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RESUMO 

 

 

Esta tese apresenta uma pesquisa centrada na compreensão do fenômeno webdocumentário, um 

tipo de documentário de narrativa não linear e interativo feito para ser acessado on-line. Trata-
se de um produto entre campos, que se referencia nas teorias do documentário, das narrativas 
interativas digitais (IDN) e em um emergente campo do documentário interativo. Nosso pro-

blema de pesquisa gira em torno de averiguar o caráter de novidade do produto conjugado ao 
entendimento de que ele é ainda um documentário, mas um documentário elaborado para ser 

uma nova mídia. Trabalhamos nesta pesquisa com a hipótese de que o webdocumentário traz 
algo de novo que modifica a ordem da representação documentária em estratégias narrativas a 
dialogar com as potencialidades da web 2.0, na exposição de um conteúdo fragmentado e inte-

rativo. Tais propriedades fazem com que o espectador seja necessariamente um usuário, com 
possibilidades de participação dentro do universo estabelecido pelo produto. Nosso objetivo é 

duplo: trazer elaborações que esclareçam o que é um documentário interativo e, particular-
mente, um webdocumentário; e encontrar uma metodologia de análise intratextual a lidar com 
um documentário que não é mais somente uma forma fílmica. Estamos analisando especifica-

mente webdocumentários de modo de interação com não linearidade do tipo hipertextual, os 
quais têm como característica a manutenção de uma voz autoral em meio à organização do 

conteúdo em uma base de dados fechada a impedir alterações em sua narrativa. Queremos en-
tender assim as estratégias narrativas contidas no produto, a diferença de experiência de apre-
ciação em relação à proporcionada pelo documentário tradicional e as possibilidades de parti-

cipação do usuário em um webdocumentário colaborativo, no qual é pressuposto haver a parti-
cipação do ator social sob forte controle autoral no conteúdo estruturado antes da sua inserção 

on-line. Trazemos webdocumentários diversos como exemplos de questões pontuais. Para ana-
lisar a experiência de apreciação reconfigurada da navegação espacial, mobilizamos os concei-
tos de play e de vaguear ao acaso. Voltamos nossa atenção ainda para a estruturação narrativa 

e aos seus modos de navegação. Consideramos, finalmente, a questão da autoria em conjugação 
com oportunidades de participação do usuário na mídia e através da mídia, na promoção ainda 

de um espaço de empoderamento do usuário em torno de uma esfera pública temporária. Trou-
xemos também elaborações ou formas de analisar o produto enquanto um documentário, o que 
significa que mobilizamos teorias desse campo que julgamos adaptáveis ao webdocumentár io. 

Aplicando tais questões, analisamos dois webdocumentários de Katerina Cizek da série 
Highrise (NFB, 2010-2015): Out My Window (2010) e A Short History of the Highrise (2013). 

 

 

Palavras-chave: Webdocumentário. Documentário. Análise. Novas Mídias. Web 2.0. Narra-
tiva. Interatividade. Hipertextualidade. Autoria. Participação. Usuário. Play. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents a research focused on understanding the web-documentary phenomenon, a 

non-linear and interactive narrative documentary to be accessed online. It is a product of fields 
referred to in documentary theories, in digital interactive narratives (IDN) and in the emerging 
interactive documentary field. Our research problem revolves around the investigation of the 

novelty character of the product conjugated with understanding that it is still a documentary but 
elaborated to become a new media. In this research we worked with the hypothesis that the 

web-documentary brings something new that changes the order of the documentary represen-
tation in narrative strategies to interact with the potential of web 2.0, exposing a fragmented 
and interactive content. These properties necessarily turn the viewer into a user with possibili-

ties of participating in the universe established by the product. Our goal is dual purpose: bring-
ing elaborations that clarify what an interactive documentary is, and particularly a web-docu-

mentary; finding a method of intertextual analysis that deals with a documentary that is no 
longer just a film form. We are looking specifically at web-documentaries with hypertext mode 
of interaction, which are characterized by maintaining a narrative cohesion through the content 

organization in a closed database that revolves around that narrative. Thus, we aim to under-
stand the narrative strategies within the product, the difference in the appreciation experience 

compared to that provided by traditional documentary, and user participation opportunities in 
a collaborative web-documentary, which is assumed to have the participation of social actors 
under strong authorial control in structured content before its online insertion. We bring many 

web-documentaries as examples of some specific issues. In order to analyze the reconfigured 
appreciation experience in spatial navigation we mobilize the concepts of play and wandering. 

We also turn our attention to the narrative structure and its navigation modes. Finally, we con-
sider the question of authorship in conjunction with user participation opportunities in the me-
dia and through the media as well as the promotion of a space for user empowerment in a 

temporary public sphere. Elaborations or ways of analyzing the product as a documentary were 
also brought, by which we mean applying theories from this field we judge adaptable to web-

documentary. Through the application of these questions, we analyzed two web-documentar ie s 
by Katerina Cizek from the Highrise series (NFB 2010-2015): Out My Window (2010) and A 
Short History of the Highrise (2013). 

 

 

Keywords: Web-documentary. Documentary. Analysis. New Media. Web 2.0. Narrative. In-
teractivity. Hypertextuality. Authorship. Participation. User. Play. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Questionar sobre o que o webdocumentário traz de novidade parece ser algo simples 

de ser respondido, pelo menos é o que eu pensava ao tomar o produto como fenômeno a ser 

examinado em meu doutorado. Percebi desde o início que o produto me obrigava a uma atitude 

espectatorial diferenciada, ao me tirar da posição de dar o play e de deixar a história ser contada 

do início ao fim. Clicava para ter acesso a diferentes pedaços da história, perguntava-me se 

havia uma única história e de quanto tempo eu precisaria para navegar por todo aquele conte-

údo. Queria entender o espaço previsto no produto de interação. Perguntava-me principalmente 

se a participação do usuário agenciada pelo produto mudava algo no conteúdo da história con-

tada.  

Ao tentar definir o que era o webdocumentário, em fins de 2011, utilizei as palavras 

“novo” e “novidade” inúmeras vezes, pois tinha certeza de que lidava com algo diferente de 

qualquer outra manifestação definida como documentário. Considerava inclusive estar diante 

de mais um passo dado numa linha evolutiva da história do documentário, um gênero enqua-

drado em um campo de práticas e estudos teóricos solidificado. Grandes conglomerados midi-

áticos, como o grupo franco-germânico ARTE e o canadense National Film Board (NFB), apos-

tavam no webdocumentário, investindo em produções interativas que seriam, em seguida, pre-

miadas em festivais importantes como o International Documentary Film Festival Amsterdam 

(IDFA). 

O momento era de uma profusão de apontamentos teóricos e de tentativas de compre-

ensão do fenômeno por variados autores, naquilo que parecia ser um incipiente campo do do-

cumentário interativo. Havia falas sobre a necessidade de se pensar em um novo gênero, mas 

eu assumi desde aquele momento que as elaborações em torno dele como um produto feito para 

a web 2.0 não impediam o seu enquadramento nesse campo. Queria destrinchar o que era da 

ordem do novo a partir do pressuposto do pertencimento do webdocumentário ao campo do 

documentário. A oferta de diferentes tipos do produto apontava para a necessidade de se criarem 

taxonomias, categorizações, separações. As pesquisas com as quais entrei em contato mostra-

vam um claro reconhecimento da necessidade de se falar em tipologias e em se testarem meto-

dologias de análise. Eu achava, então, que meu trabalho traria uma investigação sobre o que era 

de fato novidade no produto, taxonomias próprias, além de uma discussão sobre a reconfigura-

ção do usuário como um potencial coautor da narrativa interativa do webdocumentário. 

Quanto mais me aproximava do fenômeno a partir de um corpus determinado, dava-
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me conta de que já estava olhando para um tipo de webdocumentário, aquele com a base de 

dados fechada em torno de uma narrativa organizada por um autor. Eram as narrativas pensadas 

em um momento anterior ao lançamento na plataforma interativa que me seduziam enquanto 

apreciadora do produto. Ficou claro que eu não teria a necessidade de criar taxonomias, mas 

que teria que deixar evidente para o meu leitor o estreitamento do objeto sob análise. O esforço 

de pesquisa, entretanto, teve que compreender um espaço para ponderações gerais sobre a na-

tureza do objeto, independentemente de eu estar me atendo a um modo específico. 

Se hoje encontramos uma produção teórica de relevo sobre documentários interativos 

no exterior, estamos começando a ver recentemente trabalhos sobre o assunto no Brasil, disser-

tações e artigos em geral. Debrucei-me sobre um objeto ainda novo em termos de inserção em 

um cenário mediático consolidado, sendo uma das primeiras pesquisadoras brasileiras a publi-

car sobre o assunto. Considero, portanto, que estou contribuindo para a introdução e problema-

tização em torno do webdocumentário no nosso meio acadêmico ao escrever esta tese, adicio-

nando conhecimento na nossa língua dentro de um campo específico com menos de dez anos 

de existência, que é o do documentário interativo. Desse ponto de vista, explico o tempo gasto 

na pesquisa para além da escolha de apontamentos práticos que viabilizaram a construção da 

metodologia de análise. Importante notar que os primeiros webdocumentários a ganhar visibi-

lidade em termos de reconhecimento da crítica foram Prison Valley (ARTE) e Out My Window 

(NFB), ambos de 2010, sendo ainda hoje destacados por sua qualidade. Um deles foi escolhido 

como objeto de análise. Embora desejasse analisar alguma produção nacional, não encontrei 

produtos de qualidade correspondente aos selecionados para o corpus desta pesquisa. 

Demorei para encontrar a teoria que precisava para abordar o objeto, apesar de ter 

achado, desde o início, algumas elaborações vindas dos primeiros teóricos a falar da narrativa 

interativa hipertextual, e, como já dito, de mapear as pesquisas sobre o documentário interat ivo 

em tempo real. Devo agradecer isso à própria web 2.0, aos e-books, e à generosidade de pes-

quisadores de outros países, que responderam às minhas mensagens, eventualmente mandando-

me textos ainda não publicados. Considero que ter encontrado um e-book de 2015 sobre um 

campo existente desde 1980 a englobar as narrativas interativas digitais (Interactive Digital 

Narratives – IDN), o webdocumentário entre elas, deu-me o que faltava para completar minhas 

elaborações e metodologia de análise. Os autores dos diversos capítulos que constam nesse 

livro, estavam preocupados com algumas das mesmas questões por mim levantadas, escrevendo 

seus trabalhos sobre o que se apresenta como problema hoje, dialogando assim com os avanços 

teóricos alcançados até agora, mas trazendo elaborações a dar continuidade às pesquisas dadas 

no campo da IDN. Entrar em contato com esse material me forneceu também a segurança que 
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eu precisava ao ver que tinha detectado alguns importantes autores que faziam parte dos estudos 

fundadores desse campo e que já constavam em minha pesquisa. 

Responder ao problema de haver algo de novo no webdocumentário implica numa 

jornada complexa e é o esforço que deixo registrado nesta tese de doutorado. Percorri caminhos 

múltiplos, ramificados, a olhar a história das mídias que resultou na ideia de “novas mídias” 

para responder o que há de “ruptura, continuidade e potencialização” (PALACIOS, 2003) numa 

história contada no ambiente digital interativo. Utilizei uma abordagem ecológica (SCOLARI, 

2012, NASH et al, 2014), a partir da convergência entre o documentário e as tecnologias inte-

rativas, em que as relações impactam os sujeitos envolvidos e o próprio documentário. A ques-

tão da convergência reposiciona a suposta revolução digital que colocaria mídias novas a subs-

tituírem as antigas como uma interação entre as mídias (JENKINS, 2009), com estratégias de 

remediação (BOLTER; GRUSIN, 2000). 

 

*    *    * 

 

Trabalhamos, nesta pesquisa, com a hipótese de que o webdocumentário traz algo de 

novo, que modifica a ordem da representação documentária em estratégias narrativas a dialogar 

com as potencialidades da web na exposição de um conteúdo fragmentado e interativo. Tais 

propriedades fazem com que o espectador seja necessariamente um usuário, com possibilidades 

de participação dentro do universo estabelecido pelo produto. Nossa preocupação no primeiro 

capítulo foi a de retratar o campo do documentário como um lugar que comporta a experimen-

tação e que teve a sua teoria desenvolvida no exame de um objeto fílmico. Buscamos pensar o 

webdocumentário enquanto nova mídia e a própria posição da web enquanto meio em seu es-

tágio evolutivo, em termos de desenvolvimento de produtos e incorporação pela sociedade. Foi 

discutido, assim, o uso de aportes da teoria de análise fílmica e do documentário conjugados a 

elaborações em outros campos, como o dos Estudos Digitais. Questionou-se a construção da 

história do documentário em particular, para perceber traços de um gênero que comporta, desde 

sua origem, suportes midiáticos diferenciados, ou seja, para além de formas cinemáticas, e pro-

dutos experimentais. Afirmamos assim a necessidade de repensar uma metodologia para a aná-

lise do webdocumentário e seguimos nos outros dois capítulos trazendo diferentes operadores 

para viabilizar essa análise. Posicionamos o webdocumentário como um produto misto porque 

ele é ainda um documentário com elementos de representação conhecidos, a produzir um dis-

curso retórico sobre a realidade histórica, mas é dotado de propriedades das novas mídias. Den-

tro desse contexto, dialogamos com outros autores para entender o uso do gênero como uma 
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função estratégica. 

Tratamos, no segundo capítulo, de apresentar aspectos do ambiente digital como um 

meio interativo e imersivo, os quais norteiam a confecção dos webdocumentários. Abrimos a 

perspectiva em torno da definição do produto rumo ao entendimento de que documentár io s 

interativos são narrativas hipertextuais alimentadas pelos possíveis da web 2.0. A interatividade 

foi compreendida em camadas nesse cenário, em que a participação do usuário no produto pode 

dar-se em diferentes níveis, mexendo eventualmente com a questão da autoria e da coesão nar-

rativa. Sentimos a necessidade de limitar nosso objeto, deixando claro que escolhemos webdo-

cumentários de modo de interação com não linearidade hipertextual (ASTON e GAUDENZI, 

2012; GAUDENZI, 2013), o que nos fez buscar um entendimento de quem é convocado a par-

ticipar, de que forma e em qual momento do ciclo de produção do produto (GAUDENZI, 2014 

b). Quisemos trazer aportes para entender a participação do usuário e não apenas de atores 

sociais em webdocumentários colaborativos.  

Situamos o webdocumentário no campo das narrativas interativas digitais (IDN), a 

desvendar o produto do ponto de vista de uma narrativa fruto da convergência entre documen-

tário e novas mídias, assunto abordado no capítulo 3. Nesse capítulo, nosso foco esteve na 

estrutura narrativa, nos recursos adaptados ao produto para a organização da narrativa em si e 

também do tempo e do espaço no ambiente digital. A partir da tese de que existe no ambiente 

digital a “(...) ‘quebra dos limites físicos’ (ou crono-espaciais) da disponibilização do materia l 

(...)”, que potencializam propriedades e geram efeitos (PALACIOS, 2003, p.8), buscamos exa-

minar como o webdocumentário modela uma experiência narrativa com bordas. Afirmamos 

que há um limite do espaço navegável em torno do fechamento da base de dados que contém a 

narrativa. O espaço e o tempo são também elementos narrativos intratextuais, ou seja, existem 

na concepção do produto, independentemente do tempo que o usuário utiliza para vaguear ou 

exercer o play no ambiente digital, e podem ser moldados de forma adaptada ao meio web. O 

tempo de navegação não é controlável, pois depende do usuário e da sua motivação para acessar 

os recursos e conteúdo disponível. Por último, é importante ressaltar que tivemos como meta, 

durante o desenvolvimento da argumentação teórica presente neste trabalho, trazer em todos os 

capítulos elaborações ou formas de analisar o produto enquanto um documentário, o que signi-

fica que mobilizamos teorias desse campo que julgamos adaptáveis ao webdocumentário. 

O capítulo quatro traz a análise de dois webdocumentários da série Highrise (2010-

2015), de autoria de Katarina Cizek, escolhidos mais pelas diferenças entre eles do que pelas 

similaridades. Ambos são defendidos pela realizadora como documentários colaborativos, sem 

espaço para a entrada de conteúdo que altere a estrutura narrativa e modos de navegação. É 
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importante ressaltar que, numa visão ampla, podemos considerar que todo documentário que 

almeja dar voz ao ator social na construção de um ponto de vista sobre si é colaborativo. Faz 

parte do gênero a ideia de que existe uma prática colaborativa quando do envolvimento do 

sujeito, apesar do uso do aparato como recurso de mediação da sua voz. Faz parte do discurso 

de Cizek e dos produtores da série Highrise o uso da etiqueta de documentário colaborativo, de 

forma que ponderamos sob esse aspecto em nossa análise. Abordamos os dois webdocumentá-

rios de Cizek mobilizando as teorias e operadores levantados anteriormente, a compreender 

diferentes estruturas narrativas utilizadas em webdocumentários de modo hipertextual e os me-

canismos de manutenção de uma voz narrativa forte conciliados às oportunidades de interação 

em diferentes níveis a engajar o usuário.  

Consideramos que a exposição da metodologia se deu em camadas, sempre combinada 

a explicações teóricas contextuais. Começamos no primeiro capítulo com o já citado conceito 

de remediação, seguimos no segundo com formas de orientar o usuário em narrativas hipertex-

tuais, tipos de usuário em relação ao conhecimento da mídia (exógeno), na adesão aos recursos 

de interação (interacional) e que tem voz no texto (empoderado). Em termos da forma pela qual 

é dada voz a ele, se através da mídia ou na mídia, distinguiu-se ainda a voz-como-autoria e a 

voz-como-participação social. O terceiro capítulo trouxe os modos de navegação e estruturas 

interativas, além da avaliação da organização do discurso do documentário em termos de uma 

voz aberta ou formal. Embora nosso desejo fosse o de apresentar análises concomitantes à in-

trodução de operadores, portanto espalhadas pelos capítulos, encontramos melhores resultados 

ao apresentar os dois webdocumentários em uma mesma parte da tese, de forma a facilitar um 

olhar comparativo. 

É importante tocar em uma última questão ao introduzir esta tese – a de como tomamos 

a autoria em webdocumentários do modo hipertextual. Esse modo de webdocumentário com-

porta como característica a coesão narrativa por meio do fechamento da sua base de dados a 

limitar a entrada de conteúdo na(s) história(s) contada(s). Nem todo webdocumentário que parte 

desse modo vai ser visto como autoral, mas antes pela sua força narrativa. Usamos autoria no 

sentido de reconhecimento de uma trajetória no campo do documentário interativo. Assim, é 

vista Cizek e seu projeto Highrise, como figura e produto representativos no seu conjunto da 

obra. Lembramos que, em um campo incipiente como esse, a produção de quatro webdocumen-

tários em cinco anos é uma constante afirmação da presença de Cizek, de forma que não apenas 

seus produtos são citados, mas a sua fala é requisitada a explicar o próprio documentário inte-

rativo como fenômeno. A autora, além de ser hoje sinônimo de qualidade e inovação no for-

mato, é vista como pioneira na realização de webdocumentários. 
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1 ENTRE A TRADIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO E A NOVIDADE COMO GÊNERO 

INTERATIVO 

 

 

Você está sentado no seu computador e entra no canal interativo de um conhecido 

conglomerado midiático. Você está acostumado a assistir aos documentários no seu canal tele-

visivo de preferência. Talvez leia as notícias no jornal impresso ou veja os programas jornalís-

ticos no mesmo canal de televisão, mas dessa vez quis explorar o domínio do grupo na internet. 

Lá encontrou uma parte onde estão produções interativas. Encontrou algo que imagina conhe-

cer, um documentário, mas interativo, um webdocumentário ou webdoc. Você clica num pro-

duto achando que está dando um play, para que então o filme toque e você fique sentado con-

fortavelmente assistindo no seu laptop a um conteúdo baseado na realidade histórica que seja 

do seu interesse, um documentário como outro qualquer. Vamos esquecer esse tipo de experi-

ência. Você está em outro universo, vai ter que fazer escolhas, dar diversos cliques, vai navegar, 

percorrer ambientes, decidir se quer conhecer a história por meio de personagens1 diferentes ou 

da região geográfica onde ela se desenvolve. Se estiver diante de uma zona de guerra, de um 

conflito histórico no Oriente Médio, vai querer ouvir qual lado da história? Vai conhecer tudo 

o que se deu num determinado período em Gaza ou vai optar por Sderot2? Vai se conformar 

com a falta de um fim? 

Há algo de novo no webdocumentário que delimita uma experiência de fruição indi-

vidual na qual aquele que o acessa é responsável pelas escolhas que fizer no caminho. Essa 

experiência está mais próxima de um game, no sentido de posicionar aquele que navega por ele 

numa atitude de um vaguear por um ambiente (URICCHIO, 2013), ou de se ler um livro, em 

termos de se dar num tempo de exploração que pode ser administrado em etapas, sendo variáve l 

e pessoal. Esse novo tem a ver com uma mudança na forma do documentário quando ele é 

desenvolvido como um produto interativo digital a ser acessado on-line. Sua narrativa não está 

dada numa ordem fixa, ela virá em fragmentos a serem associados em diferentes rotas disponí-

veis durante a experiência. Você fará escolhas que antes haviam sido feitas pelo autor do tra-

balho e que continuam sendo predeterminadas, mas planejadas agora de forma a lhe dar agen-

ciamento, um prazer estético característico dos ambientes digitais quando o chamado usuário 

                                                 
1 A pessoa retratada no documentário também é chamada de ator social, por ser entendido que ela representa a si 

mesma (NICHOLS, 2007, p.31). Utilizaremos o termo “personagem” neste trabalho, com essa conotação.  
2 Cf. Gaza Sderot, Life in Spite of Everything (2008). Disponível em: <http://gaza-sderot.arte.tv/>. Acesso em: 

04/05/2016. 
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sente que o computador responde aos seus comandos e se percebe como um participante da 

experiência em diferentes níveis, de acordo com a proposta do projeto (MURRAY, 2012)3. Ele 

sentirá agenciamento numa experiência narrativa ao perceber sua influência em um mundo vir-

tual cujos elementos narrativos estão interligados às oportunidades materiais de ação oferecidas 

pelo sistema (MATEAS apud KOENITZ et al, 2015, p.70). 

Devemos olhar para o webdocumentário enquanto materiais textuais e estruturas inte-

rativas. Estamos de acordo com Alex Primo (2011), que ressalta o caráter dialógico do fluxo de 

informação e comunicação num processo de interatividade, já que a mensagem não se dá mais 

num sentido único. Ao espectador do webdocumentário cabe, além da função de interpretar o 

conteúdo, navegar por ele acessando as opções interativas. Ele passa a ser um usuário ou inte-

rator4 que não recebe apenas o que o polo emissor transmite, mas também busca a informação 

desejada e, no caso de alguns produtos, pode ser um agente que produz conteúdo ao postar 

comentários, interagindo por meio de comunidades e redes virtuais, ou acrescentar material de 

sua autoria, eventualmente. Diferentemente das mídias tradicionais, como a televisão ou o rá-

dio, as tecnologias digitais promovem uma descentralização da circulação da informação, fun-

dando um modelo “todos-todos” (LEMOS apud PRIMO, CASSOL, 1999). 

O webdocumentário, sendo um documentário interativo que usa a rede mundial de 

computadores (World Wide Web) como lugar de produção de conteúdo e de distribuição (AS-

TON, GAUDENZI, 2012), reconfigura o que conhecíamos como narrativa documental a partir 

da interatividade como componente. Estudiosos de documentário e de novas mídias alertam 

para que a ideia de novidade seja questionada ao ser embasada numa história que nos lembre 

das formas culturais anteriores, uma história que inevitavelmente nos mostrará que a tecnologia 

sempre esteve presente, promovendo inovações, mas que essas inovações continuam sendo 

pensadas em termos de questões que não são determinadas pela tecnologia. Assim, afirmar que 

estamos vivenciando uma revolução dada numa nova forma midiática ou uma evolução que faz 

do documentário tradicional algo menor nos parece uma armadilha. Seguimos Sandra Gaudenzi 

(2013, 2014), segundo a qual o documentário interativo é uma forma diferente do documentár io 

tradicional, não sendo ainda: 

                                                 
3 As citações diretas apresentadas nesta pesquisa sem a indicação do número de página são advindas de livros em 

formato digital (e-book), os quais não funcionam com esse indicador. 
4 Há divergências entre o uso de “usuário” ou de “interator” para falar daquele que acessa algo no ambiente da 

internet. Murray (2012) opta por “interator” como uma escolha melhor para se falar da pessoa que está intera-

gindo com um dispositivo digital. “Usuário” remeteria à ideia de que há uma ferramenta como objeto da intera-

ção, o que não é sempre o caso – há interações interpessoais por exemplo. Primo (2011) acha o termo “usuário” 

reducionista do ponto de vista da comunicação, pois transformaria o receptor num consumidor, um cliente que 

usa algo. Em nossas leituras sobre o documentário interativo, encontramos uma preferência pelo termo “usuário”, 

de forma que esse será o que adotaremos no presente trabalho. 
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Uma evolução do documentário linear na era da mídia digital mas como uma 
nova forma que usa a interatividade para posicionar o espectador dentro do 
próprio I-doc5, demandando que ele desempenhe um papel ativo na 
reconstrução, representação e negociação dos fatos que quer transmitir.  
(GAUDENZI, 2014a)6 

 

O webdocumentário nos pede, como analistas, para pensarmos em termos de mídia e 

de meios – tudo é digital, mas não é assim que enxergamos as formas dadas na tela do compu-

tador, como uma massa uniforme. Reconhecemos mídias precedentes, uma foto, uma emissão 

de rádio, uma carta, um mapa, um vídeo. Estamos num ambiente hipertextual onde os elementos 

textuais estão ligados entre si, podendo ser acionados em um clique. George Landow (2006) 

classifica esse mesmo ambiente como hipermidiático, já que nele a noção de hipertexto se 

iguala à de hipermídia por haver uma ligação de elementos não apenas verbais, mas imagéticos 

e sonoros. Passeamos por uma plataforma multimídia em que todas as formas midiáticas estão 

combinadas numa narrativa com opções interativas a serem acessadas. Podemos ligar uma te-

levisão no webdocumentário Fort McMoney (2013), atender a uma chamada telefônica em The 

Deeper They Bury Me: A Call from Herman Wallace (2015), folhear um álbum de fotos e ter a 

surpresa de clicar numa imagem que vira um vídeo em Welcome to Pine Point (2011)7, acessar 

um trecho gameficado que traz como recompensa conteúdo documental extra em A Short His-

tory of the Highrise (2013).  

O webdocumentário pode ser pensado como um produto novo porque viabilizado por 

uma tecnologia disponível apenas a partir da primeira década do século 21, a web 2.0, que 

promove o exercício de uma postura participativa8. Ser novo não é a mesma coisa que trazer 

uma novidade. Ele é novo em relação a algo, digamos que à nossa experiência enquanto espec-

tadores de documentários exibidos numa determinada ordem fixada como forma fílmica. Diante 

do status de novidade do documentário interativo, há autores que defendem a emergência de 

mais um gênero derivado de uma evolução da forma linear. 

                                                 
5 Alguns autores usam I-doc como sinônimo de documentário interativo. 
6 No original: “(...) An evolution of linear documentary in the age of digital media but as a new form that uses 

interactivity to position the viewer within the I-doc itiself, demanding her to play an active role in the recons-

truction, representation, and negotiation of the facts it wants to convey”. Todas as traduções são de responsabi-

lidade nossa. 
7 Cf. Fort McMoney. Disponível em: http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney; The Deeper They Bury Me: A Call 

from Herman Wallace. Disponível em: http://acallfromherman.nfb.ca/#/intro; Welcome to Pine Point. Disponí-

vel em: http://pinepoint.nfb.ca/#/pinepoint; e A Short History of the Highrise. Disponível em: 

http://highrise.nfb.ca>. Acesso em: 04/05/2016. 
8 Trata-se de uma participação no sentido de o usuário poder controlar seus dados e, na interação extrema, trans-

formar o conteúdo. Em artigo titulado What is Web 2.0, Tim O’Reilly (2005) esclarece as principais caracterís-

ticas da web como plataforma. 
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A história contada em forma de uma evolução linear é questionável. Formular uma 

história implica na seleção e descarte de manifestações, no agrupar, categorizar, construir uma 

linha de pensamento. Não podemos ignorar, entretanto, que os esforços para desenvolver uma 

linha cronológica de modo a situar o surgimento ou predominância de fenômenos faz parte da 

maneira como nos guiamos, é a maneira instituída de entender a história da humanidade e dos 

fenômenos culturais. Nosso fenômeno, portanto, não surge do nada – ele pede o exame da sua 

forma e da sua experiência de fruição num diálogo atento com as elaborações dadas numa co-

munidade de especialistas, no conhecimento já construído. Desse prisma, estamos lidando com 

dois movimentos de elaboração teórica, o de basear-se na teoria cujo objeto é o documentár io 

tradicional e o de buscar em outros campos teóricos formas de compreender os documentár io s 

interativos, especificamente os webdocumentários9. 

Neste capítulo, olhamos para as idas e vindas na escrita de uma história do documen-

tário porque, para nós, esse é um gênero que, como qualquer outro, é feito de reiterações e de 

limites elásticos que comportam o espaço para o novo. Reconhecemos ainda o webdocumentá-

rio como parte do campo emergente do documentário interativo, um produto que se revela ainda 

na apresentação de propriedades dadas no ambiente digital e que por isso tem suscitado posici-

onamentos diferentes quanto a sua classificação genérica. Queremos assim entender o porquê 

do uso da etiqueta de “novo gênero”. Apresentaremos apontamentos de teorias relacionadas a 

novas mídias para analisar facetas do webdocumentário à luz de forças que convocam a relei-

tura de formas anteriores. O conceito de remediação (BOLTER; GRUSIN, 2000) nos ajudará a 

perceber uma remodelagem de mídias anteriores em exemplos de webdocumentários.  

 

 

1.1 O ESTADO DA ARTE OU AS DISPUTAS NO CAMPO 

 

 

O campo do documentário esteve constantemente tomado por lutas classificatórias que 

tenderam a desestabilizar suas fronteiras. A discussão sobre os limites entre a realidade e a sua 

representação, a valoração de um olhar objetivo ou a sua inexistência diante da inevitável in-

serção do sujeito no resultado fílmico e a definição de documentário em contraposição à de 

ficção são questões que fazem parte de uma teoria do documentário. O que vemos hoje é que o 

                                                 
9 Adotamos a terminologia “documentário tradicional” ou “linear” para fazer uma distinção em relação ao docu-

mentário interativo, assim como outros autores interessados no mesmo objeto o têm feito.  
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campo continua em movimento, tanto na prática quanto na teoria, na convergência entre o do-

cumentário e a mídia digital a originar o documentário interativo, um tipo de documentário que, 

entre as definições correntes, pode ser “(...) qualquer projeto que começa com a intenção de 

documentar o ‘real’ e que utiliza a tecnologia digital interativa para realizar esta intenção” (AS-

TON; GAUDENZI, 2012, p.126)10. Essa definição trazida por Judith Aston e Gaudenzi em 

2011, no I-Docs, o primeiro simpósio internacional sobre o tema, embora não seja específica 

para distinguir o documentário de outras formas de não ficção, serve para destacar uma carac-

terística fundamental do documentário interativo – a percepção de que ele não é apenas da 

ordem do fílmico. A teoria do documentário foi desenvolvida tendo o suporte como parâmetro. 

Assim como toda arte ou disciplina que está se afirmando, o documentário teve seu 

momento de busca por reconhecimento atestado na produção teórica sobre o gênero dentro do 

campo de estudos das mídias e do filme até os anos 1990, quando era preciso ressaltar a “(...) 

importância social e cultural do projeto documental e do interesse intelectual que a atenção a 

sua história e formas oferece" (CORNER, 2008, p.13)11. O momento posterior foi de se “repen-

sar o documentário”, como afirma John Corner (2008), com o estabelecimento do reality show 

como formato televisivo e modelo seguido esteticamente por alguns documentários que obti-

veram sucesso comercial, momento ainda em que o gênero ganhou atenção no formato de 

longa-metragem com exibição nos cinemas. Corner ressalta o movimento no campo no sentido 

de uma produção intelectual em sintonia com um questionamento sobre a verdade da represen-

tação, acompanhado do uso de formas que desafiavam esteticamente e discursivamente as for-

mas ficcionais convencionais. O que o autor coloca em destaque é uma mudança no âmbito da 

prática da não ficção, acompanhada de uma reflexão teórica a olhar para o objeto em transfor-

mação. O documentário interativo une novamente estudiosos e realizadores a refletirem sobre 

o mesmo objeto, pois há uma experimentação tanto de ordem estrutural, visto que a narrativa 

não linear é uma condição formadora do objeto, como estética, já que não se trata de analisar 

formas cinemáticas para desvendar o fenômeno. 

Podemos pensar em produtores e estudiosos do documentário interativo como fazendo 

parte de um campo específico, com instâncias de reconhecimento a premiar e identificar pro-

dutos e com uma comunidade de especialistas com voz em espaços de discussão que servem 

                                                 
10 Essa definição aparece na tese de doutorado de Sandra Gaudenzi, em que a autora justifica não ter levado em 

conta o tipo de plataforma, a fim de deixá-la o mais aberta possível, para incorporar desenvolvimentos futuros 

do objeto (GAUDENZI, 2013). No original: “(...) any project that starts with an intention to d ocument the ‘real’ 

and that uses digital interactive technology to realize this intention” . 
11 No original: “(...) social and cultural importance of the documentary project and of the intellectual interest which 

attention to its history and forms offer”. 
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como foro privilegiado para o debate de temas relevantes ao entendimento do fenômeno12. En-

tretanto esse campo não está solidificado, seja no viés da prática seja no da abordagem teórica. 

Há autores que ensaiaram tipologias e que têm avançado em termos de análise do produto, mas 

não existe uma sedimentação teórica como houve na aceitação, ou até questionamento, dos 

modos de documentar o real de Bill Nichols (1991, 2007), bem como da sua obra em geral, tida 

como “(...) o corpo mais significativo de pesquisa em documentário que temos, com um grande 

impacto tanto no ensino quanto no âmbito da pesquisa” (CORNER, 2008, p.18)13. Os modos 

estabelecidos por Nichols responderam à necessidade de categorizar diferentes filmes enqua-

drados no gênero, a partir do estudo retrospectivo de um conjunto de documentários realizados 

ao longo dos anos. Foram definidos com base em convenções adotadas na prática de se repre-

sentar a realidade em estruturas formais e maneiras de fazer asserções sobre a realidade, utili-

zando a mediação explícita como recurso ou escolhendo a transparência na simulação de uma 

realidade não mediada14. Tomando como exemplo esse sistema de classificação, podemos dizer 

que ele foi formatado com base em 70 anos de existência do gênero, tendo como parâmetro a 

década de 1920, quando o discurso enquadrando o documentário enquanto gênero específico 

foi incorporado por realizadores para diferenciá- lo de algo que produzia mecanicamente evi-

dência fotográfica (WOLFE, 2014). 

Os modos de documentário elaborados com base em formas fílmicas serviram como 

sistema de classificação a qualificar materiais cinematográficos ou televisivos, ambos a lidar 

com narrativas fixadas numa linearidade. O webdocumentário não segue essa lógica e por isso 

não tem a ideia de início, meio e fim como uma condição da sua forma narrativa. Trata-se de 

um conteúdo feito de fragmentos a serem associados dentro de uma temporalidade que é vari-

ável porque implica no próprio tempo de acesso de cada usuário. Sua narrativa pode estar fe-

chada ou aberta quando do lançamento do produto on-line, permitindo o acréscimo de conteúdo 

quando aberta. Em termos de materiais, ele não é feito apenas de sons e imagens, de cenas e 

sequências montadas, mas também de estruturas que viabilizam o exercício da interatividade, 

                                                 
12 Lembramos que utilizamos o termo “documentário interativo” em discussões abrangentes que se referem tam-

bém a webdocumentários, objeto de interesse desta pesquisa. 
13 No original: “(...) the most significant body of scolarship on documentary we have, with a major impact both on 

teaching and research”. 
14 Dizemos simulação de uma realidade não mediada por meio da ideia de transparência porque se está diante de 

uma representação da realidade e não da realidade em si. Essa representação é subjetiva, "sempre questões de 

seleção interferem (qual ângulo, tomada, filme da câmara irá servir melhor); os resultados são de fato mediados, 

o resultado de múltiplas intervenções que necessariamente se colocam entre o sinal cinemático (o que vemos na 

tela) e seu referente (o que existia no mundo)" (RENOV, 1993). No original: “always issues of selection intrude 

(which angle, take, camera stock will best serve); the results are indeed mediated, the result of multiple interven-

tions that necessarily come between the cinematic sign (what we see on the screen) and its referent (what existed 

in the world)”. 
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como as diferentes interfaces15 e menus interativos. Para experienciá-lo, seguem-se diferentes 

modos de navegação (GIFREU, 2013) e de interação (ASTON, GAUDENZI, 2012; GAU-

DENZI, 2013; NASH, 2012). Um mesmo webdocumentário pode ser assistido e explorado di-

versas vezes a partir de diferentes tópicos.  É também um produto composto de vários outros 

produtos a criar um universo temático e discursivo, uma vez que um filme pode estar atrelado 

a um blog, mapas, textos informativos e experimentos colaborativos em andamento.  

Um webdocumentário conta algo sobre o mundo histórico dentro de um universo pla-

nejado de possibilidades. Se há a fragmentação das informações e recursos audiovisuais, deve 

existir uma roteirização autoral ou editorial anterior a sua inserção na rede. Nosso objeto é 

composto com recursos que fogem à seara do audiovisual por não se tratar de objeto fixo em 

determinada ordem e suporte. Ele é, antes, uma série de dados estruturados a compor uma nar-

rativa – em outras palavras, uma forma numa base de dados (database)16. Entram em questão 

estratégias discursivas que devem dialogar com as potencialidades do meio interativo, incluindo 

o tipo de participação do usuário e, portanto, de autoria do produto. Também surgem estratégias 

para evitar a desorientação do usuário nas diversas entradas no produto. Uma pequena crono-

logia nos ajuda a entender o quão recente é o fenômeno.  

No livro Webdocs, a Survivel Guide for Online Film-Makers, são listados alguns mar-

cos importantes da emergência e consolidação dos webdocumentários. Entre eles, destaca-se 

como marco inicial o ano de 2002, quando pela primeira vez foi citado o termo “webdocumen-

tário” no festival de documentários Cinéma du Réel17. Aston e Gaudenzi (2012) marcam o ano 

de 2005 como um ponto de virada no aproveitamento da interatividade como recurso utilizado 

por produtores de documentários interativos no envolvimento do espectador com o produto, 

quando a banda larga se espalhou em países ocidentais, atingindo uma “massa crítica”18. 2010 

                                                 
15 Carlos Scolari (2012) defende interface como um conceito múltiplo que define qualquer dispositivo tecnológico 

e suas conexões, sendo ainda “(...) o lugar em que os consumidores a tecnologia entram em contato e interagem 

entre si” (NORMAN apud SCOLARI, 2012, p.216). No original: “(...) the place where consumers and technol-

ogy get in contact and interact with each other”.  
16 “Na ciência da computação, o banco de dados é uma coleção estruturada de dados. Os dados armazenados em 

um banco de dados são organizados para a busca rápida e recuperação por um computador e, portanto , é nada 

além de uma coleção simples de itens. Diferentes tipos de bases de dados – hierárquica, em rede, relacional e 

objeto-orientada – usam diferentes modos de organizar dados” (MANOVICH, 2001, p.220). No original: “In 

computer science, database is structured collection of data. The data stored in a database is organized for fast 

search and retrieval by a computer and therefore, it is anything but a simples collection of items. Different types 

of databases – hierarchical, network, relational, and object-oriented – use differents modes to organize data”. 
17 Festival internacional de filmes etnográficos e sociológicos  criado em 1979 e sediado em Paris. Tem como 

objetivo promover documentários. Informações disponíveis em: <http://www.cinemadureel.org/en/the -fest i-

val/about-us>. Acesso em: 08/08/2016.  
18 Ainda nos anos 2000, alguns avanços importantes para a conjuntura que possibilitou a chegada dos webdocu-

mentários foram, além da internet rápida e a web 2.0, as redes sociais e as câmeras digitais profissionais de 

fotografia que filmam em enquadramento total (full frame) (LIETAERT, 2011). 
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é considerado o ano em que o webdocumentário se tornou onipresente, tendo como exemplos 

de destaque Prison Valley (ARTE) e Out My Window (NFB), ambos incentivados por produto-

res e fomentadores conhecidos no campo do documentário e atuantes em diversas plataformas 

midiáticas, tais como o canal franco-alemão ARTE e o órgão governamental National Film 

Board of Canada (NFB)19. Esses canais possuem, hoje, plataformas interativas – o NFB Inte-

ractive (https://www.nfb.ca/interactive) com documentários e o ARTE Webproductions 

(http://www.arte.tv/sites/webdocs/) dedicado às webproduções em geral, tais como webficções, 

web-reportagens e webdocumentários. Instâncias de consagração também tradicionais nesse 

campo têm oferecido espaço para a premiação de webdocumentários. O International Docu-

mentary Film Festival Amsterdam (IDFA) destaca-se com seu programa de novas mídias, o 

IDFA DocLab, que, além de premiar documentários interativos, contempla outras formas de 

arte e narrativa multimídia documental. Na categoria DocLab Award for Digital Storytelling, 

passou a premiar a inovação nas narrativas digitais, definindo critérios como criatividade e 

competência na utilização da tecnologia digital dentro de uma não linearidade no fazer cinema-

tográfico20. Em 2011, sediado em Bristol (UK) o I-Docs, aconteceu o primeiro evento interna-

cional exclusivamente voltado para a discussão de assuntos relacionados a um emergente 

campo do documentário interativo. Desde sua primeira edição, o I-Docs tem se estabelecido 

como um espaço que reúne acadêmicos e realizadores a trocar experiências para compreender 

o documentário interativo do ponto de vista teórico e da prática21. 

 

 

 

 

                                                 
19 Outras instâncias de produção de relevo internacional em seus países têm realizado webdocumentários, como o 

The New York Times (em parceria com o NFB), FranceTV, Le Monde, BBC, TV5 e o canal público de televisão 

e rádio australiano Special Broadcasting Service (SBS). 
20 “O DocLab é para mostrar documentários interativos e outras novas formas de arte digital que empurram com 

sucesso os limites da narrativa documental na era da interface”. Disponível em: <http://www.doclab.org  

/about/>. Acesso em: 30/04/2016. No original: “DocLab is to showcase interactive documentaries and other new 

digital artforms that succesfully push the boundaries of documentary storytelling in the age of the interface”.  
21 Arnau Gifreu (2013) considera 1989 o ano de nascimento do documentário interativo com Moss Landing, de 

Kristina Hooper Woolsey, elaborado em um grupo de investigação de meios eletrônicos criado pela Apple Com-

puter, o Apple Multimedia Lab. Um marco tecnológico destacado por ele a viabilizar tal produto foi “ (...) a 

introdução dos computadores pessoais como objeto de consumo de massas” (GIFREU, 2013, p.202). Sobre o 

produto, Gifreu diz que “(...) é um dos primeiros exemplos de ‘hipertexto multimédia’, destinado a saltar entre 

as modalidades de diferentes tipos de mídia (de texto em vídeo, de foto a mapa, de vídeo a vídeo, etc.) dentro de 

um marco narrativo” (GIFREU, 2013, p.203). No original: “(...) la introducción de los ordenadores personales 

como objeto de consumo de masas” / “(...) es uno de los primeros ejemplos de ‘hipertexto multimedia’, destinado 

a saltar entre las modalidades de diferentes tipos de media (de texto en el vídeo, de foto a mapa, de vídeo a vídeo, 

etc.) dentro de un marco narrativo”. 
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1.2 AS MUITAS HISTÓRIAS DO DOCUMENTÁRIO 

 

Uma revisão de leituras históricas do movimento no campo do documentário nos mos-

tra a presença de variações estilísticas questionadas em determinado momento e aceitas poste-

riormente. Também sua história como uma leitura de práticas instituídas ao longo dos anos e 

categorizadas em modos de fazer documental gerou posicionamentos diversos. O trabalho de 

Nichols foi contestado por autores que identificaram falhas em sua metodologia de seleção e 

categorização de características em modos dispostos numa ordem cronológica de aparecimento, 

mesmo reconhecendo a importância de seu “paradigma genealógico” (BRUZZI, 2006). Um dos 

problemas alegados por Stella Bruzzi foi o fato de os modos de documentar o real de Nichols 

terem sido interpretados, muitas vezes, como a única possibilidade de leitura analítica da histó-

ria do documentário. Nichols detectou, ao todo, seis modos de documentar o real, quatro deles 

descritos em Representing Reality (1991)22. A existência de um cenário em permanente transi-

ção foi o argumento que ele usou para acrescentar novos modos aos estabelecidos anterior-

mente. Bruzzi apropriou-se do mesmo argumento para questionar se o trabalho de Nichols po-

deria ser considerado um “levantamento exaustivo”23 (NICHOLS apud BRUZZI, 2006) do 

campo. Nas palavras da autora, “como qualquer outro mapa para entender o documentário, a 

‘árvore genealógica’ de Nichols está necessariamente circunscrita pelas suas próprias 

preferências e áreas de conhecimento”24. Problemático também é o que Bruzzi chama de uma 

aproximação com um modelo darwinista de história do documentário. Qualquer esforço de 

compartimentar um campo complexo e heterogêneo como o do documentário é, para a autora, 

reducionista.  

 

(...) O problema fundamental da ‘árvore genealógica’ de modos de 
documentário de Nichols é que ele omite diferenças entre filmes que são 
semelhantes em um aspecto formal, enquanto impõe simultaneamente uma 
falsa cronologia da história documental. Nichols afirma que o estilo expositivo 
foi ‘o primeiro exaustivamente trabalhado modo de documentário’, mas serve 
a Nichols e não para fins da história documental sustentar que isso é assim. 

                                                 
22 Os modos expositivo, observativo, interativo ou participativo e reflexivo foram descritos em Representing Re-

ality (1991). O poético e o performático foram adicionados depois. Para consultar os seis modos de documentar 

o real numa publicação de Nichols, conferir Introdução ao Documentário  (2007). Abordamos o assunto em 

detalhe em nossa dissertação de mestrado, A ‘cinescrita’ de Agnés Varda: a subjetividade incorporada ao campo 

do documentário (2009). 
23 “As coisas mudam. Os quatro modos de produção documental que se apresentaram como um levantamento 

exaustivo do campo não são mais suficientes” (NICHOLS, 1994, p.93). No original: “Things change. The four 

modes of documentary production that presented themselves as an exhaustive survey of the field no longer suf-

fice”. 
24 No original: “like any other map for understanding documentary, Nichol’s ‘family tree’ is necessarily circums-

cribed by his own preferences and areas of knowledge”.  



22 

 

Os filmes de não ficção do cinema mudo (ou como Nichols, sem dúvida, 
percebe: a era do caos no documentário) são muito numerosos para listar aqui, 
mas o trabalho de Dziga Vertov, por exemplo, não era didático nem conduzido 
por voz over e pouco teorizado. (BRUZZI, 2006)25 

 

Bruzzi reivindica uma história mais plural, em que filmes diversos entre si não tenham 

que caber no mesmo modo, apesar de manterem algum aspecto formal em comum. A autora 

exemplifica tratando de filmes que têm a voz over como recurso marcante, mas que transgredi-

ram de várias maneiras o formato tido como autoritário da “voz de Deus”, uma voz em que a 

fonte não é identificada, que é usualmente masculina e que caracteriza o modo expositivo de 

Nichols. Bruzzi dá como exemplo de transgressão o uso de uma voz feminina ou mesmo do 

tom de ironia a quebrar uma narração supostamente sóbria, portanto objetiva. Chanan (2007) 

alinha-se a Bruzzi no questionamento de uma história do documentário oficial estabelecida por 

Nichols. O autor cita alguns exemplos de documentários experimentais realizados nas décadas 

de 1920 e 1930 que não teriam sido levados em conta numa história do gênero. São textos que 

deveriam constar para o autor como modelos que fazem parte da evolução da forma e linguagem 

do gênero e não como um nicho de filmes experimentais. Essas formulações nos levam a per-

guntar por que o documentário permite tantas histórias e como histórias “extraoficiais” mos-

tram-se igualmente legítimas em meio a disputa de relatos em um mesmo campo teórico. A 

história do documentário foi escrita – isso é inegável –, mas tem sido constantemente reescrita. 

Nossa visão é a de que tal história é feita de muitas histórias e autores como Chanan e Bruzzi 

cumprem a função de ajudar a construir uma Biblioteca de Warburg26. 

 

Warburg substituiu o modelo natural dos ciclos ‘de vida e morte’, ‘grandeza 
e decadência’, por um modelo decididamente não natural e simbólico, um 
modelo cultural da história, no qual os tempos já não eram calcados em 
estágios biomórficos, mas se exprimiam por estratos, blocos híbridos, 
rizomas, complexidades específicas, retornos frequentemente inesperados e 
objetivos sempre frustrados. Warburg substituiu o modelo ideal das 
‘renascenças’, das ‘boas imitações’ e das ‘serenas belezas’ antigas por um 
modelo fantasmal da história, no qual os tempos já não se calcavam na 

                                                 
25 A primeira edição do livro New Documentary, de Bruzzi, foi publicada em 2000, antes de Nichols introduzir o 

modo poético como o primeiro dos modos na revisão que fez em Introdução ao Documentário, publicado origi-

nalmente em 2001. Bruzzi reconhece, em edição posterior, ponderações de Nichols que respondem a algumas 

das críticas recebidas pelo autor. No original: “(...) the fundamental problem with Nich ols’ ‘family tree’ of do-

cumentary modes is that it elides differences between films that are similar in one formal respect whilst simul-

taneously imposing a false chronology onto documentary history. Nichols maintains that the expository style 

was ‘the first thoroughly worked out mode of documentary’, but it serves Nichols’ and not documentary history’s 

ends to maintain that this is so. The non-fiction films of the silent era (or as Nichols no doubt perceives it: the 

era of documentary chaos) are too numerous to list here, but the work of Dziga Vertov, for one, was neither 

didatic and voice-over led nor under-theorized”.  
26 A Kulturwissenschafitliche Bibliothek Warburg  é uma biblioteca que fica em Hamburgo. Começou a ser idea-

lizada por Aby Warburg em 1889, tendo sido construída entre 1900 e 1906 (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.35). 
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transmissão acadêmica dos saberes, mas se exprimiam por obsessões, 
‘sobrevivências’, remanências, reaparições das formas. (DIDI-HUBERMAN, 
2013, p.25, grifos do autor) 

 

Georges Didi-Huberman (2013) fala do pensamento de Aby Warburg como uma per-

turbação da história da arte até então escrita. A construção dessa biblioteca seria um processo 

de “desorientação organizada” da história, experimentações de conceitos, ligações entre pontos 

onde antes existiam separações. Warburg promove uma crise na disciplina, segundo Didi-Hu-

berman. O autor alerta para o surgimento de uma história feita de fantasmas que estavam espe-

rando para serem reanimados, de sobrevivências e anacronismos. Era uma história possível, 

que havia sido eliminada de uma história já escrita. Para Didi-Huberman, antes de fornecer 

respostas, a biblioteca de Warburg levantava perguntas, deslocava pontos de vista, provocando 

uma redefinição do objeto a se constituir sobre o que seu idealizador via como polaridades de 

qualquer fenômeno cultural. 

O modo de encarar o documentário foi sempre culturalmente situado, mesmo dentro 

de uma prática fílmica, o que justifica a existência de práticas aceitas e banidas dentro do gê-

nero, ao longo dos anos. A escolha do uso de determinados recursos foi condicionada por uma 

ética do não intervencionismo ou, pelo seu contrário, no sentido da revelação da existência de 

uma filmagem, ambos em nome da verdade, objetiva no primeiro caso e subjetiva no segundo. 

Winston (2013) cita esses recursos, entre outros, fazendo uma análise da sua presença ao longo 

dos anos em práticas agrupadas por ele como parte de documentários “griersonianos” e “verto-

vianos”, antes e após os anos 1960, definindo a diferença entre tais grupos como adeptos de um 

cinema de tipo observacional ou transparente, no caso daqueles qualificados como inspirados 

nos preceitos de Grierson, ou reflexivos, no caso de Vertov27. São filmes enquadrados dentro 

da prática griersoniana como clássicos (pré-1960) ou do Cinema Direto (pós-1960) e vertovia-

nos como Kino Pravda (pré-1960) ou do Cinema Verdade (pós-1960).  

Winston (2008, 2013) faz uma crítica à história do documentário estabelecida, to-

mando como caso o Cinema Direto, em sua tentativa de se diferenciar de tudo o que havia antes. 

A suposta revolução do Cinema Direto teria apenas deslegitimado um conjunto de técnicas 

                                                 
27 Importante ressaltar que Winston traz a sua releitura da história do documentário em Claiming the Real (1997), 

ou seja, apenas alguns anos após o lançamento de Representing Reality (1991), de Nichols, e Theorizing Docu-

mentary (1993), de Michael Renov. Winston faz uma compilação de ideias trazidas anteriormente ao editar The 

Documentary Film Book  (2013) e escrever uma introdução que se pretende como essa revisão histórica. Também 

nessa introdução afirma a importância de Nichols e da agenda refletida na compilação de textos do livro que 

editou, a mostrar o estado da arte no campo do documentário. Como desfecho do livro, reafirma a dificuldade 

do documentário em apresentar uma definição, cenário complicado pela emergência de uma heterogeneidade de 

manifestações trazidas pelo documentário pós -Griersoniano, as formas presentes na web incluídas. 
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utilizadas no período clássico, como as ações repetidas, o uso de tripés e de luz extra, de som 

adicional e de entrevistas, a direção dos sujeitos filmados e a repetição da cena. Tal atitude foi 

construída ainda tendo como dogma a obtenção da verdade, embora usando outros recursos. Os 

filmes da era clássica, mesmo com o uso de uma série de práticas banidas pelo Cinema Direto, 

buscavam o retrato de uma realidade que parecesse ter sido captada sem intervencionismo. Nas 

palavras de Winston, “(...) a promessa griersoniana não foi alterada de forma significativa pela 

dominância do Cinema Direto. A possibilidade de capturar, objetivamente, a ‘realidade’ 

permaneceu. O dogma do Cinema Direto foi um ‘Novo Testamento’ que veio para substituir o 

Griersoniano ‘Velho’”28 (WINSTON, 2013, p.5, grifos do autor). Se os filmes tidos como clás-

sicos do tipo griersoniano baseavam-se na ideia do testemunho e da narrativa a permitir a re-

construção dos fatos, os do Cinema Direto tinham como ordem o uso do testemunho do cineasta 

a manusear sua câmera, mas ainda se valiam da edição para dar um sentido narrativo, de modo 

que a suposta não intervenção existia apenas no momento da filmagem. 

Duas décadas de Cinema Direto foram suficientes para que houvesse um retorno a téc-

nicas que haviam sido deslegitimadas, assim como ao documentário griersoniano. Nos anos 1990, 

o campo já comportava uma gama de possibilidades do fazer documental, a exemplo do hibri-

dismo entre processos ficcionais e documentais, resultando em produtos mistos como os docu-

dramas. Winston levantou o que permaneceu atravessando o gênero nas diversas épocas – para 

ele, “narrativa, testemunho e desafios éticos ainda eram as marcas do documentário, mas os muros 

do objetivismo, realidade, cientificismo e facticidade, que constituíram a casa prisional realista 

do documentário Griersoniano, estavam para ser violadas” (WINSTON, 2013, p.13)29. 

A tese que emerge da leitura histórica de Winston é a da continuidade de preceitos que 

fundamentam o gênero na permanência do esforço de apresentar evidência documental baseada 

na realidade histórica e a ancoragem no real aliada a uma visão artística nos filmes. 

 

(...) É possível ignorar as quebras de 1935 (som) / 1960 (sincronismo em 16 
mm) para ver todo o esforço do documentário a partir de 1921 como uma 
tentativa contínua de apresentar a realidade por meio da evidência. Durante 
todo o tempo, a marca dos filmes foi que eles fizeram esta reivindicação forte 
em torno do real, mas, apesar disso, e ao mesmo tempo, permitiram que seus 
realizadores fossem considerados ‘artistas’. (WINSTON, 2013, p.3, grifo do 

                                                 
28 No original: "(...) the griersonian promise itself was not meanningfulully altered by Direct Cinemas’s domi-

nance. The possibility of capturing, objectively, ‘actuality’ remained. Direct Cinema dogme was a ‘New Tes-

tment’ come to fulfil the Griersonian ‘Old’”. 
29 No original: “narrative, witness and ethical challenges were still documentary’s marks b ut the walls of objecti-

vism, actuality, scientism and facticity, which constituted Griersonian documentary’s realist prison house, were 

being breached”. 
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autor )30 

 

Vemos um ir e vir de formas em termos de diretrizes para uma prática considerada 

documental na revisão histórica de Winston, a mostrar o desaparecimento e reaparecimento dos 

recursos ao longo dos anos. O mesmo pode ser percebido em diferentes leituras históricas, como 

a de Bruzzi, a unificar filmes antes separados segundo outros critérios por autores como Ni-

chols. Essas leituras mostram a presença daquilo que Didi-Huberman (2013) chamou de fan-

tasmal, em termos de uma reaparição de formas. Seriam formas sobreviventes que, em um mo-

mento ou outro, deixaram de ser as formas predominantes. 

 
A forma sobrevivente, no sentido de Warburg, não sobrevive triunfalmente à 
morte de suas concorrentes. Ao contrário, ela sobrevive, em termos sintomais 
e fantasmais, à sua própria morte: desaparece em um ponto da história, 
reaparece muito mais tarde, num momento em que talvez não fosse esperada, 
tendo sobrevivido, por conseguinte, no limbo ainda mal definido de uma 
‘memória coletiva’. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.55, grifos do autor) 

 

Segundo Didi-Huberman, Warburg teria jogado o evolucionismo contra ele mesmo ao 

romper com as ideias de desenvolvimento e progresso, quando reconheceu “(...) a necessidade 

de ampliar os modelos canônicos da história (...)” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.57). O autor 

afirma ainda que: 

 

A sobrevivência segundo Warburg não nos oferece nenhuma possibilidade de 
simplificar a história: impõe uma desorientação temível para qualquer 
veleidade de periodização. (...) Na medida mesma em que amplia o campo de 
seus objetos, de suas abordagens, de seus modelos temporais, a sobrevivência 
torna complexa a história: libera uma espécie de ‘margem de indeterminação’ 
na correlação histórica dos fenômenos. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.69, 
grifos do autor) 

 

Didi-Huberman revisa diversas críticas ao trabalho de Warburg, trazendo como pro-

blema a relação entre a continuidade e a mudança na história. O autor se refere, em dado mo-

mento, à elaboração de Erwin Panofsky, que para ele não teria resistido à manutenção de um 

esquema ordenado, embora aceitasse a inexistência de uma linha evolutiva única na história da 

arte. Ao retomar a ideia de sobrevivência em Warburg, Didi-Huberaman ressalta que “(...) a 

                                                 
30 No original: “(...) It is possible to ignore the breaks of 1935 (sound) / 1960 (16mm synch) to see th e entire 

documentary effort from 1921 on as a continuous attempt to present reality evidentially. Throughout, the mark 

of the films was that they made this strong claim on the real but, despite this, at the same time allowed their 

markers to be considered ‘artists’” (WINSTON, 2013, p.3). 



26 

 

história para ele não era uma simples questão cronológica, mas antes um redemoinho, um de-

bate da ‘vida’ na longa duração das culturas” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.85, grifo do autor).  

Depois dessa pequena digressão no terreno da história da arte, podemos retomar as 

diversas histórias do documentário como histórias possíveis. Winston (2013) faz uma leitura 

transversal da história do documentário ao revelar a coexistência de práticas documentais clás-

sicas/griersonianas e reflexivas/vertovianas ao longo de toda história, independentemente das 

lutas classificatórias que estabeleceram a predominância de um modo de documentar o real em 

determinado momento. A partir de uma releitura de Um Homem Com a Câmera (Vertov, 1929) 

como um filme documental – e não apenas experimental ou de vanguarda – estabelece uma 

ligação com o Cinema Verdade, refutando de certa maneira a ideia do novo tão propagada 

quando associada ao movimento surgido nos anos 1960. Ele trata de formas sobreviventes a 

refutar uma linha evolutiva traçada na defesa do surgimento de cada modo como aquele de 

maior valor documental, em termos de ser capaz de trazer a verdade. Na sua visão, o próprio 

modo reflexivo do cinema verdade apresenta-se como uma verdade a negar a presunção da 

existência de uma verdade absoluta.  

A classificação de Winston comprova que há uma flutuação nas práticas aceitas como 

parte do gênero documentário desde a sua origem, e o que vemos ao retomar o documentár io 

interativo dessa perspectiva é um aproveitamento de um espaço de experimentação adotado em 

meio à elasticidade dos limites genéricos. Num sentido, trata-se de uma estratégia de “desfami-

liarização”, quando do abandono do documentário enquanto discurso de sobriedade e afirmação 

da vitimização a se afastar do know-how derivado da era clássica. Winston destaca tal estratégia 

como responsável por ter elevado o documentário a um tipo de gênero sem nicho de audiênc ia, 

capaz de atrair público aos cinemas, sendo Roger e Eu (Michael Moore, 1989) um filme em-

blemático, com seu discurso politizado, porém dotado de humor. Tanto no caso da inclusão das 

minorias na prática documental como da mudança de tom, o que Winston ressalta é que uma 

única forma estética não comporta os diferentes anseios de representação da realidade numa 

sociedade composta por diferentes sujeitos e forças sociais. Existem culturas de representação, 

como é possível perceber diante da variedade de modos de realização do produto documenta l. 

A história do gênero comporta essas variadas manifestações, em que a estratégia de remodelar 

o produto, de torná-lo não familiar, como diz Winston, é, segundo o autor, uma forma de manter 

a capacidade de polemizar, adotando-se outro registro. 

Em termos de revisões de caráter histórico da produção documental, o que muda é o 

estabelecimento de um terreno de práticas institucionais bastante flexível, de leituras que incor-

poram as diferentes fases do documentário, a depender do que se quer ressaltar. Todos os modos 
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de documentário anteriores continuam coexistindo no ambiente da web, em produtos interati-

vos, mas, diante das ferramentas proporcionadas pela interatividade, surgem modos de intera-

ção, que levam em conta as possibilidades de estruturação da narrativa não linear e a participa-

ção do usuário em um sistema relacional.  

 

 

1.3 O USO ESTRATÉGICO DA CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA 

 

 

É discurso corrente a cercar o documentário interativo a sua vinculação com a tradição 

documentária; no entanto se fala igualmente na emergência de um novo gênero, como defende 

Arnau Gifreu (2011, 2013), que justifica sua posição da seguinte maneira:  

 

Para estabelecer uma proposta correta de caracterização, é necessário analisar 
os fatores que tornam o documentário interativo uma nova’espécie’ – 
obviamente relacionada com a forma documental tradicional e à mídia 
interativa –, mas com a sua própria identidade e autonomia para estabelecer-
se como um gênero independente. (GIFREU, 2011)31 

 

Gênero é uma noção que serve para a identificação de textos que se relacionam por 

propriedades comuns, porém certos objetos desafiam classificações genéricas baseadas em aná-

lise de produtos e não de processos (FARACO, 2009). Carlos Alberto Faraco (2009), em livro 

dedicado a rever os estudos do Círculo de Bakhtin32, fala em gênero como algo fundamentado 

no dinamismo da produção, no sentido de fazer parte de uma classificação genérica o seu uso 

em um contexto social para além das propriedades formais, ou seja, para determinado fim. 

 

Bakhtin conceitua gêneros do discurso como os tipos relativamente estáveis 
de enunciados que se elaboram no interior de cada esfera da atividade humana 
(...) Ao dizer que os tipos são relativamente estáveis, Bakhtin está dando 
relevo, de um lado, à historicidade dos gêneros; e, de outro, à necessária 
imprecisão de suas características e fronteiras. (FARACO, 2009, p.127, grifos 
do autor) 

 

A elaboração de Faraco, a partir de Bakhtin, ajuda a entender como o documentár io 

                                                 
31 No original: “To establish a correct characterization proposal, it is necessary to analyze the factors that make 

the interactive documentary to be a new ‘species’ – obviously related to the traditional documentary form and 

interactive media –, but with its own identity and autonomy to establish itself as an independent genre”.  
32 O autor concentra seus estudos na atividade de um grupo de intelectuais que se reuniu na Rússia entre 1919 e 

1929, do qual fazia parte Mikhail M. Bakhtin. As formulações do grupo estão no livro Linguagem e Diálogo: 

As Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin, de autoria de Faraco (2009). 
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abriga diferentes posicionamentos, tanto em termos das diferentes tentativas de historicizar as 

manifestações como uma evolução linear quanto em mapear manifestações dadas num mesmo 

período da história. 

 

Dar relevo à historicidade significa chamar a atenção para o fato de os tipos 
não serem definidos de uma vez para sempre. Eles são apenas agregados de 
propriedades sincrônicas fixas, mas comportam contínuas transformações, são 
maleáveis e plásticos, precisamente porque as atividades humanas são 
dinâmicas, e estão em contínua mutação. (FARACO, 2009, p.127) 

 

Essa concepção de gênero como algo fluido ajuda a aceitar o surgimento do webdocu-

mentário como uma manifestação que faz parte ainda do campo do documentário, no sentido 

da transformação de uma forma estável que se adapta à mudança no cenário midiático, com a 

incorporação do uso da internet como lugar de consumo e produção de produtos culturais. 

Bakhtin (apud FARACO, 2009, p.128) afirma que “um gênero é e não é sempre o mesmo, é 

sempre novo e velho simultaneamente”, pois há uma renovação a cada etapa de desenvolvi-

mento, segundo esse autor. Faraco interpreta a fala de Bakhtin, estabelecendo que o autor “(...) 

articula uma compreensão dos gêneros que combina estabilidade e mudança; reiteração (à me-

dida que aspectos da atividade recorrem) e abertura para o novo (à medida que aspectos da 

atividade mudam)” (FARACO, 2009, p.128). A noção de gênero, conforme Bakhtin, pode não 

permitir a criação de taxonomias definitivas, mas, ao reconhecer a recorrência de elementos, 

propicia que se agreguem tipos que, segundo Faraco, fazem parte de “(...) um processo social-

mente construído de gerar significado, baseado no reconhecimento de similaridades e de ana-

logias” (FARACO, 2009, p.129). O autor percebe como significado do uso de gênero, portanto, 

a “(...) correlação entre formas e atividades” como “(...) modos e meios de conhecer a realidade 

e nela orientar-se” (FARACO, 2009, p.130-131). A partir de Bakhtin, podemos então pensar 

nas vantagens de se afirmar que o documentário interativo é um documentário ou que se trata 

de um novo gênero, percebendo reiterações que guiam uma prática e expectativa de fruição de 

um produto documental e questionando onde está a novidade. 

Outro autor que nos ajuda a fazer uma leitura do uso de ambas as posições num grupo 

de autores interessados em falar de documentário interativo é François Jost. Em The Promisse 

of Genres (1998), Jost afirma que relacionar o produto a uma categoria abrangente facilita a 

interpretação, mas pondera que o uso da classificação genérica depende do enquadramento que 

se quer trabalhar, de um reposicionar do novo para o velho. Ele defende a formulação de mo-

delos teóricos a combinar as duas lógicas, de modo a guiar espectadores que estão migrando 

para o novo meio e aqueles já posicionados diante dele sem referência anterior. Essas lógicas 
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fundem a ideia de um documento com uma estrutura genérica antiga e de um novo produto que 

muda as condições de difusão e recepção. O autor traz uma fala de Francesco Casetti para em-

basar uma teoria de gêneros, na qual se afirma a existência de um pacto comunicativo entre 

aqueles que são emissores e os que são espectadores, sendo esse pacto renegociável33. Pensar 

as relações implícitas entre diferentes agentes na definição de um gênero foi também base para 

Nichols (1991), que olhou para o documentário a partir dos eixos realizador, espectador e texto. 

Voltamos a Gaudenzi (2013) que, ao tomar como modelo a definição de Nichols, percebeu a 

necessidade de solucionar o problema de o texto não ser mais um produto fechado e estático a 

ser analisado, mas interativo, promovendo diferentes relações entre os sujeitos envolvidos. A 

autora considera os documentários interativos como “(...) objetos relacionais, artefatos que li-

gam tecnologias e sujeitos e que se criam através da interação” (GAUDENZI, 2013b, p.12)34. 

Ela afirma ainda que “documentários interativos não são apenas documentários feitos com 

tecnologia digital. Eles são artefatos relacionais que permitem o engajamento direto com a 

realidade que retratam” (GAUDENZI, 2013b, p.12)35. 

Entre o velho e o novo, mais do que afirmar que o documentário interativo – e conse-

quentemente o webdocumentário – é um novo gênero ou não, queremos problematizar os dife-

rentes discursos que nos ajudam a entender a complexidade do fenômeno. Tomamos empres-

tada a fala de Jost (1998): “(...) seria prudente evitar uma definição a priori de gêneros e então 

identificar os casos em que um documento audiovisual ou um programa funciona como um 

gênero, e definir exatamente o que funcionar como um gênero significa” (JOST, 1998, p.101)36. 

Assim, ao afirmar que o documentário interativo é um documentário, preparamos a sua lei-

tura/interpretação em relação a um argumento sobre o mundo histórico, uma representação 

desse mundo, na qual atores sociais vivem suas vidas reais frente às câmeras. Como diz Nichols, 

“podemos compreender este mundo através de procedimentos cognitivos que são distintos da 

ficção, mas nós interpretamos este mundo por meio de procedimentos avaliativos, que também 

                                                 
33 Jost (1998) escolhe falar em promessa e não em pacto, contrariando Casetti e outros autores. Sua justificativ a é 

que ao espectador cabe o papel de interpretar, segundo a filiação semântica imposta pelo emissor. Não existiria 

assim um pacto contratual, pois o espectador pode somente rejeitar assistir ao programa, não havendo, portanto, 

uma relação dialógica na afirmação de concordância com a proposta do pacto. No caso do webdocumentário, a 

própria relação entre emissores e espectadores é alterada, pois há uma relação de interação e mudança de função 

do espectador ao se tornar usuário. Mesmo assim, há permanências de forma que a classificação genérica ainda 

é dada pelo produtor. 
34 No original: “(...) relational objects, artefacts that link technologies and subjects and that create themselves 

through such interaction”. 
35  No original: “interactive documentaries are no t just documentaries done with digital technology. They are 

relational artifacts that allow direct engagement with the reality they portray”.  
36 No original:  “(...) we would be well advised to avoid an a priori definition of genres and rather to identify the 

cases in which an audiovisual document or a programme functions as a genre, and to define exactly what func-

tioning as a genre means”. 
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dependem de pressupostos e valores aplicáveis ao mundo em que vivemos” (NICHOLS, 1991, 

p.109)37. Em outras palavras, “o documentário oferece acesso a um construto histórico compar-

tilhado. Em vez de um mundo, nos é oferecido acesso ao mundo” (NICHOLS, 1991, p.109, 

grifos do autor)38. Assim, as imagens e sons em um documentário fílmico ou em um interativo 

atestam uma vinculação com a realidade que esteve em frente à câmera ou gravador sonoro, a 

informação trata do mundo real, independentemente do estilo utilizado. 

O documentário interativo difere, portanto, do documentário tradicional (fílmico, dado 

numa ordem linear fixada) por comportar ambos os modos de enunciação de autenticidade e lu-

dicidade39. Contudo, é produtivo enquadrar o documentário interativo dentro do documentário 

como gênero abrangente, pois há fatores constituintes comuns que ajudam a regular a composição 

e a leitura do produto. Entretanto é necessário defender igualmente esse lugar de novo, em con-

traposição ao documentário linear, exibido e feito para outros ambientes midiáticos, como o ci-

nema e a televisão, ou o computador, funcionando no mesmo regime espectatorial quando serve 

apenas como plataforma de exibição de um conteúdo fixado em determinada ordem e duração.  

 

 

1.4 DESVIANDO DA TRADIÇÃO BASEADA NA NARRATIVA FÍLMICA 

 

 

É importante para nós não trabalhar com o padrão, o que documentário foi, a 
forma adquirida do passado em nossas costas sobre o que foi a partir de 
Grierson até agora, esta narrativa televisiva e cinemática de tipo centralizada 
dada em um conjunto de práticas. Este é um momento em que podemos pensar 
em uma maneira de distribuição muito mais aberta, em novas formas de 
organização material. (URICCHIO, 2014)40 

 

Um “valor documental” foi como John Grierson qualificou Moana, de Robert 

Flaherty, em uma crítica escrita em 1926, quando então surgiu o documentário enquanto um 

gênero nomeado como tal e associado a uma narrativa fílmica (WINSTON, 2008). Grierson 

                                                 
37 No original: “we may comprehend this world through cognitive procedures that are distinct from fiction, but we 

interpret this world through evaluative procedures that also depend on assumptions and values applicable to the 

world in which we live”. 
38 No original: “documentary offers access to a shared, historical construct. Instead of a world, we are offered 

access to the world”. 
39 Jost (1998) estabelece como modos de enunciação na classificação de gêneros televisivos o de autenticidade, 

fictividade e ludicidade. 
40 No original: “It is important to us not to work with the default, what documentary was, the acquired way of the 

past on our back about what was from Grierson untill now, this television and film kind of centric narrative set 

of practices. This is a moment where we can think of a far more open way of distribution, new ways of organizing  

material”. 
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definiu o documentário em 1933 como “o tratamento criativo da realidade” (WINSTON, 2013, 

p.6)41, legitimando a busca por narrativizar na manipulação do real captado em nome de um 

acabamento criativo. Como afirma Chanan (2007, p.26), o que há antes disso é um impulso por 

registrar. Nas suas palavras: “(...) o primeiro impulso do filme não foi o de contar uma história, 

mas o de um instinto de gravar a observação empírica”42. Winston (2008) destaca a existênc ia 

de outros tipos de materiais que retrataram a realidade, acompanhados de um discurso que 

falava em trabalhos documentais, e mesmo de filmes, numa fase anterior ao marco histórico 

estabelecido por Grierson, quando este nomeou o trabalho de Flaherty como um documentár io . 

O autor traz como referência os precursores Boleslaw Matuszewski, em La Photographie Ani-

mée, Ce Qu’elle Est, Ce Qu’elle Doit Être (1898), e Edward Sheriff Curtis, um fotógrafo que 

registrou em fotografias e filme tribos indígenas da América do Norte por 35 anos. São 

materiais diversos excluídos de uma história do documentário quando o termo foi associado 

automaticamente a filme, em dado momento cronológico. 

Outro autor a elencar peças documentais não fílmicas a figurar numa história 

alternativa do gênero foi Willian Uricchio, em Moments of Innovation (2012)43, um projeto 

resultante de uma parceria entre o Open Documentary Lab, do MIT44 e o DocLab, do IDFA.  O 

projeto traz relações entre várias mídias, compondo uma história da inovação na associação 

entre documentário e tecnologia, em que os casos de inovação apontados se deram em dois 

                                                 
41 No original: “the creative treatment of actuality”. 
42 No original: “(...) the first impulse of film was not storytelling but an instinct for the record of empirical obser-

vation”. 
43 Disponível em: <http://momentsofinnovation.mit.edu/>. Acesso em: 29/04/2016. 
44 “Internet, câmeras de celular, big data, games interativos, e outras tecnologias criaram uma explosão de novos 

métodos de narrativa que está transformando o cenário midiático. O Open Documentary Lab (OpenDocLab), 

localizado na School of Humanities, Arts, and Social Sciences do MIT, explora os desafios e oportunidades que 

essas mudanças apresentam hoje para os realizadores de documentários. (...) Fundado em 2012 como uma inici-

ativa de pesquisa dentro da seção Comparative Media Studies/Writing, o OpenDocLab apoia -se no legado im-

pressionante do MIT de inovação midiática: do Technicolor a um dos primeiros videogames do mundo, 

‘Spacewar’. As realizações do MIT no cinema incluem o trabalho pioneiro em Cinema Direto de Ed Pincus e 

Richard Leacock, que gravaram a nova disponibilidade de câmeras e gravadores de som portáteis com 

capacidade de sincronizar imagem e som utilizados em trabalhos documentais nas décadas de 1960 e 70, e as 

primeiras explorações em cinema interativo por Glorianna Davenport, que usou a tecnologia digit al para 

envolver o público na narração nas décadas de 1980 e 90” . Disponível em: <http://news.mit.edu/2014/open -

documentary-lab-puts-mit-in-the-vanguard-of-new-media-storytelling>. Acesso em: 26/07/2016. No original: 

“Internet, cellphone cameras, big data, interactive games, and other technologies have created an explosion of 

new storytelling methods that is transforming the media landscape. The Open Documentary Lab (OpenDocLab), 

located in MIT's School of Humanities, Arts, and Social Sciences, explores the  challenges and opportunities 

these changes present for the makers of today’s documentaries. (...) Founded in 2012 as a research initiative 

within the Comparative Media Studies/Writing section, OpenDocLab builds on MIT’s impressive legacy of me-

dia innovation — from Technicolor to one of the world's first video games, "Spacewar." MIT’s accomplishments 

in film include pioneering work in Direct Cinema by Ed Pincus and Richard Leacock, who tapped the new 

availability of portable sync-sound cameras for documentary work in the 1960s and ’70s, and early explorations  

in interactive cinema by Glorianna Davenport, who used digital technology to involve audiences in narration in 

the 1980s and ’90s  (...)”. 
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movimentos: na aplicação das tecnologias disponíveis de forma criativa e na invenção de tec-

nologias motivada pelo impulso criativo de documentaristas. Moments of Innovation foi lan-

çado em 2012, on-line, e apresentado no mesmo ano no IDFA, como uma instalação interativa. 

Em sua página, o festival caracterizou o projeto com a seguinte descrição: “Definir o documen-

tário nunca foi fácil, e os documentários interativos e outras formas de narrativa documenta l 

nos convocam a revisitar nossas pressuposições”45. Em Moments of Innovation constam exem-

plos de peças documentais, tais como fotomontagens ou documentários sonoros, à exemplo de 

Weekend (1930) de Walter Ruttman, uma colagem de sons captados ao longo de uma semana 

em Berlim46. Na página que esclarece o que é o projeto há a defesa de que a história do docu-

mentário foi limitada na associação do objeto com a narrativa linear. 

Ao fazer novamente uma revisão histórica do gênero para falar de documentár io 

interativo, em palestra proferida no I-Docs (2014), Uricchio reenquadrou a noção de narrativa 

para defender a ideia de que uma narrativa não linear continua atendendo à expectativa por uma 

experiência narrativa. Para tanto, o autor reposicionou a concepção de uma narrativa dada em 

laços de causalidade para a de uma experiência de associação de mininarrativas. Tal 

entendimento deriva da noção de que o ser humano narrativiza mesmo a partir de pedaços de 

informação, concepção derivada da narratologia cognitivista. A narrativa não é para esse autor, 

assim como para Marie-Laure Ryan (2001), uma condição do texto e sim um processo 

organizativo. Ela é construída na experiência de associação realizada pelo usuário a acessar 

uma narrativa on-line. Muda, portanto, o engajamento daquele que, como espectador, era antes 

envolvido por uma história em que as relações de causalidade estavam dadas e fixadas numa 

ordem determinada e que agora, como usuário, percorre diferentes rotas num mesmo ambiente 

textual. Outras formas de engajamento são possíveis no documentário interativo, fomentadas 

pelas propriedades do meio interativo digital. A experiência de fruição muda qualitativamente 

a depender das formas de engajamento oferecidas pelo projeto interativo.  

O documentário interativo provoca um deslocamento da forma quando feito para 

novos espaços tecnológicos. Uricchio defende que as propriedades específicas do meio, 

também chamadas de affordances47, promovem a existência de formas narrativas não lineares 

                                                 
45 No original: “Defining documentary has never been easy, and interactive documentaries and other new forms 

of documentary storytelling compel us to revisit our assumptions”. Disponível em: <http://www.doclab.org/?s 

=moments+of+innovation>. Acesso em: 29/04/2016. 
46 Disponível em: <https://archive.org/details/Walter_Ruttmann_Weekend>. Acesso em: 29/04/2016. 
47 Segundo Janet Murray, affordances é “um conceito utilizado no campo da interação humano -computador para 

descrever as propriedades funcionais de objetos ou ambientes – as propriedades que permitem certos usos (MUR-

RAY, 2012). No original: “A concept used in the field of human computer interaction (HCI) to describe the 

functional properties of objects or environments – the properties that allow particular uses”. 
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e o documentário linear sai da posição ocupada anteriormente, enquanto produto pensado para 

o meio fílmico e televisivo. O documentário torna-se interativo, podendo se fundir com outras 

formas encontradas no meio digital interativo, tais como os games. Na mesma conferênc ia, 

Uricchio defendeu que a experimentação é uma affordance do gênero documentário, e sua ar-

gumentação se deu numa comparação entre ficção e não ficção. A existência do mundo real 

como base é, na sua opinião, um elemento facilitador no caso da não ficção, para que haja 

experimentação, já que não é preciso haver o esforço de se construir um mundo dentro do es-

paço narrativo. O mundo real é compartilhado com um espectador que vive nesse mundo.  

A fala de Uricchio, assim como a de Winston e Chanan, mostra uma reivindicação por 

uma releitura da história do documentário como gênero que engloba manifestações em vários 

suportes. O documentário interativo naturalmente convoca tal reflexão, pela sua constituição 

enquanto objeto composto por diferentes mídias associadas em um mesmo projeto. No 

tradicional International Documentary Film Festival Amsterdam, existe a premiação do IDFA 

DocLab pela melhor história digital, quando são avaliados produtos que antes não caberiam 

numa competição entre documentários. Embora o nome do festival permaneça fazendo menção 

ao objeto filme, a mostra dedicada a premiar documentários interativos tem expandido os tipos 

de projetos aceitos a cada ano, de modo que a chamada para o ano de 2016 convida à inscrição 

de variados tipos de projeto interativo. 

 

O DocLab está aberto a todos os tipos de projetos interativos, dos webdocs, 
aplicativos e projetos em realidade virtual à arte de dados, jornalismo 
multimídia, instalações e performances ao vivo. O IDFA DocLab apresentou 
em 2015 seu programa mais abrangente registrado, incluindo um programa 
especial (Seamless Reality) explorando os limites entre as realidades física e 
digital. (IDFA, 2015)48 

 

 

 

1.5 NO TERRENO DAS NOVAS MÍDIAS 

 

 

No texto Mapping Conversations about New Media: The Theoretical Field of Digita l 

                                                 
48 No original: “DocLab is open to all sorts of interactive projects, ranging from webdocs, apps and virtual reality 

projects to data art, multimedia journalism, installations and live performances. In 2015 IDFA DocLab presented 

its largest program to date, including a special program (Seamless Reality) exploring the boundaries between 

our physical and digital reality”. Disponível em: <https://www.idfa.nl/industry/festival/program-sections-

awards/idfa-doclab-competition.aspx>. Acesso em: 30/04/2016. 
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Communication, Carlos Scolari (2009) faz um esforço de mapear interlocutores interessados 

em abordar fenômenos tratados como novas mídias a desafiar o conhecimento produzido sobre 

a comunicação de massa tradicional. O autor alega que o termo “novas mídias”, antigamente 

utilizado em referência ao rádio e à televisão, inaugurou um corpus de estudos teóricos a dar 

conta da comunicação de massa, mas a chegada das mídias digitais que fogem à lógica da radi-

odifusão, em um modelo de um-para-muitos, embaralhou o campo de estudos, colocando ainda 

em questão a adequação do termo “novas mídias” para designar elementos tão distintos e sur-

gidos em épocas com décadas de intervalo, como o rádio (1920), a televisão (1950) e a web 2.0 

(2000). Scolari (2009) alerta que é preciso ir além do uso dos adjetivos “novo” ou “velho” para 

entender objetos designados como uma nova geração das mídias digitais, sendo importante 

questionar a novidade e evitando cair na armadilha da retórica do novo, comum numa primeir a 

fase de pesquisa em torno das novas mídias no início dos anos 2000. Tal retórica impede, para 

ele, uma reflexão a partir de uma tradição em meio a uma história cultural. 

As chamadas teorias das novas mídias surgiram de estudos que confrontavam um corpo 

teórico velho com as novas tecnologias digitais. As novas mídias conciliaram linguagens tradici-

onais dos meios de comunicação de massa num ambiente interativo, e, como diz Scolari (2009): 

 

As novas mídias promoveram o desenvolvimento de meta-produtos que 
combinam a linguagem dos meios tradicionais de massa em um ambiente 
interativo. Os processos de digitalização introduziram diferentes mutações em 
conteúdos de comunicação tradicionais: hipertextualidade, multimidialidade 
e interatividade parecem ser as características básicas desta transformação. 
(SCOLARI, 2009, p.957)49 

 

Scolari (2012) destaca o uso do conceito de ecologia midiática adotado entre estudio-

sos de mídias na última década, avançando na discussão teórica no texto Media Ecology: Ex-

ploring the Metaphor to Expand the Theory. Nesse texto, o autor defende o uso do conceito de 

ecologia midiática para lidar com um ambiente complexo composto por diferentes mídias e 

tecnologias que afetam os sujeitos, as forças políticas e sociais. Scolari percebe, na metáfora de 

ecologia aplicada ao estudo das mídias, duas interpretações. A primeira delas trata da concep-

ção ambiental, a lidar com os meios de comunicação como um ambiente que cerca os sujeitos, 

                                                 
49 No original: “New media have promoted the development of meta-products that combine traditional mass 

communication languages in an interactive environment. Digitalization processes have introduced different mu-

tations into traditional communication contents: hypertextuality, multimediality, and interactivity seem to be the 

basic features of this transformation”.  
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impactando seus sistemas perceptual e cognitivo. A segunda interpretação trata da versão in-

termidiática, a olhar para a interação entre mídias.  

Há, por parte dos estudiosos do documentário interativo, um mapeamento de questões 

que trazem avanços no campo teórico, numa interseção entre a teoria do documentário e o es-

tudo das chamadas novas mídias. Tais estudos propõem ainda olhar para um complexo e dinâ-

mico ambiente midiático de partes interligadas, ao entenderem o produto em meio a um sistema 

ecológico. De forma a expandir o arcabouço teórico, Scolari (2012) sugere a noção de ecologia 

evolutiva com o objetivo de mapear transformações nos níveis sincrônico (num mesmo espaço) 

e diacrônico (numa linha temporal) de uma espécie – portanto, ao longo do tempo e nas intera-

ções com outras espécies. Em termos de desenvolvimento midiático, entram em questão pro-

cessos de extinção, mas também de coevolução. O conceito de coevolução ajuda a entender 

processos nos quais as mídias cooperam umas com as outras e processos nos quais tanto a mídia 

quanto os consumidores são afetados, contagiando narrativas, estéticas e práticas de consumo. 

 

Se cada texto constrói seu próprio leitor (ECO) e cada interface constrói seu 
próprio usuário, então cada mídia constrói o seu próprio consumidor: um leitor 
de livros do século 20 iria achar muito difícil de ler um códex do século 13; e 
uma série de TV dos anos 1970 – se comparada com as produções 
audiovisuais de alta complexidade contemporâneas – parece lenta e chata para 
os jovens espectadores, e assim por diante. Como os consumidores (leitores, 
espectadores e usuários) coevoluem com as suas mídias? Como as mídias 
coevoluem com seus consumidores? Estes processos de adaptação mútuos e 
interativos poderiam expandir a agenda de investigação da ecologia midiática, 
sugerindo novas questões e hipóteses. (SCOLARI, 2012, p.215)50 

 

Em texto de 2013, Scolari continua preocupado com a história da mídia como uma 

sucessão linear de tecnologias. O autor contrapõe à noção de evolução midiática a de arqueo-

logia midiática, a questionar histórias oficiais, pelo fato de implicarem numa seleção em meio 

a uma série de histórias possíveis que possam ter sido negligenciadas. Mesmo dando valor a 

uma arqueologia das mídias, Scolari reconhece ser difícil escapar ao modelo da sucessão linear 

ao se analisar a história de qualquer tecnologia. É preciso considerar, segundo o autor, que toda 

mídia já foi novidade em algum momento. Portanto, interessa observar as várias fases de um 

modelo evolutivo. 

                                                 
50 No original: “If every text constructs its own reader (ECO) and every interface constructs its own user, then 

every media constructs its own consumer: A 20th-century book reader would find it very difficult to read a 13th-

century codex; and a TV serial from the 1970s – if compared with the highly complex contemporary audiovisual 

productions – seems slow and boring to young viewers, and so on. How do consumers (readers, viewers, and 

users) coevolve with their media? How do media coevolve with their consumers? These mutual and interactive 

adaptation processes could expand the media ecology research agenda by suggesting new questions and hypothe-

ses”.  
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Na fase de emergência, uma nova mídia aparece na ecologia midiática – os produtores 

ainda não sabem o que fazer com ela, não há uma gramática estabelecida e os receptores têm 

uma aproximação guiada por experiências com velhas mídias, por não conhecerem aquela que 

se apresenta como novidade. A mídia, quando está em sua fase dominante, tem sua tecnologia 

plenamente consolidada, tem um ritmo de produção acelerado, é plenamente utilizada na soci-

edade, apresenta gramática própria e gêneros específicos. Do ponto de vista do consumo, a 

mídia é vista como essencial na sociedade em que está inserida e os consumidores têm uma 

série de competências para interpretar o conteúdo, interagindo com a mídia e suas interfaces, 

sendo a interface o lugar onde a evolução é negociada. 

A internet, e em específico a web 2.051, é hoje um meio parte integrante da nossa so-

ciedade, e seu uso é naturalizado a ponto de não nos vermos mais em mundo desconectado, 

sem redes sociais e sem conteúdo gerado pelo usuário. Embora seja uma nova mídia, ela faz 

referência a diversas mídias conhecidas, dando continuidade a certas práticas comunicaciona is. 

Scolari (2013) traz essa análise em seu texto, relembrando que a web tem correio, mas eletrô-

nico (e-mail), comunicação imediata antes obtida por telefone em chats on-line, enciclopédias 

em formatos diversos (livros digitais, enciclopédias on-line, Wikipedia), fotografia, televisão, 

cinema e animação em videoblogs e photoblogs, e outras plataformas on-line, sendo algumas 

mais interativas52. Se a web é parte constituinte da nossa cultura de comunicação hoje, não se 

pode dizer o mesmo do webdocumentário, um produto que se encontra ainda em sua fase emer-

gente, tanto do ponto de vista da produção quanto do da recepção. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Gifreu (2013) traça um percurso de desenvolvimento da internet até a emergência da web 2.0. A internet inicial 

teria sido concebida apenas como uma rede a ligar grandes computadores. Foi com a web 1.0 que ela se tornou 

um depósito de informação sem precedentes em termos de quantidade de conteúdo disponível, contendo ainda 

ferramentas de busca, de publicação, de interação entre usuários e permitindo a realização de transações eletrô-

nicas. Contudo é com a web 2.0 que nos chega a “internet social de leitura-escrita”, espaço para trocas e diálogo 

entre usuários em tempo real (GIFREU, 2013, p.208). Ainda segundo Gifreu (2013), é nesse momento que es-

pecialistas prescrevem que os produtos criados para esse meio sejam orientados à interação e à conformação em 

redes sociais. 
52 Interatividade é um conceito-chave em nossa pesquisa, a ser abordado mais à frente com autores que traçam 

diferentes perspectivas. Desde já, adiantamos que há diferentes níveis de interatividade, “(...) tanto um clique em 

um ícone na interface quanto uma conversação na janela de comentários de um blog são interações (...) é preciso 

diferenciá-las qualitativamente” (PRIMO, 2011, p.13). 
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1.6 DA NECESSIDADE DE NOVAS METODOLOGIAS 

 

 

O documentário interativo, assim como o webdocumentário, é um produto frequente-

mente acompanhado de um “discurso da inovação” – que, como defende Philippe Dubois 

(2011), é um tipo de retórica presente na história das tecnologias. O autor ressalta que existem, 

de fato, mudanças tecnológicas, mas alerta no sentido de ser preciso examinar até que ponto há 

uma transformação no terreno estético. Diante do fenômeno do documentário interativo, uma 

comunidade de especialistas guia suas reflexões tendo como base a história das mídias e o gê-

nero documentário; contudo frequentemente não escapa de fazer uma defesa do produto como 

algo inovador. Winston (2012) destacou ter percebido no discurso proveniente da comunidade 

do I-Docs esforços de teorização que ele qualificou como antigos elementos: problemas de 

definição, ética e efeitos. Para ele, deixar-se levar pelo determinismo tecnológico é confund ir 

ferramentas com produtos.  

É possível perceber uma retórica que enaltece o documentário interativo como uma 

novidade no trecho que abre a coletânea de textos New Documentary Ecologies: Emerging 

Platforms, Practices and Discourses publicada em 2014:  

 

O impulso do documentário tem uma longa história; praticantes são, ao que 
parece, ainda movidos pelo preservar, mostrar, reportar, explicar, persuadir e 
advogar. Mas também é um impulso que está constantemente buscando novos 
caminhos, novas formas de captar o histórico-social, ou ‘tratando’ a realidade 
e novas formas de se conectar com o público. (NASH et al, 2014)53 

 

Na coletânea dedicada a pensar o documentário pós-filme e a televisão, há um olhar 

para uma história do campo do documentário como espaço de experimentação a incorporar 

“novas tecnologias midiáticas” e “novas formas de comunicação” (NASH et al, 2014). A per-

gunta que guia as discussões sobre o que é novo no documentário interativo é acompanhada 

frequentemente de falas que sinalizam a ineficácia do uso de teorias que davam conta de outro 

                                                 
53 No original: “The documentary impulse has a long history; practioners are, it seems, still driven to preserve, 

show, report, explain, persuade and advocate. But it is also an impulse that is constantly seeking new avenues, 

new ways of capturing the social-historical, or ‘treating’ actuality and new ways of connecting with audience”. 
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tipo de objeto comunicacional. John Dovey (in NASH et al, 2014) cita a fala de Gaudenzi a 

defender esse mesmo ponto de vista, afirmando “(...) nós não podemos analisar i-docs usando 

teorias normais sobre filme e documentário. Falar sobre enquadramento, tomadas, ritmo, edição 

e intenção do autor não é suficiente para essa forma (...)” (GAUDENZI apud DOVEY, 2014)54. 

Gifreu (2010) enxerga a necessidade de buscar outras formas de análise desse produto: “As 

novas lógicas de representação documental nesse novo gênero derivam mais da forma em que 

navegamos e interagimos com os conteúdos e demais interatores do que da maneira de repre-

sentar o objeto da realidade por parte do documentar ista” (GIFREU, 2010, p.141)55. Se essas 

falas defendem que existe algo de novo no documentário interativo que requer métodos de 

análise próprios, há que se refletir sobre o quanto há de novidade, de fato, além de pensarmos 

se é preciso falar em novo gênero. 

Na primeira página da publicação gerada a partir dos trabalhos apresentados no I-Docs 

2011 está a seguinte descrição: 

 

Cada vez que tentamos entender o impacto do mundo digital na mediação e 
cultura, começamos tentando distinguir entre o verdadeiramente novo e as 
tradições persistentes de culturas midiáticas. Nosso interesse específico nesse 
projeto tem sido buscar a continuação de uma ideia partilhada de 
‘documentarismo’ no miasma do factual, de dados e informações que circulam 
através dos ecossistemas de mídia digital. (ASTON et al, 2012)56 

 

Definindo o estado da arte do documentário interativo, Aston (et al, 2012) fala em 

discussões situadas em um campo recente, que trazem tentativas de definições e taxonomias e 

de viabilizar um vocabulário unificado a permitir a existência de uma reflexão crítica em co-

mum. Dentre as agendas tratadas na publicação estão: 

 

 (...) Considerações de arranjos formais do material documental linear e em 
base de dados, e os debates em torno de autoria e colaboração, navegação e 
descoberta, os quais ensaiam os fundamentos da teoria do hipertexto aplicada 
a materiais documentais. (ASTON et al, 2012)57 

                                                 
54 No original: “(…) we cannot analyse i-docs using normal film and documentary theory. Speaking of framing, 

shots, rhythm, editing and intentionality of the author is not enough for this form (…)”.  
55 No original: “Las nuevas lógicas de representación documental en este nuevo género derivan más en la forma 

en que navegamos e interactuamos con los contenidos y los demás interactores, que en la manera de representar 

el objeto de la realidad por parte del documentalista”. 
56 No original: “Whenever we try to understand the impact of the digital world on mediation and culture, we begin 

by trying to distinguish between the genuinely novel and the continuing traditions of media cultures. Our specific 

interest in this project has been seeking the continuation of a shared ideia of ‘documentariness’ in the miasma of 

factuality, data and information circulating through the ecossystems of digital media”.  
57 No original: “(…) Considerations of the linear and the database formal arrangements of documentary material, 

and the debates around autorship and collaboration, navigation and discovery, which rehearse the grounds of 

hipertext theory as applied to documentary materials”. 
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É perceptível que há uma gama de assuntos que tratam de modos de análise de produ-

tos culturais reconhecíveis dentro de uma cultura fílmica e literária anterior à existência de uma 

tecnologia digital interativa, como a preocupação em pensar questões de narrativa, bem como 

de autoria, e de colaboração, no caso do documentário. Contudo é preciso notar, no mesmo 

trecho, um conjunto de aspectos fundamentados em outro campo. O webdocumentário, por ser 

um documentário, está situado no campo de estudos teóricos relativos a esse produto, mas, por 

ser produzido especificamente para o meio web, convoca olhares correspondentes ao que Sco-

lari (2009) chamou de teoria da comunicação digital. Para esse mesmo autor, a digitalização é 

um “(...) processo tecnológico que reduz o texto a algo que pode ser facilmente fragmentado, 

manuseado, conectado e distribuído (...)”, sendo ainda, “(...) o que permite comunicação em 

rede, multimídia, colaborativa e interativa” (SCOLARI, 2009, p.946)58. 

Marcos Palacios (2003), ao lidar igualmente com um gênero de não ficção que migrou 

para a web, faz uma análise de produto, de forma a identificar recorrências genéricas e propri-

edades derivadas do meio em que se apresentam como potencialidades. O autor reflete sobre as 

especificidades do jornalismo na web, atento para as armadilhas de se tratar um objeto midiát ico 

comunicativo como algo fundamentalmente novo, que supere meios precedentes, numa visão 

tecnicista pautada pela ideia da evolução. Seu questionamento é sobre a real ruptura em relação 

a práticas e modelos anteriores, cabendo, portanto, a incidência de processos de continuidade. 

Para realizar uma análise de produto tendo como objeto sites jornalísticos, o autor elenca ca-

racterísticas que se apresentam como recursos em potencial oferecidos pelo meio, e que por 

isso não são necessariamente explorados em sua formulação. Em conclusão, Palacios identifica 

continuidades e potencializações como processos majoritários e menos rupturas em relação a 

suportes anteriores. O autor destaca a falta de limites crono-espaciais como a maior ruptura. 

Em suas palavras: 

 

Trabalhando com bancos de dados alojados em máquinas de crescente 
capacidade de armazenamento e contando com a possibilidade do acesso 
assíncrono por parte do Usuário, bem como de alimentação (Atualização 
Contínua) de tais bancos de dados por parte não só do Produtor, mas também 
do Usuário (Interatividade), além do recurso sempre possível da hiperlinkagem 
a outros bancos de dados (Hipertextualidade e Multimidialidade), o Jornalismo 
Online, para efeitos práticos, dispõe de espaço virtualmente ilimitado, no que 
diz respeito à quantidade de informação que pode ser produzida, recuperada, 

                                                 
58 No original: “(...) technological process that reduces the text to something that can be easily fragmented, handled, 

linked and distributed (...)” / “(...) what allows networking, multimedia, collaborative and interactive communi-

cation”. 



40 

 

associada e colocada à disposição do seu público alvo. (PALACIOS, 2003, p.7) 

 

Como é possível apreender da conclusão de Palacios, pensar em tais processos nos 

ajuda a examinar a complexidade da análise do fenômeno e a identificar o que ele traz de novo. 

Contudo, precisamos direcionar tais considerações para o nosso objeto, uma vez que estamos 

lidando no universo dos possíveis com produtos que buscam trabalhar a narrativa a partir de 

uma arquitetura conjugada a uma base de dados fechada. Pensar a falta de limites crono-espa-

ciais vale para nós como meio de analisar como webdocumentários específicos lidam com ques-

tões de tempo e de espaço a partir da sua formação enquanto dados alocados em um nível micro 

(narrativa fechada) e macro (na web, um hipertexto sem fim, depósito de informações ilimitadas 

que podem ser relacionadas). 

 

 

1.7 QUANDO A TECNOLOGIA RECONFIGURA UMA AGENDA: O SURGIMENTO DE 

UMA NOVA ESFERA PÚBLICA 

 

 

Winston (2013), em sua revisão do que chamou de “história convencional do docu-

mentário no Ocidente”, percebe um olhar construído com base no determinismo tecnológico. 

O autor examina a história do documentário pensando em como uma agenda existente pode ser 

transformada pela tecnologia. A presença da tecnologia é, para ele, um agente constante a re-

configurar o documentário, citando como momento de transformação o advento do programa 

Challenge for Change (1967-1980), produzido pelo NFB, e sua agenda de empoderar a comu-

nidade, descentralizando o lugar de poder do diretor. Ao fazer sua revisão histórica, Winston 

(2013) destaca que a introdução de equipamentos leves e portáteis também teve a função de 

permitir que o posicionamento político em filme fosse viável para além das forças oficiais, 

como ocorreu no financiamento de documentários como peça de propaganda na era griesorni-

ana. Um dos avanços foi no sentido de modificar a função do realizador rumo à de um facilita-

dor, ao ajudar a dar voz às comunidades. Challenge for Change (1967-1980) foi um projeto do 

National Film Board of Canada (NFB) para fazer programas documentais colaborativos, utili-

zando a realização cinematográfica como ferramenta de ativismo social, em que minorias pu-

deram pegar em câmeras e dar seus pontos de vista59. O projeto, que durou muitos anos, resultou 

                                                 
59 Informações também retiradas de página sobre o projeto no site do NFB. Disponível em: 

<https://www.nfb.ca/playlist/challenge-for-change>. Acesso em: 26/04/2016. 
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numa série de filmes, tendo sido facilitado pela tecnologia do vídeo, a partir de determinado 

momento. 

 

Em vez das complexidades da tecnologia do filme, o vídeo ofereceu uma nova 
base para a produção de documentários por não profissionais. O replay 
instantâneo removeu incertezas envolvidas na exposição do celuloide e 
facilitou a produção coletiva e controle editorial. (WINSTON, 2013, p.22)60 

 

A chegada do digital inaugura o que Corner (apud WINSTON, 2013, p.25) chamou de 

“pós-documentário”, no sentido de o valor documental não ser mais uma propriedade da ima-

gem, de forma que sua autenticidade é fragilizada pelas possibilidades da digitalização. O valor 

documental fundamenta-se assim na relação entre o filme e o público, na recepção do produto. 

Não que isso seja algo novo a aparecer com o digital. Voltamos à fala de Winston (2013): 

 

(...) O ‘valor documental’ todavia não depende de modos de produção e da 
natureza da recepção do público. Mais do que isso: ele realmente e 
significativamente depende apenas de recepção, assim como a autenticidade 
só pode ser confirmada contextualmente em outras fontes além dos limites da 
tela. Essa confirmação deve ser uma questão de recepção do público. 
(WINSTON, 2013, p.10)61 

 

O valor documental é um problema de recepção, como sinaliza o autor, pois o espec-

tador faz parte da realidade histórica, e é por meio do seu conhecimento prévio, da sua experi-

ência numa realidade compartilhada, que chamamos de mundo real, que ele vai avaliar a afir-

mação de determinada verdade no documentário. Em termos de produção, os documentár io s 

têm seus guias a estabelecer um terreno de práticas aceitas e institucionalizadas. 

Do ponto de vista da função social do documentário, Winston (2013) pondera que, 

embora o documentário não resolva os problemas do mundo, ele teria o poder de trazê-los para 

uma esfera pública. Nichols (1991) se refere ao documentário como um “discurso de sobrie-

dade”, uma forma de não ficção que, como tal, assume um lugar em potencial de promover 

mudanças e o deslocamento de agentes da passividade para a ação numa situação real e injusta. 

O modo de leitura do “fazer acreditar” que se trata de pessoas e acontecimentos reais é a con-

dição para o engajamento na realidade retratada. 

                                                 
60 No original: “Instead of the complexities of film technology, video offered a new basis for documentary pro-

duction by non-professionals. Instant replay removed the uncertainties involved in exposing celluloid and faci-

litated collective production and editorial control”.  
61 No original: “(...) ‘Documentary value’ nevertheless does not depend on modes of production and the nature of 

audience reception. More than that: it actually meaningfully depends just on reception, as authenticity can on ly 

be confirmed contextually from other sources beyond the limits of screen. Such confirmation has to be a matter 

of audience reception”. 
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Em sua gênese, o documentário traz como referente a representação da realidade deri-

vada de um encontro entre pessoas, lugares e acontecimentos, de uma experiência pública 

(CORRIGAN, 2011). Chanan (2007) destaca a importância do documentário em construir vi-

sões políticas e críticas alternativas aos discursos homogeneizantes. “O documentário é uma 

das formas pelas quais novas atitudes entram mais amplamente em circulação, através da forma 

da sua defesa e articulação dos atores sociais que participam como sujeitos” (CHANAN, 2007, 

p.7)62. A esfera pública como lugar de formação de opiniões e arena a comportar discursos 

dissonantes teve no documentário um meio de trazer das margens para o centro minorias a 

construir um discurso próprio (CHANAN, 2007). Chanan faz essa afirmação tendo como con-

texto ainda uma esfera pública em que predomina a fala daqueles com maior acesso aos canais 

de distribuição de informação, numa fase anterior a um ecossistema dominado pelas mídias 

digitais em tempos de internet, em que houve uma democratização de espaços de publicação de 

conteúdo.  

Jeremy Mendes, do NFB, quando, na série on-line COME/IN/DOC, foi estimulado por 

Gifreu (2016) a pensar se o documentário interativo pode ser visto como uma evolução do docu-

mentário linear, ressaltou a característica de a tecnologia ter possibilitado ao usuário e à audiência 

do documentário interativo uma interface de comunicação potencialmente participativa com uma 

realidade compartilhada. O documentário interativo, para ele, é reflexo de uma tecnologia atual 

disponível que dita a forma como o conteúdo é consumido. E há, por parte do público, um com-

portamento migratório de meios de comunicação antes de apreciação coletiva, como os cinemas, 

para aqueles que podem ser fruídos em dispositivos pessoais. Em suas palavras: 

 

Então tudo o que os documentários interativos estão fazendo é tentar encontrar 
o público onde ele está. Sabemos que as audiências estão menos nos cinemas, 
mais em dispositivos portáteis. Estão em i-pads, estão em seus computadores. 
Estão vendo o mundo de uma maneira diferente. A tecnologia está 
proporcionando mais interface para que o público interaja com o mundo ao 
seu redor, para compartilhar o mundo em torno dele. E é por isso que o 
documentário está acontecendo nesse espaço agora. (MENDES, in 
COME/IN/DOC)63 

 

                                                 
62 No original:  “Documentary is one of the forms through which new attitudes enter wider circulation, through 

the form of its advocacy and the articulation of the social actors who participate as subjects”. 
63 No original: “So all that interactive documentaries are doing is trying to meet audience where they are. We know 

the audiences are less in theaters, more on handheld devices. They are on i-pads, they are on their computers. 

They are seeing the world at a different way. Technology is providing more interface to them to interact with the 

world around them, to share the world around them. And that’s why documentary is happening in this space 

right now”. Disponível em: <http://comeindoc.com/>. Acesso em: 09/08/2016. 
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Henry Jenkins fala do fenômeno da convergência midiática para tratar tanto do com-

portamento migratório do público quanto das “(...) transformações tecnológicas, mercadológi-

cas, culturais e sociais” (2008, p.29). Também em termos de convergência, o autor fala de uma 

construção própria que o indivíduo faz no trânsito pelo fluxo midiático, numa interseção de 

falas advindas de um espaço coletivo, da elaboração de discursos, uma fonte alternativa, se-

gundo ele, de poder midiático. John Dovey (2014) vai convocar outro conceito trabalhado por 

Jenkins para falar de uma agora cultura participativa, em que a colaboração e a possibilidade 

de compartilhar material on-line por qualquer usuário deu origem a comunidades eletivas reu-

nidas em torno de um mesmo interesse, as quais podem ser entendidas como “espaços públicos 

transitórios” (ZIMMERMAN apud DOVEY, 2014). Retomamos a fala de Henry Jenkins sobre 

cultura participativa: 

 
A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 
sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 
separados, podemos agora considerá-los como participantes interagindo de 
acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 
completo. (JENKINS, 2009, p.30) 

 
Jenkins traz, a princípio, os conceitos de forma genérica, independentemente da aná-

lise de fenômenos, portanto lidando com um espaço público sem limites. Dovey (2014) aborda 

a questão pensando na aplicação das elaborações teóricas de Jenkins em documentários intera-

tivos, portanto em produtos “com bordas”. Nesses casos, para Dovey, diante de um tema da 

realidade social tratado com um enquadramento narrativo, surge potencialmente e por meio da 

interatividade um espaço público temporário em torno de um determinado projeto documenta l.  

 

(...) O desenvolvimento de documentários interativos conduzidos pela 
dinâmica da mídia social pode ter o efeito preciso de ‘produzir’ um ‘domínio 
público’ temporário em torno de um tema ou assunto particular. Podemos 
partilhar a nossa participação e interação a comentar, compartilhar, conectar 
reeditando, subindo conteúdo e remixando para o compartilhamento com o 
público convocado pelo tópico. (DOVEY, 2014)64 

 

 

Ao publicar conteúdo, o usuário amplia sua ação de interpretação do tema exposto 

para a de um participante no discurso que faz parte do próprio documentário. Podemos dizer, 

portanto, que é dada a ele a oportunidade de ter voz, algo que antes era uma agenda discutida 

                                                 
64 No original: “(...) the development of interactive documentaries driven by the dynamics of social media may 

have the precise effect of “producing” a temporary “public domain” around a particular topic or issue. We can 

share our participation and interaction from commenting, sharing, liking through to re-editing, uploading content 

and remixing for sharing in the public convened by the topic”.  
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na teoria do documentário como propriedade da comunidade retratada, como explorado por 

Nichols (2005), ao elaborar o conceito de voz como ponto de vista social retratado pelo filme. 

Para Uricchio (2014), o documentário interativo surge no contexto de um provável apareci-

mento de uma nova esfera pública, já que os canais tradicionais de informação coletiva estão 

mudando para uma geração que não se guia pela programação televisiva ou noticiár io 

impresso65. 

O ambiente participativo propiciado pela interatividade faz com que o prazer de se 

ouvir um grande contador de histórias dado numa narrativa linear conviva com a possibilidade 

de se contar a própria história. Esse ponto ressaltado por Uricchio, do contar a própria história, 

está inserido no reconhecimento de que a subjetividade e a autobiografia fazem parte hoje de 

uma cultura presente nos meios de massa contemporâneos e disseminada na facilidade de pu-

blicação de conteúdo pessoal na internet (RASCAROLI, 2009). Portanto, a participação propi-

ciada pela web 2.0, em termos da publicação de conteúdo pessoal e de dar visibilidade à própria 

voz, pode ser vista como uma reconfiguração da questão do empoderamento do sujeito social 

para além da comunidade retratada, como já existia nos chamados documentários colaborati-

vos. A participação em um webdocumentário específico faz com que essa opinião não se perca 

no espaço ilimitado da web e que seja significada pelas bordas do espaço restrito do projeto, 

embora ela ainda faça parte de um conhecimento coletivo acessível para todos. 

 

 

1.8 FORMAS REMEDIADAS EM WEBDOCUMENTÁRIOS 

 

 

O documentário feito para a web se apropria das qualidades do meio para se transfor-

mar na sua forma, porém é preciso examinar de que modo há transformação estética, pois há 

uma reafirmação do seu status de documentário no uso de recursos tradicionais reconhecíve is 

como parte do gênero na sua forma fílmica: entrevistas, material de arquivo, relação com temas 

socialmente relevantes, uso de figura de autoridade, comentário em voz over e off. Dessa ma-

neira, é importante perceber como questões fundamentais para o gênero documental atravessam 

                                                 
65 Timothy Corrigan (2011) oferece um revisão do conceito de esfera pública no seu livro Toward the Essay Film, 

adotando a noção de experiência pública a unir indivíduos e grupos sociais em relações emocionais, ideológicas, 

locais, globais, etc. Dentre algumas formulações de variados autores citados por ele destacamos a de Michael 

Warner  que fala em experiência pública como “cenas de autoatividade de um pertencimento histórico em vez 

de atemporal, e de participação ativa em lugar de um pertencimento não inscrito” (WARNER ap ud CORRIGAN, 

p 32). No original: “scenes of self-activity of historical rather than timeless belonging, and of active participation 

rather than ascriptive belonging”. 
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essa forma feita para a web. O que tiramos das reflexões postas para lidar com nosso objeto de 

pesquisa é uma desconfiança em relação ao novo, dado no uso de mídias conhecidas que agora 

se encontram num mesmo ambiente na forma do digital. Tal desconfiança se justifica na refle-

xão teórica sobre uma história das mídias. 

Em termos de processos do retrato de uma realidade mediada ou não, as novas mídias 

trazem para o webdocumentário recursos que deslocam a questão antes da ordem da realização 

no documentário tradicional, voltada para a filmagem e edição, para a composição da interface 

e uso da interatividade. Jay David Bolter e Richard Grusin (2000) refletem sobre como as mí-

dias antigas são reenquadradas nas novas mídias. Os autores destacam uma lógica dupla de 

remediação como traços da cultura surgida quando da proliferação das tecnologias de mídias 

digitais. Por um lado, o imediatismo dado num efeito de desaparecimento do meio a deixar a 

sensação de se estar diante da coisa representada ou, o contrário, uma hipermediação a chamar 

atenção para a multiplicação e presença das mídias, para a combinação de várias mídias. A 

hipermediação é expressada pela multiplicidade, múltiplos atos de representação tornados vis í-

veis. Nas palavras de Bolter e Grusin, “a lógica da hipermediação multiplica os sinais de medi-

ação e desse jeito tenta reproduzir a riqueza sensorial da experiência humana. De outra maneira, 

a hipermediação pode operar em um meio unitário e aparentemente unificado” (BOLTER; 

GRUSIN, 2000, p.34)66. Se o imediatismo oferece um espaço visual unificado, a hipermediali-

dade apresenta um espaço heterogêneo, multimidiático e, por vezes, hiperrealista. Bolter e Gru-

sin ressaltam a presença tanto do imediatismo quanto da hipermedialidade na história da arte 

ocidental, não sendo uma característica das mídias digitais. Na revisão histórica que fazem até 

a chegada do modernismo, a lógica predominante foi o imediatismo ou desejo por transparên-

cia. Remediação ao ser a representação de um meio em outro (BOLTER; GRUSIN, 2000, p.45) 

é, para os autores, uma característica que define as novas mídias digitais.  

Encontramos em webdocumentários situações de remediação tanto em termos de ime-

diatismo quanto de hipermediação. Prison Valley (2010), de David Dufresne em parceria com 

o canal ARTE, traz um momento de imediatismo quando o usuário é posicionado diegetica-

mente na narrativa como um hóspede que precisa se registrar ao chegar à recepção do hotel67. 

Esse é um artifício para permitir que o usuário se conecte com sua identidade virtual e que esse 

ato seja transparente. Estar “logado” significa ter acesso a uma série de recursos, incluindo a 

                                                 
66 No original: “the logic of hypermediacy multiplies the signs of mediation and this way tries to reproduce the 

rich sensorium of human experience. On the other hand, hypermediacy can operate even in a single and appa-

rently unified medium”. 
67 Cf. Prison Valley em: <http://prisonvalley.arte.tv>. Acesso em: 10/08/2016. 
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possibilidade de compartilhar e de publicar conteúdo nas redes sociais, de comentar nos fóruns 

que fazem parte do próprio webdocumentário ou de ter seu acesso registrado a servir como um 

guia de orientação das partes já percorridas.  

Essa mesma situação da requisição do registro do usuário é utilizada como uma forma 

da sua inclusão na narrativa, como um membro da equipe de filmagem que investiga a realidade 

que é retratada. Ele faz parte de um “nós” que deve vivenciar as descobertas ao longo do per-

curso. O “nós” que chega à cidade viaja metaforicamente com a equipe do filme e se hospeda 

no mesmo hotel. Ninguém da equipe é visto em qualquer parte de Prison Valley, o que prejudica 

a corporificação desse narrador e, por isso, chamamos essa voz na narração de over. É preciso 

ressaltar, no entanto, que há uma quebra da objetividade dessa voz para além do uso do “nós” 

e que reforça o ponto de vista retratado como subjetivo. São entonações diferenciadas da voz 

do narrador, a dar qualidade estética correspondente ao teor subjetivo da narração que tentar 

passar a emoção no momento da vivência do fato narrado, e que opina sobre o que vê. 

 

  
Figuras 1 e 2 – Na figura 1, vemos a recepção do hotel onde a equipe de filmagem supostamente ficou, como 

é dito no comentário por um narrador que se identifica na terceira pessoa do plural. A imagem mostra uma 

câmera subjetiva cujo ponto de vista coincide com o que o espectador veria se estivesse em seu lugar. O 

usuário é convidado a se registrar (FIGURA 2), o que nesse caso significa “logar-se” com sua identidade 

virtual, ampliando a partir daí suas possibilidades de interação.  

 

Em outro webdocumentário, somos convidados a navegar por um espaço unificado, 

que apresenta remediação tanto como imediatismo quanto hipermediação. Out my Window 

(2010), da série Highrise (2010-2015), realizada por Katerina Cizek para o NFB, convoca o 

usuário a clicar em janelas de um edifício para figurativamente entrar na casa da pessoa cuja 

história ele quer conhecer68. A interface une os vários depoimentos colhidos em diversas cida-

des do mundo, nesse edifício que só existe virtualmente. A distância é eliminada, portanto, de 

forma a unificar tematicamente todos os depoimentos: as entrevistas revelam habitantes de 

highrises, os subúrbios verticais, como se fizessem parte de uma mesma realidade dada em um 

                                                 
68 Cf. Out my Window em: <http://www.outmywindow.nfb.ca/#/outmywindow>. Acesso em: 10/08/2016. 
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mesmo lugar geográfico. Todos os vídeos são postados na interface (FIGURA 3), sem que per-

cebamos a presença de formas midiáticas na sua multiplicidade, pois, para nós, estamos tendo 

acesso direto aos apartamentos de um edifício com o privilégio de “espiar” pela janela. 

 

 
Figura 3 – A figura mostra a interface inicial de Out My Window. Esta interface contém unidas todas as 

janelas que levam aos diferentes apartamentos nas diversas cidades do mundo onde moram os entrevista-

dos. A janela funciona como o acesso ao apartamento da pessoa vista através dela. 

 

O webdocumentário Fort McMoney (2013), de autoria do mesmo Dufresne, coprodu-

zido pelo NFB, usa o recurso da transparência ao ter no cenário virtual uma televisão antiga 

que, quando clicada, passa trechos selecionados de material de arquivo a compor a narrativa 69. 

Trata-se assim de uma televisão relativamente interativa, pois, após o clique do usuário para 

acioná-la, há um regime espectatorial comum a essa mídia, de maneira que não é possível adi-

antar o conteúdo na tela da TV nem expandir a imagem a ocupar a tela do monitor do compu-

tador. Em termos do conteúdo documental que passa na TV, são três materiais diferentes dis-

postos em ordem cronológica e que revelam a trajetória de Fort McMurray, a localidade que 

inspira o webdocumentário. O vídeo inicial funciona como uma propaganda da época da cons-

trução na década de 1960, que defende a promessa de uma indústria a beneficiar a comunidade ; 

em seguida assiste-se ao depoimento do Primeiro Ministro canadense em 2006, trazendo nú-

meros que enaltecem o complexo petrolífero, e, finalmente, é exibido um depoimento de 2012, 

em que uma representante da comunidade denuncia os problemas de saúde dos habitantes por 

conta da indústria situada na região. 

O documentário da televisão apresenta a função social de denúncia e material de ar-

quivo de diferentes modalidades. O primeiro deles é um documentário institucional de curta-

metragem com início, meio e fim, título e créditos, e uma organização da argumentação em 

                                                 
69 Cf. Fort McMoney em: <http://fortmcmoney.com/#/fortmcmoney>. Acesso em: 10/08/2016. 
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comentário em voz over a expor um único ponto de vista, que enaltece o complexo petrolífe ro 

de Fort McMurray, enquanto os outros parecem vídeos de cobertura de fatos jornalísticos, uma 

fala oficial numa coletiva de imprensa e um depoimento de uma moradora da região na Câmara 

do Representantes de Washington. 

 

  
Figuras 4 e 5 – A figura 4 mostra um ambiente que pode ser percorrido em todas as direções, com áreas 

clicáveis que dão origem a diferentes conteúdos. Chama a atenção uma televisão desligada deixada no gelo. 

Ao clicarmos na televisão, temos acesso a diferentes materiais de arquivo que exibem vídeos em ordem 

cronológica a compor uma narrativa organizada numa cronologia ascendente. 

 
Welcome to Pine Point (2011) é um webdocumentário sobre uma cidade canadense 

que existiu ao longo de apenas uma geração, de construção motivada pelo desenvolvimento 

industrial na região e de desaparecimento pela falência da atividade70. O narrador da história 

conta da visita à cidade na infância, tendo sido surpreendido pela descoberta do seu fim. O 

contato com um website de um ex-morador e que funcionava como um memorial inspirou a 

narrativa transformada em webdocumentário por Michael Simons e Paul Shoebridge, numa 

parceria com o NFB. Esse webdocumentário é narrado pelo ex-visitante da cidade desaparecida, 

que então revisita a cidade, rememorando sua própria história e tecendo comentários sobre o 

material biográfico que colheu de outros ex-moradores. A narrativa se organiza para além do 

retrato da vida na cidade, no manuseio de um álbum de fotografias e do percurso realizado pelo 

narrador de volta à região. Aprofunda-se posteriormente em três núcleos biográficos centrados 

em indivíduos classificados de forma genérica, reconhecíveis, portanto, como personagens es-

tereotipados de qualquer localidade: a moça bonita da cidade (the beauty), os irmãos (the 

Brothers) e o “valentão” (the bully). A popularidade de Richard Cloutier, o valentão, é atestada 

na relação com os outros dois núcleos: namorou a menina mais bonita da cidade e brigou com 

um dos irmãos. A estratégia de generalizar é, para nós, um recurso de aproximação do usuário 

com a realidade retratada. Algo como “Pine Point desapareceu, poderia ter sido a sua cidade 

natal, veja os mesmos personagens que habitam qualquer cidade”. 

                                                 
70 Cf. Welcome to Pine Point. Disponível em: <http://pinepoint.nfb.ca/#/pinepoint>. Acesso em: 10/08/2016. 
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Figura 6 –  Essa interface, além de apresentar o nome do webdocumentário – um convite em si para que se 
entre na história da cidade (seja bem-vindo/welcome) –, tem colagens de fotos da época com os três núcleos 

biográficos que serão explorados em detalhe: os irmãos (no carro), a moça bonita (aqui no meio da banda 

em que cantava na época) e o “valentão” (numa foto que o definia então como um atleta com musculatura 

trabalhada). 

 

A estética do projeto é construída na sobreposição de linguagens associadas a diferen-

tes mídias: recortes de jornal para o texto narrado escrito na tela, recortes da imagem dos pine-

pointers e de momentos vividos. A forma encontrada para unir tais materiais, de forma a re-

construir a história, afasta-se da tradicional imagem que atesta autenticidade ligada a um per-

tencimento à realidade histórica. Há aqui o uso de técnicas de composição em pintura, de ilus-

tração e animação. A colagem ou fotomontagem, fenômeno conhecido da era moderna (BOL-

TER; GRUSIN, 2000), é trabalhada como hipermediação no ambiente da web, ainda como uma 

forma de rearranjar formas preexistentes. Bolter e Grusin destacam o fenômeno a partir da co-

existência de mídias diversificadas como animações, vídeos, sons, além das imagens estáticas. 

Welcome to Pine Point mostra diferentes processos de remediação no uso de formas 

midiáticas que desapareceram e outras que permanecem e que se vinculam a processos de pro-

gramação de mídias computadorizadas. O produto brinca com diferentes temporalidades a guiar 

a narrativa, em termos de passado e presente, conciliando mídias que não coexistiram no mesmo 

momento de história da evolução midiática, numa apresentação desenvolvida em um cenário 

hipermediado. 

A primeira imagem vista de entrada no projeto é o de uma fita de videocassete (VHS), 

desenhada sobre fundo preto, que roda até que o rolo de fita magnética que está em um lado 

seja passado para o outro, indicando o fim do processo (FIGURA 7). Tal recurso já mostra 

conceitualmente uma volta ao passado, pois entramos em contato com um suporte midiát ico 

praticamente inexistente nos dias de hoje. O som que ouvimos na banda sonora e que liga essa 

interface à seguinte é o zumbido de moscas voando, insetos que costumam sobrevoar restos 
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abandonados. Então, é como se esse filme tirado de um arquivo pessoal fosse começar, reve-

lando um material guardado e desconhecido sobre um lugar desaparecido e que só pode ser 

recriado narrativamente hoje. A imagem seguinte apresenta a qualidade de um vídeo caseiro 

corrompido, com partes da fita estragadas pela ação do tempo (FIGURA 8). A banda sonora 

apresenta agora uma sobreposição de sons: o zumbido da mosca, uma música instrumental que 

convida à introspecção e uma voz que, ao longo do webdocumentário, descobrimos pertencer 

ao pinepointer popular da época, o “valentão” Cloutier, citado por todos os entrevistados se-

gundo a narração que reconta a história da cidade e de seus ex-habitantes. 

Enquanto a banda sonora continuará sendo composta pela mesma música incidenta l 

do início, pela voz off dos entrevistados e por sons supostamente diegéticos a ampliar a sensação 

de realismo, destacando algum elemento visto na tela (a exemplo de barulho de conversa em 

bar quando vemos a foto de um grupo de amigos bebendo – FIGURA 12), a narração daquele 

que conta a história como um todo, incluindo seus comentários reflexivos, tanto sobre a história 

quanto o processo de recolha de material para o webdocumentário, é dada sempre de forma 

escrita na tela. O off do início é correspondente à voz de Cloutier, alguém que passou do status 

de namorador, atleta e provocador de brigas para uma pessoa limitada pela esclerose múltip la. 

Ele também foi o criador do website original que inspirou Simons – o ex-visitante da cidade –, 

e Shoebridge a contarem a história de Pine Point71.  

O texto narrado por Cloutier na abertura do webdocumentário simula uma escrita in-

formatizada proveniente do manuseio de uma nova mídia, de um vínculo com o presente e 

talvez até de um recurso de adaptação a alguma limitação derivada da sua doença hoje. Ouvi-

mos assim aquilo que não é usualmente narrado, a digitação ou programação de algo no teclado 

e mouse do computador: “clique no mouse, tab, 5, 7, 9... Clique. Clique no mouse, backspace, 

10”72. Aparece escrito na tela “Imagine se a sua cidade natal nunca tivesse mudado” e, em 

seguida, “Seria tão ruim?”. O usuário é assim convidado a participar de uma volta ao passado, 

que é biográfica, mas que também está relacionada ao universo estético dos anos retratados. 

 

                                                 
71 Informações presentes na parte que explica o projeto (sobre – about), em que os autores falam também da 

motivação original que alimentou o projeto: “(...) a morte do álbum de fotos como lugar de abrigar a memória”. 

No original: “(....) the death of photo albuns as a way to house memory”. 
72 No original: “Mouse click, tab 5, 7, 9. Click, mouse click, backspace 10”. 
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Figuras 7 e 8 –  A primeira figura apresenta a imagem que vemos antes mesmo de começar a narrativa atrelada 

à volta do narrador a Pine Point, a de uma fita de VHS. Segue, na interface posterior, a imagem fílmica dani-

ficada pelo tempo, com um endereçamento direto ao usuário na mensagem escrita na tela que o convida a 

imaginar-se parte da história. Nessa segunda figura, entramos em contato ainda com uma voz que descobri-

remos ser a de um pinepointer que rememora o passado e que o registra numa escrita computadorizada. 

 

Há uma ordem de direção linear da história dada em cliques que levam a períodos 

divididos por marcadores temporais como “antes” e “agora”, a intercalar o conteúdo das dife-

rentes interfaces. Contudo cada interface individual trabalha com uma profusão de formas mi-

diáticas dadas de forma sincrônica. São materiais disponíveis que dependem da participação do 

usuário e que se revelam tanto como a forma original, a exemplo do álbum de fotos e do passar 

as páginas com seu respectivo som (FIGURAS 9 e 10), quanto como uma outra forma dada em 

um construto multimidiático. As páginas que aparentemente apresentam apenas fotografia s, 

como em um álbum tradicional, permitem o manuseio de outros materiais como mais fotos e 

vídeos. Na narração pelo texto escrito, encontramos falas como: “O website que encontrei cha-

mava-se Pine Point Revisitado” (FIGURA 9)73. Sobre o manuseio do material postado pelos 

ex-moradores no website original: “Eles me recordaram do meu próprio álbum de família (...) 

Embora eu tenha ficado um curto período na cidade real de Pine Point, eu passei horas mergu-

lhando o seu memorial” (FIGURA 10)74. Trata-se do mesmo tipo de experiência que se espera 

do usuário – que ele explore o material, passando quanto tempo desejar. 

 

  
Figuras 9 e 10 – A figura 9 mostra a capa do álbum de fotos, que apresenta diversas mídias quando manu-

seado. Na figura 10, há diferentes áreas clicáveis, exibindo vídeo ou outras fotografias sequenciadas. 

 

                                                 
73 No original:  “The website I found was called Pine Point revisited”. 
74 No original: “They reminded me of my own family album (...) Though I had only stayed a short while in the 

actual town of Pine Point, I spent hours going through its memorial”. 
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As fotos estáticas, a princípio, são lugares clicáveis, micronarrativas a serem navegadas 

em sequências que mostram, por exemplo, os cabelos da época, as práticas de fumar, não usar ca-

pacete ou preservativos. Tais materiais novamente são elaborados com uma estética distante da 

imagem que atesta o real, mas que o estiliza e torna possível mostrar algo, em vez de ser explícito 

contando esse algo. No lugar da foto há um vídeo e onde se espera uma recordação da cidade há 

um apanhado de composições gráficas brincando com os cabelos da moda, um documento genera-

lista sobre o que foi viver naquela época (FIGURAS 11 e 12). Podemos pensar na experiência de 

manusear bonecas russas, as matrioskas, ao retirarmos um conteúdo de dentro do outro. 

 

  
Figuras 11 e 12 – Ícones representam, na figura 11, o que foi para o narrador “talvez a última época verda-

deiramente icônica”. Na figura seguinte, vemos, na primeira folha do álbum, amigos numa mesa de bar e 

ouvimos sonoridades de conversas entre amigos que bebem. Cabelos apresentados sob o anonimato de seus 

donos são trazidos em fotografias que se alternam pelo clique do usuário. Apresentam uma estética que 

lembra o negativo fotográfico. 

 

A narração datilografada contida em tiras recortadas e coladas no álbum descreve o 

passado e o presente em modos de viver diferentes, que causam um sentimento nostálgico no 

narrador. Na figura 11, encontramos na primeira página do álbum, as seguintes reflexões:  

 

Foi talvez a última época verdadeiramente icônica. A última vez em que nós 
passamos mais ou menos pelos movimentos de mudança juntos, todos 
excitados com as mesmas coisas, ao mesmo tempo. Eu sempre achei isso 
reconfortante. Nós estávamos no mesmo barco – ou pelo menos nadando por 
perto. Agora, nós estamos nos nossos pequenos barcos, nos nossos pequenos 
oceanos. Parece ser tão mais difícil ser coletivamente surpreendido, ser 

extasiado75. 

 

Welcome to Pine Point traz como característica muitos materiais estáticos, que ganham 

movimento na exploração do usuário. O tempo da experiência é um tempo exterior ao da nar-

ração diegética quando ditada pelo off de algum pinepointer. Esse off, ainda assim, pode ser 

                                                 
75 No original: “It was maybe the last truly iconic era. The last time when we more or less went through the motions 

of change together, everyone excited by the same things, at the same time. I always found this conforting. We 

were all in the same boat - or at least swimming nearby. Now, we’re all in our little boats, in our little oceans. It 

seems so much harder to be collectively surprised, exhilarated”. 
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interrompido se alguma opção interativa for acessada, modificando consequentemente o tempo 

da construção do discurso narrativo. É um tempo determinado pelas opções interativas que ele 

acessa, pela quantidade de conteúdo selecionado. Os materiais de arquivo apresentados de 

forma remediada têm, portanto, a duração ditada pelo ritmo do usuário e curiosidade no per-

curso, à exceção de quando há a possibilidade de se acessar um material como o videoclipe da 

banda liderada pela beldade da cidade, Kim Feodoroff (FIGURA 13). 

As interfaces e navegação pelas informações biográficas contidas nos três núcleos nar-

rativos que remetem a pinepointers são organizadas esteticamente como colagens, na junção de 

várias mídias a compor um mosaico de informações sobre Kim Feodoroff, a “beldade” da 

época, ex-moradora de Pine Point. Na primeira figura referente ao passado, ouvimos em voz 

off as memórias de Kim, daqueles tempos, acompanhadas da música incidental que faz parte de 

todo o webdocumentário. Nas opções clicáveis, podemos ver vídeos de suas performances ar-

tísticas à frente de sua banda. A segunda figura remete ao presente e, embora se organize ima-

geticamente com a mesma estética da colagem, não contém opções clicáveis. Apresenta dife-

renças também na banda sonora, agora sem o off, mas com a música que permeia todo o web-

documentário misturada a sons como a voz de Kim ou o seu telefone tocando. Vemos ainda a 

apresentação do texto como recorte de jornal, com as falas do narrador que nos conta a história, 

recurso utilizado em todo o webdocumentário.  

 

  
Figuras 13 e 14 – Na figura 13, vemos o passado de Kim Feodoroff, a “beldade” da época, ex-moradora de 

Pine Point. A figura seguinte apresenta o presente da ex-pinepointer. 

 

Se Bolter e Gruisin elaboraram características para a compreensão das transformações 

das mídias no ambiente digital, definindo o conceito de remediação, outros autores propuseram 

classificações sob pontos de vista diferenciados. Welcome to Pine Point foi destaque em Mo-

ments of Innovation (MIT, 2012) que, ao relacionar elementos a formar uma história da con-

vergência entre documentário e tecnologia, ressaltou algumas de suas propriedades, entre as 

quais o remix, a recontextualização de elementos criados para um fim, que foram ressignifica-
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dos numa outra composição. Welcome to Pine Point seria herdeiro, de alguma forma, dos com-

monplace books, com origem em 1640, um livro de anotações sobre leituras diversas, uma 

forma de fixar a memória num suporte, através da escrita manual. Sobre o conceito desenvol-

vido nesse webdocumentário foi dito: 

 

(…) Eles desenvolveram o conceito em Welcome to Pine Point, um 
webdocumentário interativo que recria a comunidade perdida em detalhes, 
calor e cores berrantes dos anos 1970, usando imagens de arquivo, entrevistas 
recentes, jornais, mapas, retratos de anuário, texto, música, fotografias, vídeo 
e outros materiais. (MOMENTS OF INNOVATION, 2012)76 

 

A fala ressalta a variedade de mídias utilizadas e uma estética reproduzida no ambiente 

digital, que permite o manuseio de um objeto interativo num regime que simula a mídia de 

origem, no caso o álbum de retratos. As noções de remix ou colagem se referem a um espaço 

definido pelo jogo de formas retiradas do seu contexto original e então recombinadas – são 

formas remodeladas, que nos remetem a uma série mídias conhecidas. A tese de Bolter e Gru-

sin, bem como a defendida em Moments of Innovation, caminha em oposição à visão de críticos 

midiáticos que separaram mídias antigas das novas, alegando haver princípios estéticos e cul-

turais diferenciados. Bolter e Grusin (2000) defendem que as novas mídias adquirem sua im-

portância cultural justamente por referenciar mídias anteriores. A transparência da interface 

gráfica, por exemplo, reside na referência a objetos culturalmente conhecidos. 

O documentário interativo tem uma agenda própria que se firma em meio a discussões 

coletivas em lugares especializados no tema e que, no âmbito da prática, tem como diretriz 

primordial o uso da interatividade na formulação do produto, somada a todo o conhecimento 

embasado numa tradição do gênero documentário. Existem, portanto, continuidades atraves-

sando o produto, mas que, ainda assim, exigem um aprofundamento teórico sobre os seus des-

dobramentos. Pensar o documentário interativo tendo como base o campo do documentário é, 

para nós, um processo de adição. Por um lado, é preciso atentar para as questões suscitadas pela 

fusão entre documentário e tecnologia interativa digital e, por outro, é necessário um esforço 

de entendimento do que essas possibilidades tecnológicas propiciadas pelo meio acrescentam 

esteticamente e em termos de uma agenda de problemas que parte de uma tradição documenta l.  

A ideia de evolução de um documentário linear para o interativo deve ser refutada, em 

                                                 
76 No original: “(...) They developed the core concept into Welcome to Pine Point, an interactive web documentary 

that recreates the lost community in detail, warmth, and gaudy 1970s colors, using archival footage, recent in-

terviews, newspapers, maps, yearbook portraits, text, music, photographs, video, and other materials”. 
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nossa opinião, em termos de processos de morte e sobrevivência – são, antes, formas coexis-

tentes, assim como os diferentes modos de documentar o real. O uso da função gênero nos 

parece adequado ao esforço de reposicionamento do novo para o velho, e vice-versa, a fixar 

uma estratégia de leitura do produto, reiterando propriedades do documentário tradicional, mas 

alertando para a existência de uma forma midiática diferenciada, que pede uma mudança de 

postura do espectador para a de um usuário, a lidar com processos que são agora interativos. 

Importante destacar que, se a peça documental tem que ser interativa em sua compo-

sição, questões de narrativa e de participação são potencialidades. Outros possíveis surgem com 

o uso de interfaces que fazem parte do conteúdo estético do produto e que são clicáveis e lúdi-

cas. O jogo de forças entre autoria e participação no produto interativo interfere na qualidade 

da voz narrativa. Seguiremos com tais reflexões no próximo capítulo. 
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2 O WEBDOCUMENTÁRIO FEITO DE UMA NARRATIVA HIPERTEXTUAL E PO-

TENCIALMENTE COLABORATIVA 

 

 

O documentário interativo designa uma mudança estética, ao organizar o conteúdo em 

níveis de interatividade a estabelecer funções para o usuário dentro de diferentes possibilidades 

de participação. Por meio de uma organização hipertextual, a narrativa é apresentada de forma 

não linear, em seções de informação ligadas entre si. Reflexões trazidas por George Landow, 

no livro Hipertext 3.0 (2006)77, com base no objeto literatura digital numa configuração de 

hipertexto, servem hoje para um entendimento da relação entre autoria e participação no docu-

mentário interativo, na ideia da configuração de um leitor muito ativo ou do leitor como escri-

tor78. 

Pensar a origem do hipertexto convoca textos seminais sobre novas mídias, de Ted 

Nelson e de Vannevar Bush. Nelson é o responsável por ter nomeado e concebido originalmente 

o que seria um hipertexto, ainda em 1960. Bush elaborou o Memex em 1945, uma máquina que 

permitiria a associação de textos entre si, de uma forma orgânica tal como a mente humana e a 

partir da qual o leitor poderia adicionar documentos na rede de informação, fazendo anotações 

quando desejasse, reagindo ao texto lido ao acrescentar pensamentos próprios. Para Landow 

(2006, p.11), o que é marcante na concepção original de Bush é, primeiramente, o reconheci-

mento do “(...) ler como um processo ativo que envolve escrever”79 e, em segundo lugar, a 

necessidade de um suporte virtual em lugar da estrutura física do livro para o exercício desse 

processo ativo. Landow cita como referência dois textos de Bush80, nos quais o autor introduz 

termos como link e a noção de blocos de textos ligados por links. O autor enfatiza a importânc ia 

da contribuição de Bush na elaboração de uma nova textualidade, em que um texto flexível está 

aberto às demandas de cada leitor. Nelson e Bush são, assim, pioneiros na concepção do que 

seria o hipertexto, tal como o conhecemos, ao terem percebido “(...) seu potencial de permitir 

que usuários achem, criem e sigam múltiplas estruturas conceituais num mesmo corpo de in-

formação” (LANDOW, 2006, p.10)81. 

                                                 
77 Landow lançou a primeira edição do livro em 1992, então com o nome Hypertext 2.0. A edição de 2006 apre-

senta uma revisão do texto anterior, adaptado ao cenário estabelecido quase dez anos depois. 
78 Aquele que interpreta e navega por um documentário interativo tem sido nomeado diferentemente por variados 

autores, tais como leitor (LANDOW, MACHADO), interator (GIFREU, MURRAY) ou usuário (GAUDENZ I, 

NASH, GIFREU). 
79 No original: “(...) reading as an active process that involves writing”. 
80 As We May Think  (1945) e Memex Revisited (1967). 
81 No original: “(...) capacity of permitting users to find, create, and follow multiple conceptual structures in the 

same body of information”. 
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O meio digital, por ser naturalmente participativo (MURRAY, 2003), permitiu que as 

ideias teóricas dos pioneiros fossem testadas em produtos culturais. Marie-Laure Ryan (2001) 

considera o hipertexto a forma prototípica da textualidade interativa, na qual o leitor tem a 

função de determinar o seguimento do texto por meio da sua ação, ao acessar os links. A autora 

entende a leitura nesse processo como um ato de materialização de uma das várias leituras 

possíveis, ou seja, da produção de um texto diferente a cada leitura. Afirma ainda que, diferen-

temente da relação com um texto impresso, em que a interpretação é formada a partir de uma 

base semiótica invariável, o leitor do texto interativo é posto numa posição de participante na 

construção do texto, mesmo se considerarmos que há um número restrito de caminhos dese-

nhados pelo autor na narrativa agora ramificada. 

Rejeitando a visão de teóricos do hipertexto como Landow, Ryan não vê a autoria 

como algo compartilhado pelo leitor no sentido de uma leitura como escrita. A autora combate 

essa visão, para ela reducionista, do ato de escrever, pois o autor não junta apenas palavras, mas 

faz escolhas que codificam significados. Ryan defende, portanto, que o hipertexto trata do se-

guimento de links em que os movimentos do leitor são limitados pelos caminhos desenhados 

pelo autor. Trata-se de pensar em termos de prazer estético e de uma liberdade controlada. Se 

Ryan pensa a participação como um processo interpretativo, Aston e Gaudenzi (2012) e Gau-

denzi (2013) postulam o estabelecimento do modo de interação participativo a definir um dos 

tipos de documentário interativo como uma efetiva contribuição do usuário para a criação da 

narrativa do documentário no acréscimo de conteúdo de sua autoria. 

A elaboração em torno das potencialidades de participação é necessária para o enten-

dimento dos seus usos em um produto documental. Considerando-se que em um documentár io 

linear as fases de produção e exibição eram temporalmente distantes, um documentário intera-

tivo pode ser lançado com uma interface pronta a receber conteúdo acrescentado posterior-

mente. É a partir desses possíveis que relações de autoria e apreciação espectatorial reorgani-

zam-se, mas não somente, pois pode haver um ponto de vista autoral e, ainda assim, a constru-

ção de uma esfera pública temporária, na qual o espectador tem algum tipo de voz ao acrescen-

tar conteúdo sem modificar a história. 

Uma narrativa que se organiza em uma base de dados fechada no nível do enredo não 

permite que o usuário exerça o poder de modificá-la, e é nesse sentido que precisamos deixar 

claro de que tipo de documentário interativo falamos enquanto analistas, pois, para além das 

diferentes plataformas, há modos de interação que determinam a relação entre o texto, o usuário 

e o autor a interagir em um mesmo ecossistema. É preciso assim perceber qual função o usuário 

exerce quando da inserção de material próprio e se cabe ao autor ser curador desse material. É 
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da ordem da autoria a arquitetura do projeto, em que os níveis de interação estão estabelecidos. 

Nessa arquitetura está prevista ou não a possibilidade de o usuário se tornar um produtor de 

conteúdo, como fornecedor sem poder editorial em uma base de dados fechada ou como um 

colaborador em uma base de dados aberta, caso em que a colaboração impede a apresentação 

de uma voz narrativa forte no produto. Entendemos que a existência de uma voz autoral no 

âmbito da produção prevalece quando o webdocumentário se define por caminhos narrativos 

preestabelecidos, com interfaces desenhadas especificamente para o projeto, portanto atraentes 

pela forma como contam a história ou constroem o universo narrativo. Há, nesses casos, uma 

limitação da participação do usuário como coautor na narrativa central. 

Queremos neste capítulo examinar as características do webdocumentário como um 

documentário feito de uma narrativa hipertextual. Essa narrativa se diferencia enquanto docu-

mentário por articular propriedades do ambiente digital interativo e imersivo da web. Vamos 

especificar de que tipo de documentário interativo falamos, em termos de modos de interação 

com não linearidade, atentando ainda para graus de interatividade conciliados à participação 

em diferentes espaços comunicacionais do webdocumentário, abertos eventualmente à inserção 

de conteúdo proveniente do usuário. Buscaremos assim entender as formas de participação do 

usuário em webdocumentários hipertextuais, por meio da elaboração de diferentes autores a 

caracterizá-lo em funções variadas. Apontaremos formas de analisar a dimensão participat iva 

da interação, reenquadrando ainda uma questão da teoria do documentário que é a da ordem da 

existência de um ponto de vista social no produto. Apresentaremos, portanto, neste capítulo, 

abordagens teóricas e operadores de análise a serem aplicados no exame de produtos em um 

capítulo posterior.  

 

 

2.1 AS CARACTERÍSTICAS DO MEIO DIGITAL COMO MEIO INTERATIVO E IMER-

SIVO 

 

 

Ao discutir o futuro da narrativa no ciberespaço, Janet Murray (2003) lembra da im-

portância da narrativa para a ordenação cognitiva da experiência humana e de como o formato 

participativo natural do ambiente digital promove um envolvimento diferenciado, quando com-

parado à experiência de se ouvir ou assistir a uma história sem interatividade. Ao definir o 

formato da narrativa interativa, Murray prefere os termos “multissequencial” ou “multiforme ” 

para classificar histórias que se afastam de um formato linear convencional. Sua justificativa é 
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a de que o termo “não linear” é associado erroneamente à falta de causalidade narrativa. Em 

suas palavras, “histórias multissequenciais proporcionam ao interator a habilidade de navegar 

por um arranjo fixo de eventos de diferentes maneiras, todas elas bem definidas e significativa s” 

(MURRAY, 2003, p.10). Apesar de as raízes do formato multissequencial terem sido plantadas 

em outros meios, Murray destaca o computador como lugar para uma audiência ativa, partici-

pativa, onde o formato do hipertexto tem sido adotado em larga escala. A dinâmica hipertextua l 

permite aos autores experimentarem possibilidades de encadeamento lógico dentro de um am-

biente interativo e imersivo. O hipertexto funciona enquanto um sistema que permite que dife-

rentes unidades semânticas possam ser ordenadas e reordenadas a partir de links que as conec-

tam.  

Trazemos essas elaborações a introduzir a problemática da adequação de um produto 

ao meio para o qual ele foi elaborado de forma a aproveitar as propriedades disponíveis. Mur-

ray, em palestra concedida para o evento TED, fala com entusiasmo, ainda em fins da década 

de 1990, sobre a apresentação das propriedades do meio como uma forma de arte a objetivar 

que um produto computadorizado não pareça uma forma midiática exibida em um computador, 

destinada, portanto, a uma mídia precedente82. Os parâmetros para estabelecer estratégias de 

sucesso têm a ver com entender quais são as capacidades do meio e como o produto elaborado 

para tal meio aproveita isso. Do webdocumentário espera-se, assim, a relação do com um gê-

nero preestabelecido, que é o documentário, e uma construção narrativa direcionada a um pro-

jeto feito para a web. 

O ambiente digital, como descrito por Murray em Hamlet no Holodeck (2003), possui 

as affordances de ser procedimental, participativo, enciclopédico e espacial. Essas capacidades 

distinguidas como propriedades específicas do meio digital o qualificam como uma mídia inte-

rativa e imersiva. Interatividade, para Murray, é um conceito que pode ser melhor entendido a 

partir do procedimento do meio dado em regras executáveis e da participação do usuário deri-

vada da reatividade do meio ao ser induzido por determinado procedimento, no sentido de rea-

gir ao input do usuário com um output. 

 

Procedimentalidade refere-se à capacidade de execução de regras algorítmicas 
de forma independente, já que as mídias digitais podem representar compor-

                                                 
82 Murray postou em seu blog, Inventing the Medium, sua conferência realizada para o Technology, Entertainment, 

Design (TED) em 1998. TED é uma marca hoje conhecida internacionalmente a abrigar um formato de palestras 

com grandes nomes que lidam com assuntos de tecnologia, entretenimento e design. Cf. Janet H. Murray – 

Inventing the Medium. Disponível em: <https://inventingthemedium.com/2015/05/14/my -ted-talk-1998/>. 

Acesso em: 15/08/2016. 
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tamentos realistas avaliando complexas sequências de causa e efeito e simu-
lando fenômenos do mundo real. (KOENITZ et al, 2015, p.73)83 

 

A ideia de que o computador reage ao estímulo humano tem a ver com a sua proprie-

dade de trabalhar com regras programadas. Murray (1998) assim atribui o estado de arte à es-

crita dessas regras e formatação da participação de modo que o usuário sinta que a máquina 

“está viva”. A participação, segundo Murray, trata do incentivo para que usuário desempenhe 

algum tipo de ação na interação com o sistema, em termos da manipulação do mundo represen-

tado. 

Quando fala em ambiente imersivo, a autora se refere a um espaço com grande quan-

tidade de dados configurados em múltiplos formatos, a ser navegado. “A affordance espacial 

descreve o uso de metáforas espaciais para representar informações e conectar a experiência” 

(KOENITZ et al, 2015, p.73)84. Portanto, para além da configuração do sistema interativo numa 

relação de ação (input do usuário) e reação (output da mídia) e do convite à participação na 

manipulação do mundo representado, é preciso que se desenhe a navegação por um conjunto 

de informações num espaço virtual, no qual a administração dos dados enquanto um sistema 

significativo e limitado por um universo narrativo é o que permite a imersão em um projeto 

específico. A imersão é uma capacidade de obliteração de um mundo externo para a focalização 

no mundo representado. A qualidade do ambiente digital em ser indefinido na sua potenciali-

dade de abrigar dados exige uma organização enciclopédica para que a narrativa alcance pro-

fundidade. 

Murray questiona: “como o autor pode manter o controle sobre a história e, ao mesmo 

tempo, proporcionar aos interatores liberdade de ação, a sensação de agência, que torna o en-

gajamento eletrônico tão prazeroso?” (MURRAY, 2006, p.181). A autora acredita que é preciso 

exercer controle para que histórias multissequencias sejam interessantes e coerentes, de forma 

a conciliar a interatividade com um enredo direcionado. Nas palavras de Murray, “a coerência 

dos enredos não viria da inteligência artificial da máquina, mas da seleção, justaposição e or-

ganização conscientes de elementos realizadas pelo autor” (2006, p.197). O autor da narrativa 

interativa digital precisa pensar, então, as regras de montagem do enredo e as particularidades 

da história, em termos dos elementos variáveis que podem substituir uns aos outros, e ainda a 

participação do interator. A extensão de cada segmento individual e a limitação da entrada de 

                                                 
83 No original: “Procedurality refers to the ability to execute algorithmic rules independently, as digital media can 

enact realistic behaviours evaluating complex cause-and-effect sequences and simulating real-world pheno-

mena”. 
84 No original: “The spatial affordance describes the use of spatial metaphors to represent information and traverse 

the experience”. 
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dados pelo interator são outros elementos predeterminados. 

 

 

2.2 A HIPERTEXTUALIDADE ORIENTADA 

 

 

A revolução trazida pela tecnologia da informação digital, que teve início com o com-

putador, foi vista por pioneiros como propulsora de uma nova forma de escrita. Landow (2006, 

p.144) explora alguns problemas de uma escrita hipertextual como o lidar com o sentido de 

desorientação que a experiência de navegação por um espaço digital pode proporcionar quando 

aquele que navega não sabe em que ponto está na rede ou como chegar a um ponto que sabe ou 

pensa existir. O autor ressalta que a desorientação, embora seja reconhecida como problema, 

pode ser vista também como um prazer estético. Problema ou efeito desejado, a desorientação 

é enfrentada no planejamento da navegação pelo espaço digital que abriga narrativas multisse-

quenciais, no qual achar o sentido de orientação engloba mais opções do que o avançar ou 

retroceder das narrativas lineares. 

O hipertexto e a hipermídia convocam, para Landow, questões de planejamento de sua 

arquitetura, que devem responder a alguns desafios, já que é característica desse tipo de escrita 

a oferta de uma experiência que implica em comportar mudanças de direção através da ligação 

de blocos de informação. Assim, o autor pergunta (1) o que pode ser feito para ajudar os leitores 

a obter prazer e um sentido de orientação ao longo da experiência, (2) como eles podem ter seus 

passos rastreados no seu caminho de leitura, (3) como pode ser desenhada a estrutura dos links 

de forma que se possa saber onde eles levam, e por último, (4) como alguém pode ajudar um 

leitor que acabou de entrar no projeto a se sentir em casa. Landow resume da seguinte forma os 

problemas colocados – trata-se, respectivamente, de questões de orientação, navegação e infor-

mação sobre entrada e saída. 

 

A questão geral aqui é sobre interpretação. Mais especificamente, para permi-
tir que visitantes desse novo tipo de texto o leiam prazerosamente, conforta-
velmente e eficientemente, quanta interpretação a mais o autor-designer deve 
adicionar ao sistema como um todo, para ligar caminhos, e os documentos ao 
fim dos links? (LANDOW, 2006, p.153)85 

 

                                                 
85 No original: “The general issue here is one of interpretation. More specifically, to enable visitors to this new 

kind of text to read it pleasurably, comfortably, and efficiently, how much interpretation must the designer-

author attach to the system as a whole, to link pathways, and to documents at the end of links?”.  
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Um dos pressupostos do hipertexto é que o linkar prepara o leitor para uma interpre-

tação relacional. Landow posiciona o usuário (espectador, leitor) da narrativa multissequenc ia l 

como aquele que produz linearidade através da sua leitura, da sua experiência de navegação: 

“(...) todas as experiências de leitura e escrita em quaisquer meios são num sentido importante 

lineares, unidirecionais” (LANDOW, 2006, p.152)86. A linearidade então passa a ser vista como 

uma habilidade do leitor, dada na experiência de interpretação/leitura do material hipertextua l , 

no contato com um bloco de textos ou no seguimento de caminhos. Um leitor mais ativo na 

interpretação do conteúdo ganha habilidades, a depender do desenho do sistema hipertextual. 

 

Problemas adicionais surgem quando se considera que o hipertexto envolve 
um leitor mais ativo, alguém que não apenas seleciona caminhos de leitura , 
mas que também tem a oportunidade (em verdadeiros sistemas de leitura-es-
crita) de ler como alguém que cria um texto; a qualquer momento a pessoa 
que está lendo pode assumir um papel autoral e também anexar links ou adi-
cionar texto ao texto que está sendo lido (LANDOW, 2006, p.82)87.  

 

Enquanto a reconfiguração do papel de autor dentro de um sistema hipertextual a partir 

da participação criativa do leitor não é uma propriedade automática do texto para Landow, é 

uma característica desse sistema a desconstrução do princípio da sequência fixa e, consequen-

temente, de noções como início, meio e fim. Landow toma como referência a poética aristoté-

lica para embasar sua reflexão: 

 

Um todo agora é aquilo que tem início, meio e fim. Um início é aquilo que 
não é em si necessariamente depois de nada mais, e que tem algo naturalmente 
depois dele; um fim é aquilo que naturalmente é depois de algo bem como é 
necessariamente ou usualmente consequente, e sem nada mais depois dele; e 
um meio é por natureza depois de uma coisa e também tem outra coisa depois 
de si. (ARISTÓTELES apud LANDOW, 2006, p.218)88 

 

O hipertexto desafia tais princípios e a própria concepção de unidade, de modo que 

múltiplos inícios e fins podem ser estabelecidos quando a linearidade não está fixada. O iníc io 

não é necessariamente o mesmo para cada usuário, pois um mesmo hipertexto pode ter diversos 

                                                 
86 No original: “(...) all experience of listening or reading in whatever medium is in an important sense linear, 

unidirectional”. 
87 No original: “Additional problems arise when one considers that hypertext involves a more active reader, one 

who not only chooses her reading paths but also has the opportunity (in t rue read-write systems) of reading as 

someone who creates text; that is, at any time the person reading can assume an authorial role and either attach 

links or add text to to the text being read”. 
88 No original: “Now a whole is that which has beginning, middle, and end. A beginning is that which is not itself 

necessarily after anything else, and which has naturally something else after it; an end is that which is naturally 

after something itself either as its necessary or usual consequent, and with nothing else after it; and a middle, 

that which is by nature after one thing and also has another after it”. 
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pontos de entrada. O autor assim considera que o começo do texto é aquele que se estabelec e 

em relação a um tempo posterior, lugar ou ação, sendo dessa maneira a entrada para um cami-

nho adotado pelo usuário. Landow afirma que toda leitura é implicada pela necessidade de se 

começar por algum lugar, e esse será o ponto de partida na experiência narrativa do leitor. 

O fim é ainda mais complicado de ser demarcado, para Landow, pois ele parte da 

premissa de que objetos hipertextuais são expansíveis e incompletos. Por um lado, permitem a 

participação do usuário como colaborador com conteúdo, por outro, são feitos no processo da 

conexão de links em múltiplos caminhos, mesmo quando considerados convencionalmente 

completos. São, portanto, textos abertos, para Landow, em que o intratextual e o intertextual se 

misturam no ambiente espacialmente ilimitado da internet. O hipertexto borraria a distinção 

entre o que está dentro e fora de um texto (LANDOW, 2006, p.117-118). 

Se adotássemos essa concepção em relação ao universo da web, como lugar de todos 

os textos possíveis, perderíamos a unicidade do texto intratextual arquitetado como uma expe-

riência com bordas. Como um filme fora da web, um webdocumentário promove o lugar de 

uma narrativa em uma base de dados fechada. A conclusão, porém, não está necessariamente 

na história com um ponto definitivo. Para Murray (2003), a conclusão no ambiente das narrati-

vas interativas digitais é dada na compreensão da estrutura do trabalho e não exatamente do 

enredo. O que importa então é que o usuário passe do desconhecido para o conhecido (MUR-

RAY, 2003, p.170). 

 

 

2.3 UM DOCUMENTÁRIO NÃO LINEAR E INTERATIVO 

 

 

O hipertexto, quando considerado como um tipo de texto, compartilha com 
uma variedade de outros tipos textuais um traço fundamental, que definimos 
como a não linearidade. Deve ser imediatamente colocado que esse conceito 
se refere apenas à forma físico-lógica (ou arranjo, aparência) dos textos, e não 
a qualquer significado ficcional ou referência externa que possam ter. Assim, 
não é o enredo, ou a narrativa, ou qualquer outra unidade poética conhecida 
que será a nossa organização definitiva, mas a forma ou a estrutura do próprio 
texto. Uma narrativa pode ser perfeitamente não linear (por exemplo, descre-
vendo uma sequência de eventos de uma forma repetitiva ou não sequencial) 
e ainda assim ser representada em um texto totalmente linear. (AARSETH, 
2003, p.762)89 

                                                 
89 No original: “Hypertext, when regarded as a type of text, shares with a variety of other textual types a funda-

mental trait, which we defined as nonlinearity. It must immediately be pointed out that this concept refers only 

to the physico-logical form (or arrangement, appearance) of the texts, and not to any fictional meaning or external 

reference they might have. Thus, it is not the plot, or the narrative, or any other well-known poetic unit that will 
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Espen Aarseth (2003), quando fala de não linearidade, busca deixar claro que está 

tratando da topologia do texto, da forma na qual pequenas unidades são conectadas em sequên-

cias inseparáveis, tendo como característica a indeterminação de uma única ordem possível 

dessas sequências90. Um texto não linear, nessa concepção, difere do linear porque esse último 

trabalha com uma possibilidade fixa de organizar suas sequências, sendo predeterminado que 

se passe por cada parte dele, indo-se do início ao fim. Para Aarseth, o texto não linear engloba 

o linear como um tipo e esse segundo pode apresentar os eventos com não linearidade em um 

nível semântico. Para clarificar a situação, o autor propõe o exemplo hipotético de um livro 

com instruções de que se pule de uma página no seu início para outra no meio, provendo dessa 

maneira uma leitura que fuja à ordenação determinada pelo seguimento das folhas uma após a 

outra. Esse é um caso em que Aarseth mostra como um texto linear pode adaptar-se a uma 

leitura não linear; em contrapartida, para ele, um texto não linear não consegue se fingir de 

linear.  

Podemos complementar esse primeiro conceito com o de interatividade, para melhor 

compreender os mecanismos do webdocumentário como um objeto não linear e interativo. Ado-

tamos, para tanto, a elaboração de Ryan (2011) sobre interatividade em um texto digital, na 

qual a autora ressalta que é preciso haver uma modificação, por parte do texto, relacionada à 

performance do usuário. Interatividade é um conceito que, no contexto das mídias digitais in-

terativas, diz sobre a habilidade do usuário em prover um input no computador e do computador 

em responder de acordo com esse input. A autora enfatiza tal característica do movimento de 

ação e reação para que um texto seja realmente interativo e não apenas a possibilidade de que 

ele ofereça alternativas ao usuário, embora elas sejam importantes. Nas palavras de Ryan: 

 

(...) Um texto digital é interativo porque, quando o usuário executa uma ação, 
o programa reage por meio da execução de um determinado módulo de código 
que altera o estado global do sistema. Para mim um texto verdadeiramente 
interativo envolve não apenas a escolha, mas também um esforço de dois la-
dos que cria um ciclo de retroalimentação. Os dois lados podem ser duas men-
tes humanas, como na conversa ou narração oral, podem ser um agente hu-
mano e o mundo, porque o mundo ‘responde de volta’ quando o agente realiza 
uma ação; ou eles podem ser um humano e um sistema programável, porque 

                                                 
be our definitive agency but the shape or structure of the text itself. A narrative may be perfectly nonlinear (for 

example describing a sequence of events in a repetitive or nonsequential way) and yet be represented in a totally 

linear text”.  
90 As pequenas unidades às quais o autor faz referência formam o que ele chama de “scriptons”, uma sequência 

inseparável constituída por essas unidades. 



65 

 

um sistema pode simular a mente ou um ambiente dinâmico91. (RYAN, 2011) 

 

Tem sido uma constante nos trabalhos que falam de documentário interativo uma 

busca por diferenciá- lo em relação ao documentário linear (GAUDENZI, 2013, 2014a; GI-

FREU, 2011, 2013). A questão da linearidade sob o ponto de vista da sua manifestação textual 

colocaria em polos opostos as duas modalidades de documentário, sendo impossível modifica r 

a ordem do discurso narrativo no documentário tradicional quando finalizado para exibição e 

distribuição. Falar de linearidade, para Gifreu, diz respeito a se pensar numa rota fixa predeter-

minada pelo autor, que vai de um ponto inicial até um ponto final. A não linearidade opera 

numa lógica diferente, com um ponto de entrada na narrativa estabelecido pelo autor ou esco-

lhido pelo usuário e que irá derivar em caminhos múltiplos dependentes da rota adotada. Trata-

se de diferentes narrativas possíveis, construídas a partir de unidades dadas de forma fragmen-

tada, em que há um poder de decisão nas mãos do usuário ao longo da experiência de acesso ao 

produto. E se esses fragmentos ainda podem ser organizados em torno de um forte apelo narra-

tivo ou em múltiplas histórias categorizadas, há uma diferença fundamental no arranjo temporal 

dos itens numa organização espacial-temporal dos conteúdos não ficcionais agora remediados. 

O espaço é navegável e o texto tem duração variável e não determinada por formatos tradicio-

nalmente reconhecíveis a serem encaixados em grades televisivas ou em sessões cinematográ-

ficas, como o documentário até então se constituía. Um outro ponto é que o tempo dessa nave-

gação depende das opções feitas pelo usuário ao longo do percurso, já que é condição do texto 

oferecer escolhas que obriguem uma tomada de posição participativa. 

Documentários lineares e interativos apresentam similaridades no uso de convenções 

de representação textuais, assim como o documentário interativo segue correspondendo-se com 

o gênero documental ao ser um meio de representação da realidade histórica. Gifreu refere-se 

à definição de documentário tomando a elaboração de Stella Bruzzi, falando numa “(...) nego-

ciação com a realidade a misturar a realidade da experiência do cineasta com suas tentativas de 

entendê-la” (GIFREU, 2011, p.2)92. O autor ressalta que Bruzzi adota o realizador como uma 

figura central, pois sua definição incorpora uma mudança de paradigma sobre o que vem a ser 

o gênero, no sentido de um deslocamento da representação da realidade para uma ordenação e 

                                                 
91 No original: “(...) A digital text is interactive, because when the user performs an action, the program reacts by 

executing a certain module of code that alters the global state of the system. For me a genuinely interactive text  

involves not only choice, but also a two-sided effort that creates a feed-back loop. The two sides can be two 

human minds, as in conversation or oral storytelling, they can be a human agent and the world, because the world 

“kicks back” when the agent performs an action; or they can be can be a human and a programmable system, 

because a system can simulates a mind or a dynamic environment”.  
92 No original: “(...) a negotiation with reality, mixing the reality of the filmmaker's experience with his/her at-

tempts to understand it”. 
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então negociação dessa representação. Nas palavras de Gifreu, “Bruzzi vê o cineasta como al-

guém que invade um espaço e o marca, deixando para trás a ilusão do ‘filme objetivo’ que 

inspirou o Cinema Direto dos anos 1960” (GIFREU, 2011, p.2, grifo do autor)93. A subjetivi-

dade do realizador, portanto, é incorporada ao resultado fílmico nessa mescla da sua própria 

realidade com a tentativa de retratar a realidade histórica em foco. 

Bruzzi (2006) dialoga com uma tradição de estudos do campo do documentário, em 

que a superação do ideal de objetividade é vista como um avanço na compreensão do gênero. 

Importante observar que, se a definição de Bruzzi traz progressos ao situar a representação da 

realidade no documentário como fruto da subjetividade de um realizador, ela ainda lida com 

um contexto no qual um espectador participante não é uma questão a mexer com o espaço da 

prática, algo possível no ambiente midiático da web. O webdocumentário, como produto ela-

borado para a web 2.0, carrega características que não eram vistam na web 1.0, até então um 

mecanismo de produção de conteúdo de mão única, a reproduzir as relações de emissão de 

outros meios, sem que a audiência interferisse no âmbito da produção de conteúdo (RYAN, 

2010). 

Gifreu (2011, 2013), assim como Gaudenzi (2013), ressalta a redefinição da experiên-

cia proporcionada pelos documentários interativos para além dos documentários tradiciona is , 

em termos de o usuário ter como potencialidade, em determinados modos de documentár io 

interativo, a participação no processo de produção de conteúdo após o lançamento do produto 

na plataforma interativa. Mandy Rose (apud GIFREU 2013-2014) situa o documentário intera-

tivo como uma evolução no modo de representar a realidade sob o enfoque das possibilidades 

que surgiram com a lógica interativa, propiciando a elaboração de peças mais dialógicas, cola-

borativas e abertas94. São produtos que desafiam o modo de documentar a realidade, em termos 

da manutenção de um autor como responsável pelo resultado final. O foco sai do texto como 

peça acabada a ser analisada para incorporar ainda uma negociação, mas entre autor e usuário 

a modificar esse texto. A importância do autor, nesse caso, estaria também ligada ao tipo de 

experiência proporcionada durante o acesso. 

Na definição de um documentário interativo, tanto Gifreu (2013) quanto Gaudenzi 

                                                 
93 No original: “Bruzzi sees the filmmaker as somebody who invades a space and marks it, leaving behind the 

illusion of ‘objective film’ that inspired the Direct Cinema of the sixties ”. 
94 Rose é diretora e professora associada  do Digital Cultures Research Centre (DCRC, localizado em Bristol, 

Inglaterra), além de organizadora do I-Docs. Tem como objeto de pesquisa documentários interativos  que 

permitem a colaboração do usuário em algum nível de participação criativa, como demonstra em artigos recentes. 

Cf. Mandy Rose. DCRC-Academiaedu. Disponível em: <https://dcrc.academia.edu/MandyRose>; Mandy Rose. 

Digital Culture Research Centre - DCRC. Disponível em: <http://www.dcrc.org.uk/people /mandy-rose/>; e  

Mandy Rose – COLLABDOCS. Disponível em:<https://collabdocs.wordpress.com/>. Acessos em: 05/08/2016.  
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(2013) retomam Nichols (1991, 2007) e o seu princípio de conceituar o documentário utilizando 

os eixos de observação autor, texto e espectador – esse último reposicionado como um usuário 

quando há interatividade. Em sua tese de doutorado, The Living Documentary: From Represen-

ting Reality to Co-Creating Reality in Digital Interactive Documentary (2013), Gaudenzi reco-

nhece no trabalho de Nichols uma abordagem que leva em consideração três pontos de vista 

para definir o que ela chama de um “artefato complexo” (GAUDENZI, 2013, p.23). Em sua 

releitura de Nichols, ela sintetiza posições e faz suas críticas. Ver o realizador como autor por 

ter controle sobre o filme seria uma visão problemática porque não há na elaboração de Nichols, 

segundo Gaudenzi, clareza sobre quais aspectos do filme estão sob controle para avaliação. 

Quanto ao texto, interessa que ele possa ser classificado dentro do gênero, mas Gaudenzi vê 

dificuldade em pensá-lo em termos de quais características ele deveria ter para ser rotulado 

assim, considerando-se principalmente que há no gênero diferentes estilos. A autora, no en-

tanto, endossa a ideia de que o espectador é aquele que acredita estar assistindo a um documen-

tário e que tem, portanto, expectativas de lidar com materiais que são fruto da realidade histó-

rica. Sob esse último aspecto, a autora se refere também ao trabalho de Winston em Claiming 

the Real (2008), pelo mérito do deslocamento da visão de documentário associada à questão do 

realismo para a da importância do ato interpretativo do sujeito, na crença de o produto estar 

vinculado ao gênero. Para Gaudenzi, interessa aqui o poder concedido ao espectador em igual-

dade ao do realizador, em termos do entendimento da classificação genérica. 

Apesar das críticas a Nichols, Gaudenzi adota sua visão sistêmica na definição do do-

cumentário interativo e toma sem ressalvas sua posição de que o documentário é um organismo 

vivo, porque baseado numa realidade mutante, sendo lugar de contestação e mudança dessa 

realidade. É, portanto, um processo de documentação que teria idealmente interferência na so-

ciedade e na realidade. Gaudenzi assim exalta em Nichols elementos para defender a tese de 

que o documentário “(...) não pode ser visto como um artefato finalizado” (GAUDENZI, 2013, 

p.25)95. Há, no entanto, uma diferença ressaltada pela autora no documentário interativo, pois 

as relações no sistema demandam ações dos usuários em tempo real. Gaudenzi usa então a 

relação sistêmica para entender o documentário interativo como uma entidade viva, porque 

cada elemento se transforma na relação com o outro enquanto o produto está sendo acessado. 

A autora traz como hipótese principal da sua tese de doutorado a ideia de que as mídias intera-

tivas digitais levam a uma documentação da realidade ativa, dinâmica e colaborativa. Assim 

                                                 
95 No original: “(...) cannot be seen as a finished artifact”. 
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emerge uma realidade compartilhada para essa autora, em que o usuário é engajado no docu-

mentário em diferentes modos de interatividade. 

É da ordem da lógica interativa o que o usuário pode ou não fazer em um mundo 

retratado. Comparando documentários lineares e interativos, ela pontua as seguintes diferenças : 

 

Se documentário linear é baseado em vídeo ou filme, o documentário intera-
tivo pode usar qualquer mídia existente. Se os documentários lineares são as-
sistidos em uma tela, documentários interativos podem ser assistidos, ou ex-
plorados, por meio do movimento em um espaço físico ou de realidade au-
mentada usando-se plataformas móveis como telefones celulares, computado-
res portáteis ou tablets. E se o documentário linear é dependente das decisões 
do seu realizador (tanto durante as filmagens quanto na edição), o documen-
tário interativo não tem necessariamente uma demarcação clara entre esses 
dois papéis (...). (GAUDENZI, 2013, p.30)96 

 

Diante do documentário interativo entendido como uma entidade viva com base em 

um sistema homem-computador, a autora estabelece modos de interação a substituir os modos 

de representação de Nichols (1991, 2007) que lidavam com um objeto diferente. Aqui o que 

está em jogo não é a representação da realidade ou o que o documentário diz, mas como posi-

ciona o usuário em relação ao texto/artefato e a resposta a essa interação. Interatividade, para 

ela, não se refere apenas a um mecanismo de ação e reação entre homem e máquina, mas de 

transformações no objeto, derivadas de uma interação que pode afetar a base de dados (quando 

a expansão é permitida), a interface (em combinações aleatórias determinadas por certo algo-

ritmo97) ou a percepção do espaço pelo usuário (no caso de aplicações de conteúdo móvel). 

Gifreu (2013) estabelece três níveis de interatividade que servem à reflexão apresen-

tada nesta tese. A interatividade pode ser classificada, para ele, como semifechada, semiaberta 

ou completamente aberta. Ela é semifechada quando o que se faz é navegar sem mudar o con-

teúdo; é semiaberta quando a participação do usuário é possível, mas sem afetar a estrutura do 

documentário interativo; e é aberta quando há uma interferência do usuário a modificar a estru-

tura narrativa do documentário interativo (GIFREU, 2013, p.337). A questão, portanto, é sobre 

a apresentação de abertura narrativa a acrescentar imprevisibilidade no mundo retratado quando 

da expansão da base de dados numa interatividade aberta, ou de se optar por uma interatividade 

                                                 
96 No original: “If linear documentary is video, or film, based, interactive documentary can use any existing media. 

If linear documentaries are viewed through a screen, interactive documentaries can be viewed, or explored, on 

the move in physical or augmented space (using mobile platforms such as mobile phones, portable computers or 

tablets. And if linear documentary depends of the decisions of its filmmaker (both while filming and editing), 

interactive documentary does not necessarily have a clear demarcation between those two roles (...)”. 
97 Segundo Bethany Nowviskie, algoritmo refere-se a “(...) qualquer procedimento efetivo que reduz a solução de 

um problema a sequência de ações predeterminadas” (NOWVISKIE, 2014). No original: “(...) any effective 

procedure that reduces the solution of a problem to predetermined sequence of actions”. 
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semiaberta ou fechada na apresentação de uma narrativa multissequencial de forte apelo narra-

tivo porque desenhada e limitada por um autor. Mesmo em caso de interatividade fechada, cabe 

ao usuário o papel de explorador de uma base de dados, determinando a quantidade de materia l 

que quer usufruir e em qual ordem dentro do universo de possibilidades.  

 

 

2.4 O “MODO DE INTERATIVIDADE COM NÃO LINEARIDADE” DO WEBDOCUMEN-

TÁRIO 

 

 

Uma vez que cada modo corresponde a diferentes visões do que a comunica-
ção/interação humano-computador deve ser, ele aloca diferentes níveis de 
agenciamento do usuário. A evolução da interação humano-computador (do 
apontar e clicar, feito possível pelo primeiro mouse de computador de Engel-
bart, à interação social tornada possível pela visão de Tim O’Relly de uma 
rede web 2.0) criou novas lógicas de representação da realidade, e novas pos-
sibilidades de ação dentro do artefato digital e da realidade retratada. Uma 
análise de documentários interativos deve, por conseguinte, começar a partir 
da compreensão de modos de interações que são utilizados em cada artefato. 
(GAUDENZI, 2013, p.38-39)98 

 

As características textuais que se estabeleceram ao longo da história do gênero docu-

mentário foram sistematizadas por Nichols em modos de representação da realidade que ado-

taram formas específicas de lidar com as vozes do discurso. Modos de interatividade com não 

linearidade convivem agora com os modos de representação, a promover uma forma de classi-

ficação correspondente à lógica interativa solicitada pelo produto ao ser acessado e não à pla-

taforma, tema ou mensagem do documentário interativo. A participação do usuário é um eixo 

central na tipologia de documentários interativos sugerida por Aston e Gaudenzi (2012) e Gau-

denzi (2013), em considerações sobre a potencialidade do envolvimento do usuário como um 

colaborador, deslocado, portanto, da posição de um intérprete de um conteúdo fechado para um 

ativo participante, mesmo quando reagindo apenas dentro de uma interação limitada ao ato de 

clicar. 

                                                 
98 No original: “Since each mode corresponds to different visions of what the human -computer communication/in-

teraction should be, it allocates different levels of agency to the user. The evolution of human-computer interac-

tion (from the point and click made possible by Engelbart’s first computer mouse to the social interaction made 

possible by Tim O’Relly’s vision of a networked Web 2.0) has created new logics of representation of reality, 

and new possibilities of action within the digital artefact, and the reality portrayed. An analysis of interactive 

documentaries must therefore start from the understanding of the modes of interactions that are used in each 

artefact”. 
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Aston e Gaudenzi abordam a interatividade segundo quatro diferentes eixos dominan-

tes: “(...) como uma conversa com o computador (LIPPMAN), como a ligação dentro de um 

texto (AARSETH), como computação interativa no espaço físico (EBERBACH et al) ou como 

participação em um banco de dados crescente (DAVENPORT; MURTAUGH)” (ASTON; 

GAUDENZI, 2012, p.126)99. Tais concepções de interação dão origem a quatro modos intera-

tivos: o conversacional, o hipertextual, o participativo e o experiencial. O primeiro modo en-

globa a criação de mundos em 3D a posicionar o usuário numa atitude de “conversa” com o 

computador. Na fala de Gaudenzi, “nesse tipo de projeto não é o ponto de vista do autor que é 

colocado em primeiro lugar, mas a interpretação e uso de um espaço/realidade recriado pelo 

interator”100. O modo conversacional coloca o usuário, portanto, numa experiência exploratória, 

em que o ambiente/sistema se modifica de forma orgânica na interação, como se não houvesse 

limitações entre o movimento do usuário pelo universo tridimensional e a adaptação do sistema 

a isso. O modo hipertextual é feito de uma base de dados audiovisual fechada que coloca o 

usuário a explorar esse arquivo, geralmente navegando e clicando nas opções existentes. O 

modo participativo é aquele em que as autoras encontram affordances trazidas pela web 2.0 

para além do navegar, que permitem o estabelecimento de “(...) uma relação bidirecional entre 

autores digitais e seus usuários” (ASTON; GAUDENZI, 2012, p.127)101. A principal caracte-

rística para destacar que um modo seja participativo é a ação do usuário como participante na 

fase de produção do conteúdo, a criar uma base de dados crescente e aberta. Alguns exemplos 

de participação nesse sentido seriam editar ou responder a questões on-line e postar materiais. 

O quarto e último modo é o experiencial, caracterizado assim por trazer o usuário para o espaço 

físico, criando uma experiência sensorialmente desafiadora. Exemplos de documentários aqui 

enquadrados trazem tecnologias locativas, como o Global Positioning System (GPS). Cada 

modo assim construiria uma realidade diferente para o usuário. Segundo as autoras: 

 

Enquanto i-docs experienciais podem adicionar camadas à percepção sentida da 
realidade, para criar uma experiência corporificada para os participantes, i-docs 
conversacionais podem usar mundos 3D para recriar cenários, portanto jogando 
com opções da realidade. I-docs participativos permitem que as pessoas tenham 
voz e participem na construção da realidade, enquanto que i-docs hipertextuais 
podem construir múltiplos caminhos através de uma dada ‘realidade’ para for-

                                                 
99 No original: “(...) as a conversation with the computer (Lippman), as linking within a text (Aarseth), as interac-

tive computation in physical space (Eberbach et al) or as in participation in an evolving database (Davenport; 

Murtaugh)”. 
100 No original: “In this type of project it is not the point of view of the author that is put forward but the interpre-

tation and use of the re-created space/reality by the interactor”. 
101 No original: “(...) a two-way relationship between digital authors and their users”. 
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necer uma gama de perspectivas sobre um conjunto comum de temas ou ques-
tões. (ASTON; GAUDENZI, 2012, p.128)102 

 

Aston e Gaudenzi (2012) e Gaudenzi (2013) classificam o webdocumentário como um 

tipo de documentário interativo de modo hipertextual, portanto como objetos baseados na ex-

ploração de uma base de dados fechada, na qual o usuário pode percorrer o projeto sem adici-

onar material. A realidade aqui não seria resultante de uma construção compartilhada, mas de 

um conjunto de possibilidades determinadas pelo autor a serem usufruídas. A própria visão de 

mundo estaria previamente estabelecida. O usuário poderia, no máximo, controlar seu trajeto 

de navegação, seu tempo de acesso e interromper a experiência quando desejado. 

É preciso ainda que façamos uma distinção entre duas formas de webdocumentár io 

hipertextual tratadas por Gaudenzi (2013). A autora engloba dois tipos de webdocumentár io 

nessa modalidade, percebendo como elemento comum a base de dados fechada, o que implica 

numa busca por trazer um conteúdo concebido por uma entidade autoral, mesmo existindo o 

espaço para a contribuição do usuário. A diferenciação que faz Gaudenzi dos dois tipos não 

está, portanto, na base de dados, mas na disposição dos caminhos narrativos, já que a autora 

classifica no modo hipertextual também webdocumentários que trabalham com escolhas ran-

dômicas. Na interpretação de Gaudenzi, há webdocumentários hipertextuais de estruturas rea-

tivas e interativas. O primeiro trabalha com uma lógica em que não há alteração da forma du-

rante o acesso; assim, para a autora, a estrutura é reativa “(...) porque para cada input do usuário 

só há um output preestabelecido” (GAUDENZI, 2013, p.95)103. Já um webdocumentário de 

estrutura interativa possui uma abertura à mudança em que pontos da estrutura são gerados em 

tempo real. 

Nosso ponto de vista é o de que o uso de um software específico para vários projetos 

restringe a unicidade da interface a funcionar conceitualmente, portanto como conteúdo ou 

mapa de navegação elaborado de acordo com um usuário-modelo pensado por uma entidade 

autoral. Não queremos tratar, assim, de produtos com acesso randômico, em que a escolha do 

usuário leva a um trecho não ditado pela lógica narrativa, mas por um algoritmo responsável a 

trazer aleatoriamente a próxima sequência. Quando vários webdocumentários organizam-se se-

gundo uma forma dada, um único software por exemplo, há limites materiais que determinam 

                                                 
102 No original: “While experiential i-docs can add layers to the felt perception of reality, to create an embodied 

experience for the participants, conversational i-docs can use 3-D worlds to recreate scenarios, therefore playing 

with options of reality. Participative i-docs allow people to have a voice and to participate in the construction of 

reality, while hypertext i-docs can construct multiple pathways through a set ‘reality’ to provide a range of pers-

pectives on a common set of themes or issues”.  
103 No original: “(...) because to each input of the user there is only one preestablished output”. 
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efeitos estéticos, como alega Scott Rettberg (2015), ao falar sobre os primeiros romances lite-

rários hipertextuais americanos realizados ainda na década de 1980 e início dos anos 90, os 

quais ainda eram disponibilizados em CD-ROM, não sendo formatados para a web, plataforma 

que possibilitou o uso de modos de navegação variados104. 

Tendo como referência o modo hipertextual do qual queremos falar, retomamos de 

Gaudenzi (2013), como característica do produto, a presença de uma narrativa interessante, 

ramificada, em torno de um tema cativante a ser explorado, na qual ainda figura como central 

a interpretação do conteúdo mais do que o desejo, por parte do usuário, de mudar o mundo. A 

autora aqui sinaliza a existência possível de um nível de agenciamento relativamente fraco, que 

não interfere na apreciação do produto, já que o que conta é o engajamento na narrativa. Essas 

narrativas ramificadas proporcionariam ainda assim a sensação de se estar diante de um conte-

údo sempre renovado pela escolha de percurso a ser seguido. Nos termos de Murray (1998), 

podemos dizer que, mesmo numa estrutura reativa, haveria a impressão de se estar diante de 

uma máquina que “produz conteúdo” e que responde “vivamente” ao input do usuário. 

Entendemos que na aplicação dos modos de interação existam traços predominantes 

que determinam a escolha de um modo ou outro como aquele que se sobressai. Tal consideração 

é pertinente mesmo na aplicação dos modos de representar a realidade de Nichols, autor que 

considera que modos podem ser coexistentes em um mesmo produto. Trazemos essas pondera-

ções para justificar que, mesmo no modo hipertextual que caracteriza os webdocumentár io s 

com narrativas fechadas, há a possibilidade da participação numa esfera pública temporária, da 

adição de material por parte do usuário como comentador, por exemplo. O entendimento de 

que essa adição não impacta o conteúdo do documentário ainda nos pede para que busquemos 

perceber como está enquadrada a participação, a perceber de que forma ela abre espaço para a 

expressão de um ponto de vista por parte do usuário. 

 

 

 

                                                 
104 Os exemplos avaliados pelo autor foram desenvolvidos no software Storyspace do desenvolvedor Eastgate. O 

que ficou conhecido como The Eastgate School englobou experimentos de narrativa ficcional de tipo interativa 

a desafiar “(...) conventions of linearity, closure and immersive reading” (RETTBERG, 2015, p.22). Ainda se-

gundo Rettberg (2015), a web surgiu como uma plataforma emergente em meados da década de 1990 sendo 

Sunshine ‘69 (Robert Arrellano, 1996) um dos primeiros romances hipertextuais escritos especificamente para 

essa plataforma. Rettberg afirma que a inovação de Sunshine ‘69 se deu na gama de opções de navegação apre-

sentadas: por personagem, tempo cronológico, mapa ou condicionada por seleções musicais (2015, p.31). Uma 

mudança do hipertexto para a hipermídia veio um ano depois, com Grammatron (Mark Amerika, 1997). 
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2.5 PARA ALÉM DO ESPECTADOR, OUTRAS FUNÇÕES A DEFINIR O STATUS DA-

QUELE QUE EXPERIENCIA UM WEBDOCUMENTÁRIO 

 

 

Falar em postura ativa e passiva do espectador no contexto das mídias digitais e da 

fruição mediada pelo computador pede sempre uma contextualização cuidadosa. O webdocu-

mentário solicita um espectador que fisicamente se empenhe em usar a tecnologia, clicando e 

interagindo com a máquina para acessar e navegar pelo produto e que, portanto, desempenhe 

um papel como usuário. Como falamos ainda de produtos que geram significados, precisamos 

ressaltar a função do espectador enquanto aquele que desempenha uma série de operações cog-

nitivas para interpretar uma história. David Bordwell trata desse aspecto em Narration in the 

Fiction Film ressaltando o esforço cognitivo por parte do espectador ao completar lacunas numa 

história, ao buscar laços causais e por vezes amparar-se numa ordem temporal. Assim, sempre 

houve um espectador ativo quando pensamos nas operações cognitivas desempenhadas nas fun-

ções interpretativas, mas existe uma mudança de postura se falarmos no envolvimento físico 

do espectador enquanto um usuário que opera uma máquina. 

Na fusão entre documentário e web, o usuário do webdocumentário interpreta o con-

teúdo, tendo agora que fazer um esforço cognitivo de buscar elos narrativos que às vezes não 

estão dados numa narrativa fragmentada, construindo sentido enquanto monta peças de um 

quebra-cabeça. Ele é obrigado fisicamente a interagir com a máquina para acessar as opções 

disponíveis e assim fazer avançar a narrativa. Ele é convocado ainda a participar escrevendo 

comentários ou contribuindo com ideias e conteúdos midiáticos. No nível de uma relação in-

terpessoal, pode também participar de comunidades de interesse programadas a partir da página 

que abriga o produto, sendo possível falar com outros usuários, com o próprio autor do webdo-

cumentário ou mesmo com aqueles que são retratados na história contada. 

A atividade do espectador como manifestação física para realizar a obra não é uma 

novidade do meio digital, como aponta Arlindo Machado (1997), trazendo o exemplo dos pa-

rangolés de Hélio Oiticica. Criados em fins da década de 1960, os parangolés eram artefatos a 

serem vestidos e que se realizavam enquanto obra no movimento daquele que os vestia. Como 

podemos atestar, obras interativas estão presentes no campo da arte e em outros campos, em 

manifestações midiáticas anteriores à emergência de formas narrativas computadorizadas. A 

diferença que traçamos no caso dos parangolés é que não havia aí narrativas preestabelecidas, 

mas uma proposta de uma experiência sensorial, até mesmo lúdica. Machado faz um paralelo 

entre os parangolés e a hipermídia, mas fala dessa última relacionada à atribuição, colocada 
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para o leitor, de realizar as possibilidades de combinação previstas no plano da criação da ar-

quitetura não linear da obra. O autor lembra que todo texto é sempre a atualização de uma 

infinidade de escolhas, seja ele linear ou não linear. Machado, ao pensar a escritura na sua 

origem como um conjunto de pluralidades e a hipermídia como um jogo de bifurcações, aponta 

para o formato hipermidiático como aquele que permite a expressão de situações polissêmicas 

não reguladas pela ordenação numa sequência única. O autor assim defende a hipermídia como 

a restituição da pluralidade original da obra. Vista como uma escritura nova, pode fundar uma 

nova modalidade de leitor. 

Gifreu, em sua tese de doutorado, ressalta a mudança de status de um espectador para 

o que chama de usuário-interator-participante-contribuidor ativo. O autor tem o cuidado de de-

limitar cada termo, embora atribua todas as funções àquele que acessa um documentário inte-

rativo. O usuário, para ele, faz parte de um sistema preestabelecido e o utiliza para seus inte-

resses, enquanto o interator interage com os modos da interface para fazer avançar o desenvol-

vimento proposto. Já o participante se envolve no desenvolvimento narrativo, escolhendo a rota 

que lhe parece mais adequada. O contribuidor agrega conhecimento à base de dados, com con-

teúdo ou impressões subjetivas. Como dito no capítulo anterior sobre o documentário interat ivo 

a fazer parte de um campo emergente, vemos defesas de conceitos e taxonomias feitas por 

autores que se esforçam em compreender o fenômeno e que apresentam diferenças de concep-

ção em relação a um ponto ou outro. 

Gaudenzi (2014 a), em sua definição de documentário interativo como verbete em The 

Johns Hopkins Guide to Digital Media, busca sistematizar esse lugar do espectador que acu-

mula outras funções. Assim como Gifreu, ela ressalta o envolvimento ativo do espectador a 

desempenhar diferentes papéis, “(...) clicando, playing, movendo, adicionando ou explorando 

o meio (...)”105, criando uma experiência personalizada. Além de ser espectador, usuário e par-

ticipante, ele é também um player a brincar, jogar ou atuar numa narrativa interativa. Gaudenzi 

chega a introduzir mais um termo, ao falar de consumidores-produtores, os “prosumers”106.  Tal 

termo é, segundo a autora, pertinente para designar a mudança daquele que fazia parte da audi-

ência para um usuário que gera conteúdo (User Generated Content – UGC), a ser acrescido em 

processos midiáticos colaborativos, como no documentário interativo, quando existe essa pos-

sibilidade. 

 

                                                 
105 No original: “(...) clicking, playing, moving, adding or exploring the medium (...)”. 
106 “Prosumer” é uma terminologia em inglês, derivada da junção dos termos “producer” (produtor) e “consumer” 

(consumidor) e designa especificamente a audiência no contexto de mídias (GAUDENZI, 2014a).  
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Uma maneira de transformar o que era anteriormente chamado de uma 
audiência para o que tem sido chamado de prosumers no mundo dos meios de 
comunicação colaborativa é permitir conteúdo gerado pelo usuário para 
povoar o conteúdo do documentário. Prosumers ‘tratam o mundo como um 
lugar para a criação, não para o consumo’ (TAPSCOTT; WILLIAMS); eles 
não apenas navegam, eles querem colaborar. (GAUDENZI, 2014a)107  

 

Posicionado como usuário, interator, participante, player e mesmo prosumer, para fi-

carmos nos possíveis de Gifreu e Gaudenzi, ainda há uma questão que interfere na relação do 

usuário com o produto, em termos da sua familiaridade com a mídia, o gênero ou a ambição de 

participação na realidade retratada. Pensando nos diversos contextos, Samuel Gentier e Michel 

Labour (2015) adotaram a noção de leitor modelo de Umberto Eco para formular três dimensões 

de um usuário modelo.  

No texto User Empowerment and the I-Doc Model User, Gentier e Labour falam em 

usuário exógeno, interacional ou empoderado. A primeira dimensão lida com a influência dos 

recursos, em termos da experiência prévia do espectador com gêneros preexistentes em outras 

mídias que será misturada às possibilidades tecnológicas da web 2.0. A segunda lida com a 

projeção de uma interface a “guiar” a navegação ou proporcionar uma experiência intuitiva e 

conta com um usuário alfabetizado na mídia. Os autores falam, por fim, numa experiência que 

visa empoderar o usuário ao negociar modalidades de participação, transitando entre textos fe-

chados ou abertos. Um usuário empoderado, na concepção de Gentier e Labour é, portanto, 

aquele que não apenas interage com o texto, mas que participa ao ter voz, no sentido de trazer 

um ponto de vista pessoal dentro da prática discursiva propiciada pelo produto interativo.  

 

 

2.6 A DIMENSÃO PARTICIPATIVA DA INTERATIVIDADE 

 

 

Os mecanismos de participação num documentário interativo têm sido um importante 

foco de atenção na pesquisa acadêmica, por mexerem com a questão do ponto de vista social 

trazido pelo documentário e as relações entre autoria e participação do usuário no webdocu-

mentário. Como temos afirmado constantemente, nem todos os documentários interativos in-

                                                 
107 No original: “One way to transform what was previously called an audience to what has been called prosumers 

in the world of collaborative media is to allow User Genrated Content (UGC) to populate the content of the 

documentary. Prosumers ‘treat the world as place for creation, not for consumption’ (TAPSCOTT, WILLIAMS);  

They don’t just browse, they want to collaborate”. 
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vestem na colaboração em termos de interferência na arquitetura do projeto. Muitos se organi-

zam em torno de uma base de dados fechada, em que a experiência implica em uma interativi-

dade restrita. Há, no entanto, aqueles que conseguem situar a colaboração em espaços do pro-

jeto que não interferem na narrativa. 

Documentários colaborativos são realizados há tempos em formato linear sem o uso 

da interatividade como recurso para a adição de conteúdo. Estratégias como fornecer câmeras 

para membros da comunidade em foco são anteriores à existência do documentário interativo. 

Por isso a interatividade como condição formadora do objeto nos pede para avaliar uma cola-

boração que trata da participação não apenas das pessoas retratadas, mas principalmente o en-

gajamento do usuário no produto, no sentido de um usuário modelo programado na arquitetura 

do webdocumentário para ter voz. Queremos reenquadrar uma questão da teoria do documen-

tário que é da ordem da existência de um ponto de vista social no produto; encontramos opera-

dores de análise em textos de diferentes autores que investigam o documentário interativo.  

 

 

2.6.1 Voz-como-autoria e voz-como-participação social 

 

 

Kate Nash, no texto Clicking the World: Documentary Representation and Interacti-

vity (2014), discorre sobre o uso estratégico da interatividade como recurso de representação 

da realidade a engajar um usuário participante no documentário interativo. A autora considera 

que o ambiente do documentário interativo é um ecossistema dinâmico composto por usuários, 

realizadores de documentário, assuntos e sistemas tecnológicos, em que a interatividade propi-

cia engajamentos narrativos que derivam em efeitos diversificados. Dentro desse contexto, 

Nash questiona o que as audiências podem fazer com o conteúdo do documentário, como são 

convidadas a participar e como está enquadrada a participação. 

A autora afirma a importância do conceito de interatividade para o cenário atual de 

pesquisas em documentário e destaca as falas comuns que encontrou sobre o conceito, ao fazer 

uma revisão bibliográfica: 

 

Muitas vezes a interatividade é entendida em termos do que a audiência, agora 
crescentemente descrita como usuários, é capaz de fazer em relação ao 
conteúdo do documentário. Frequentemente, o significado das ações do 
usuário é descrito em termos políticos ou epistêmicos: audiências são ativas, 
empoderadas, profundamente engajadas e o documentário transcendeu suas 
raízes modernistas finalmente evitando a totalidade e criando espaços nos 
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quais os indivíduos podem falar por si mesmos (NASH, 2014, grifo do 
autor)108. 

 

Nash levanta a necessidade de se operacionalizar a interatividade, verificando no pro-

duto a extensão do uso dos recursos disponíveis e do seu impacto no discurso do documentár io. 

Ela critica o pressuposto de que a interatividade muda as relações tradicionais entre realizado-

res, audiência e a abordagem dos temas, pois, como destaca, não há necessariamente um em-

poderamento dos usuários por meio da sua participação no documentário interativo. 

A autora avança em algumas concepções de interatividade trazidas por Murray (2003), 

formuladas em um cenário onde não existia a web 2.0, de forma a convocar um olhar não só 

para a relação entre o usuário e a máquina/sistema, mas pensando na participação do usuário 

no texto com conteúdo próprio a influenciar o discurso do documentário e na sua interação com 

outros usuários, inclusive com o realizador. Estabelecendo uma dimensão relacional da intera-

tividade, Nash destaca a importância de se analisar como o usuário é posicionado em relação 

ao documentário, no sentido de verificar como ele é endereçado, de que forma é convidado a 

participar e em que tipo de ambiente comunicacional. Algumas características do ambiente re-

lacional modelam a participação, de maneira que é preciso avaliar a reciprocidade de espaço 

concedido ao usuário quando do convite à participação. 

A especificidade do discurso do documentário é avaliada por Nash a partir da questão 

da voz do documentário, no agenciamento do usuário e no potencial retórico da interação. A 

abordagem da interatividade em sua dimensão discursiva é o que diferencia o estudo do docu-

mentário do de outras mídias interativas, segundo a autora. Nash cita a fala de Nichols (1991) 

sobre o documentário ser um discurso de sobriedade ao endereçar uma realidade compartilhada 

e fazer afirmações a serem tomadas como verdadeiras. A autora lembra que noções tradiciona is 

de autoria são desafiadas no ambiente interativo, onde uma questão central é a interrogação da 

relação entre os argumentos suportados pelo documentário interativo e a ação da audiência a 

impactar de forma significativa esses argumentos. 

A autora faz uma releitura do conceito de voz no texto What is Interactivity For: The 

                                                 
108 No original: “Most often interactivity is understood in terms of what the audience, now increasingly described 

as users, are able to do in relation to documentary content. Frequently, the significance of user actions is cashed 

out in political or epistemic terms: audiences are active, empowered, deeply engaged and documentary has trans-

cended its modernist roots by finally eschewing totality and creating spaces in which individuals can speak for 

themselves”. 
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Social Dimension of Webdocumentary Participation (2014b), definindo-o como uma “(...) me-

táfora estabelecida para os complexos processos de autoria no documentário” (2014b, p.3)109. 

Ao adaptar o conceito no contexto do documentário interativo, a autora admite o potencial que 

essa mídia tem de incorporar múltiplas vozes, convidando o usuário a ocupar diferentes posi-

ções em ações viabilizadas pela interatividade. Nash trabalha pensando basicamente em duas 

situações, nas quais é pressuposto que o documentário interativo tenha ferramentas de inclusão 

da voz do usuário. A participação seria na mídia ou por meio da mídia. Uma participação na 

mídia é configurada pela existência de um espaço em que o conteúdo é inserido no sentido de 

uma “voz-como-autoria”, numa contribuição que impacta o texto do documentário na relação 

entre participação e representação. Já uma participação por meio da mídia diz sobre situações 

nas quais a audiência ganha “voz-como-participação” social, no sentido de haver um espaço 

discursivo para que o seu ponto de vista seja conhecido, seja ele expressado no próprio domínio 

do webdocumentário ou por meio do uso de redes sociais e de trocas com outros usuários. 

 

 

2.6.2 Níveis de participação nos documentários colaborativos 

 

 

Outro texto que foca na dimensão participativa da interatividade é Strategies of Parti-

cipation: The Who, What and When of Collaborative Documentaries (2014b). Nesse texto, 

Gaudenzi ressalta a importância de se planejarem níveis de participação em documentários co-

laborativos, lembrando que nem todos desejam participar na mesma intensidade, mesmo diante 

das affordances disponíveis. Também destaca que é preciso elaborar o agenciamento da cola-

boração na formulação do produto. A questão incide sobre qual nível de poder é dado ao parti-

cipante em relação ao retrato da realidade, seja sobre si ou sobre o assunto, e qual é a sua 

interferência na arquitetura final do projeto, em termos da edição do conteúdo, novamente, seja 

sobre ele mesmo ou sobre o projeto como um todo. Outro fator levantado pela autora para a 

avaliação da dimensão participativa é a quem se destina a convocação para participar, se ao 

usuário ou apenas ao ator social retratado no produto. 

Gaudenzi determina alguns critérios para avaliar níveis de participação, como a lógica 

                                                 
109 Como colocado em minha dissertação de mestrado (2009, p.74): “Bill Nichols desenvolveu pesquisa sobre a 

“voz do documentário”, relacionando certas disposições do discurso a modos de documentar a realidade, aler-

tando sobre a voz principal que rege o discurso”. No original: “(...) the concept of voice is an established meta-

phor for the complex processes of documentary authorship”.  
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de todos serem revisores110 da Wikipédia em oposição à edição feita apenas por um autor. Cada 

opção contém fatores a serem levados em conta, a exemplo da ameaça à manutenção da coe-

rência narrativa e da perda de voz autoral quando da inserção da participação numa lógica de 

um produto audiovisual fruto da colaboração de muitos também no nível da edição final. Uma 

das lógicas de produção pode ser a da inclusão da participação do usuário com adição de con-

teúdo, a resultar em um documentário feito de uma base de dados crescente, porém sem que 

essa participação afete a arquitetura do projeto. É a possibilidade de todos contribuírem com o 

texto audiovisual111, mas sem o exercício da função de coautoria, no sentido de um domínio 

sobre a edição e permanência de materiais no documentário final. A autora ressalta que, para 

se construir a arquitetura do projeto, é preciso habilidades de programação específicas, mas 

para ela o cerne da questão é outro: a arquitetura do projeto num documentário interativo é o 

lugar para a voz autoral. A autora esclarece: 

 

O controle da interface é, portanto, um novo nível de poder. Nesse contexto a 
autoria é menos sobre a expressão de uma intenção particular (FOUCAULT) 
ou sobre dar poder de interpretação ao leitor (BARTHES) e mais sobre 
orquestrar níveis de agenciamento através do software (GAUDENZI, 
2014)112.  

 

Há que se diferenciar, então, o que Gaudenzi chama de “distribuição de produção” 

(coprodução) da “distribuição de autoria” (coautoria) nos documentários realizados com re-

curso à colaboração coletiva113. Permitir a contribuição do usuário em projetos interativos com 

conteúdo gera uma forma crescente de narrativa, em que o problema passa a ser quando inter-

romper o acréscimo de material e como dar uma forma final ao todo. 

 

Documentários produzidos por muitos têm que lidar com três grandes 
desafios: como navegar através de uma grande quantidade de informação 
(interface), como criar uma narrativa coerente para o usuário final 
(experiência do usuário) e se e quando parar o acréscimo de conteúdo (ciclo 
de vida do projeto). (GAUDENZI, 2014)114 

                                                 
110 “Crowd-reviewing” no original. 
111 “Crowdsourcing video” no original. 
112 No original: “The control of the interface is therefore a new leverage of power. In this context authorship is 

less about the expression of a particular intention (Foucault) or about giving power of interpretation to the reader 

(Barthes) and more about orchestrating levels of user agency through software”. 
113 “Crowdsourced” no original. 
114 No original: “Crowd-produced documentaries need to deal with three major challenges: how to navigate 

through a vast amount of information (interface), how to create a coherent narrative for the final user (user 

experience) and if and when to stop the income of content (life cycle of the project)”. Em nossa tradução, o termo 

utilizado pela autora (“crowd-produced”) virou “produzido por muitos”. Temos visto, no entanto, a presença 

corrente de termos como “crowd-funding” e “crowd-sourcing” mantidos no original em meios de comunicação 

em língua portuguesa. 
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Uma outra forma de coprodução é o que a autora chama de conteúdo “coinicial”115, 

algo descrito como o acréscimo de conteúdo numa fase de pré-produção, quando há um convite 

à colaboração que não engloba a participação do usuário. O participante é o próprio ator social, 

e esse tipo de colaboração não é derivado das tecnologias disponíveis em tempos de web 2.0 – 

é um recurso utilizado desde a década de 1960. Gaudenzi fala nesse caso de empoderamento 

do participante ao ter a possibilidade de formular o ponto de vista sobre si. Ressalta ainda que 

a participação dos sujeitos retratados quando são diretamente selecionados pelo autor e envol-

vidos no autorretrato é limitada pelo acordo feito entre as partes durante o processo.  

Comparando documentários lineares e interativos, Gaudenzi distingue diferentes ci-

clos de produção: 

 

Quando falamos de documentário participativo, devemos especificar que há 
diferentes momentos possíveis de participação. O ciclo de vida de produção 
de documentários interativos é, na maioria dos casos, dividido em quatro 
partes: pré-produção (investigação e ideias); produção (realização técnica da 
plataforma em si, que envolve codificação, e produção de alguns conteúdos); 
lançamento da plataforma digital (muitas vezes povoada por pouco conteúdo), 
e produção de conteúdo por parte do usuário. Isso difere do ciclo de produção 
de um documentário linear, normalmente concebido em três fases: pré-
produção (pesquisa); produção (filmagem e edição); e pós-produção 
(lançamento e distribuição). Em um documentário interativo há portanto uma 
distinção entre a produção da estrutura interativa (o desenho do protótipo para 
a web, a codificação do website e da interface do usuário) e a produção do 
conteúdo que vai povoar essa forma interativa (GAUDENZI, 2014)116. 

 

Gaudenzi, assim como Nash, chama a atenção para a importância de se pensar no que 

pode ser feito pelo participante em um documentário interativo, porém adiciona outras pergun-

tas, a fim de cercear as estratégias de participação em documentários interativos colaborativos. 

Interessa, portanto, saber também quem está participando e até quando a intervenção é possível. 

                                                 
115 No original: “co-initiating content”. 
116 No original: “When we speak about participatory documentary, we should specify that there are different pos-

sible moments of participation. The production life of interactive documentaries is, in most cases, split into four 

parts: preproduction (research and ideas); production (technical realisation of the platform itself, which involves 

coding, and production of some content); launch of the digital platform (often popu lated by little content); and 

user’s content production. This differs from the production cycle of a linear documentary, typically devised into 

three phases: preproduction (research); production (shooting and editing); and postproduction (launch and dis-

tribution). In an interactive documentary there is therefore a distinction between the production of the interactive 

framework (designing the wireframe, coding of the website and the user interface) and the production of the 

content that is going to populate such interactive form”. Em seu artigo, Gaudenzi tem como foco os documentá-

rios interativos colaborativos e, portanto, define a produção de parte do conteúdo nessa fase. Documentários 

interativos que não aceitam a adição de conteúdo de usuários têm a produção de todo o conteúdo em uma única 

etapa. 
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A autora destaca que decidir quem participa é fundamental para o autor do projeto, em termos 

de quem ele chama para construir uma relação dialógica. O “quem” convoca o envolvimento 

dos participantes em relação ao assunto enquadrado pelo projeto, o quanto são experts em certo 

tópico ou companheiros com uma paixão em comum, ou apenas uma multidão de não-experts. 

O enquadramento da participação enfatiza, para Gaudenzi, as relações de poder, já que 

adicionar conteúdo mudando o tamanho e a forma da base de dados não significa influenciar a 

arquitetura interativa e a interface do projeto. A autora postula que “‘o que o participante pode 

fazer’ é uma proposta de ação, uma visualização de mudança, dentro de um mundo on-line que 

tem suas próprias regras e limites – normalmente estabelecidos pelo autor” (GAUDENZI, 

2014)117. Diferentemente dos documentários lineares, nos quais o que estava em jogo era uma 

visão particular do mundo, aqui o que importa é estabelecer uma posição no mundo. 

Decisões relacionadas ao “quando” dizem respeito ao selecionar um período de tempo 

no qual o documentário interativo estará aberto à participação. Gaudenzi situa as fases de pré-

produção e produção como aquelas em que a participação ainda é enquadrada sob um forte 

olhar autoral. Isso muda apenas quando o documentário é construído numa dinâmica de mu-

dança constante, na qual o controle do projeto é também compartilhado. A autora critica a perda 

de detalhamento em meio à apresentação de uma heterogeneidade quando uma interface esta-

belecida é povoada com conteúdo adicionado após o lançamento da interface, resultando numa 

estética de mosaico, em que múltiplas entradas podem ser visualizadas simultaneamente nessa 

única interface. 

 

*   *   * 

 

Nossa preocupação neste capítulo foi definir o webdocumentário, objeto de nossa aten-

ção, como um documentário de modo de interação hipertextual. Buscamos ainda trazer a teoria 

a respeito de conceitos importantes para o entendimento do fenômeno, desdobrando suas im-

plicações. Mobilizamos alguns conceitos-chave como interatividade (MURRAY, RYAN, 

NASH), imersão (MURRAY) e não linearidade (AARSETH, GIFREU). 

Tivemos que deixar clara a diferença entre a participação enquanto uma propriedade 

do ambiente digital e a participação como uma chamada à colaboração. Foi necessário, assim, 

entender o que é a participação para diferentes autores e o engajamento do usuário a exercer 

diferentes funções. Ainda nesse contexto, trouxemos considerações sobre as implicações da 

                                                 
117 No original: “‘What can the participant do’ is a proposition of action, a visualisation of change, within an online 

world that has its own rules and constraints – normally set by the author”. 
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participação quando o que se quer é deixar evidente um ponto de vista autoral e a manutenção 

da coerência narrativa. 

Com Nash e Gaudenzi, foi possível fazer distinções importantes entre quem é convi-

dado a participar, se o usuário ou o ator social, e como o seu ponto de vista é enquadrado em 

termos de ser dada a ele uma voz. É importante analisar tais variações, para que falas comuns 

sejam questionadas, como a de que existe, por meio da web 2.0, um usuário empoderado, como 

bem sinaliza Nash. A programação de um usuário modelo empoderado é apenas uma das pos-

sibilidades, como abordam Gentier e Labour em sua taxonomia de tipos de usuário modelo.  

Apesar de Gaudenzi considerar a interatividade de um webdocumentário de tipo hi-

pertextual limitada em certo sentido, a autora enfatiza a qualidade da coerência narrativa na 

possibilidade de um desenho autoral a priorizar a confecção de uma boa história e não o desejo, 

por parte do usuário, de fazer parte da realidade retratada. Há webdocumentários que conse-

guem conciliar ambas as propriedades, dando voz ao usuário por meio de um espaço para seu 

comentário ou para a inserção de material em um espaço à parte da narrativa autoral. Por isso 

é importante considerar diversos fatores na análise das relações entre participação e autoria no 

webdocumentário. 

Seguimos nossa busca pela compreensão do fenômeno do webdocumentário com in-

vestigações em torno ainda da metodologia de análise, de operadores, mas com um foco maior 

na narrativa e estrutura do projeto. Iniciamos tais considerações ainda neste capítulo, com dife-

rentes autores. Murray nos trouxe meios de olhar para a construção de uma narrativa imersiva 

a partir de um espaço navegável e delimitado significativamente de forma enciclopédica. Con-

seguimos operadores de análise com Landow, os quais nos ajudam a analisar os recursos tex-

tuais para que o usuário não se perca na navegação pelo produto. Também percebemos que 

algumas concepções da organização da narrativa funcionam diferentemente em uma narrativa 

hipertextual. Ainda no próximo capítulo, seguiremos com ponderações sobre a experiência do 

usuário no acesso a um documentário interativo e com considerações sobre o conceito de nar-

rativa. 
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3 A EXPERIÊNCIA DO PLAY E AS FORMAS DE ANALISAR A ESTRUTURA E CA-

MINHOS NARRATIVOS NO WEBDOCUMENTÁRIO HIPERTEXTUAL 

 

 

Narrativa Interativa Digital (Interactive Digital Narrative – IDN, sigla identificáve l 

globalmente) é um campo de estudos surgido nos anos 1980 e que hoje incorpora webdocu-

mentários, games, cinema interativo e literatura digital. Em comum, tais modalidades de narra-

tiva dependeram de desenvolvimentos tecnológicos. As primeiras abordagens acadêmicas no 

campo da IDN foram comparações feitas em relação a mídias precedentes. A partir de 1990, 

essa tendência diminui em autores que tratam do assunto como um fenômeno próprio no âmbito 

das formas narrativas. O obstáculo a uniformizar o campo derivou, a princípio, de discussões 

em torno do que fazia parte de uma narrativa interativa. Por um lado, a experiência do play era 

um fenômeno à parte, em termos de análise de produto118. Por outro, adicionar interatividade 

foi visto como um risco de perda de sentido narrativo. Tomamos o já reconhecido campo da 

Narrativa Interativa Digital para falarmos de webdocumentários pois temos trabalhado com 

problemáticas, avanços teóricos e autores em comum119. 

Sabemos hoje que interatividade e narrativa são ingredientes inseparáveis nos webdo-

cumentários, bem como em qualquer narrativa do campo da IDN. Dois autores trouxeram avan-

ços de forma a conciliar posições. Lev Manovich (2001) problematizou o fenômeno, estabele-

cendo o conceito de cinema feito numa base de dados (HALES, 2015)120. A narratologista Ma-

rie-Laure Ryan posicionou-se contra a concepção ludologista da separação entre narrativa e 

interação, considerando ainda desnecessário fundar uma nova disciplina. O termo “ludologia ” 

aparece em 1982, mas passa a ser usado nos anos 1990 ligado ao estudo de games, dos eletrô-

nicos particularmente. Os primeiros estudos dos ludologistas separavam os componentes nar-

rativos da análise de interações digitais e consideravam que contribuições teóricas de outros 

                                                 
118 Como já dito, mantivemos o termo play em vez de traduzi-lo por conta da sua multiplicidade de significados, 

como “brincar, “jogar” e “atuar”. Da mesma forma, deixaremos em inglês palavras associadas, a exemplo de 

player. 
119 A coletânea de textos publicada em 2015, Interactive Digital Narrative: History, Theory and Practice, faz um 

apanhado de problemas, avanços e autores importantes para o campo. Entre os autores citados como referência, 

encontram-se Janet Murray, Marie Laure-Ryan, George Landow, Jay David Bolter e Lev Manovich. 
120 “Na ciência da computação, uma base de dados é definida como uma coleção estruturada de dados. A informa-

ção armazenada numa base de dados está organizada para a recuperação e busca rápida num computador e, 

assim, não é nada além de uma simples coleção de itens. Variados tipos de base de dados – hierárquicas, em 

rede, relacionais e objeto-orientadas - usam diferentes modos de organizar a informação" (MANOVICH, 2001, 

p.220). No original: “In computer science database is defined as a structured collection of data. The data stored 

in a database is organized for fast search and retrieval by a computer and therefore it is anything but a simple 

collection of items. Different types of databases — hierarchical, network, relational and object-oriented — use 

different models to organize data”. 
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campos não serviam para endereçar as características do play. A ludologia como disciplina 

formalista esteve especializada no estudo de jogos eletrônicos com elementos baseados em re-

gras e competição. Para conciliar posições, Ryan propôs a revisão do conceito de narrativa rumo 

a sua aceitação como um fenômeno cognitivo, portanto da emergência da narrativa a partir da 

interpretação do texto e não de uma linguagem estática e linear. Assim, Ryan expande os limites 

do campo das Narrativas Interativas Digitais, reconciliando narrativa e interatividade. Hartmut 

Koeniz (et al, 2015) resume o avanço no campo derivado do reenquadramento do conceito de 

narrativa: 

 

Essa interpretação de textos narrativos vai além dos limites tradicionais dos 
textos verbais e assim abre a disciplina para a análise de sistemas sincréticos, 
audiovisuais, interativos como games de computador e outras experiências 
narrativas digitalmente-mediadas. Dois movimentos argumentativos moldam 
essa expansão. O primeiro consiste na revisão do entendimento teórico do 
conceito de história, levando a limites mais amplos para a narrativa e a ficção; 
o segundo rejeita algumas objeções ludológicas anteriores contra a relevância 
da teoria literária em relação às práticas interativas. Na narratologia 
transmídia, narratividade é entendido como um construto cognitivo, um 
diagrama mental detalhando eventos, atores e os relacionamentos entre eles. 
Uma história, nesse sentido, constitui uma representação cognitiva da mesma 
maneira que um texto narrativo mas – ao contrário do último – não é 
codificada em sinais materiais e não é expressa numa substância tangível. 
Portanto, discursos narrativos podem ser diferenciados de outros não 
narrativos pela habilidade de evocar histórias na mente de um intérprete. 
(KOENITZ et al, 2015, p.74)121 

 

Ryan admite a narrativa como uma característica universal cognitiva. Condiciona 

ainda a compatibilidade entre narratividade e interatividade a uma forma abrangente de definir 

narrativa que vai desde a história, ela mesma, ao discurso que reporta uma história. A autora 

desenvolveu seus estudos tendo como foco os games e as narrativas literárias interativas digi-

tais. 

Se as experiências com literatura ficcional hipertextual têm início nos anos 1980, as 

de cinema interativo ocorrem numa fase anterior à emergência das tecnologias digitais. Chris 

                                                 
121 No original: “This interpretation of narrative texts extends beyond the traditional boundaries of verbal texts and 

thus opens the discipline to the analysis of syncretic, audio-visual, interactive systems such as computer games  

and other digitally-mediated narrative experiences. Two argumentative moves frame this expansion. The first 

consists of revising the theoretical understanding of the concept of story, leading to broader boundaries for nar-

rative and fiction; the second refutes some early ludological objections against the relevance of literary theory 

in relation to interactive practices. In transmedia narratology, narrativity is understood as a cognitive construct, 

a mental diagram detailing events, actors and the relations hips between them. A story, in this sense, constitutes 

a cognitive representation in the same way a narrative text is but – unlike the latter – is not encoded in material 

signs and is not expressed in a tangible substance. Therefore, narrative discourses may be distinguished from 

other nonnarrative ones by the ability to evoke stories in an interpreter’s mind”. 
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Hales (2015) descreve como propriedade desse primeiro cinema interativo surgido em finais 

dos anos 1960 o uso de histórias que implementaram caminhos ramificados e narrativas para-

lelas, colocando a audiência numa posição de fazer escolhas utilizando equipamentos adequa-

dos para tal função. O autor afirma que as tecnologias digitais aplicadas ao audiovisual possi-

bilitaram tanto que as estruturas narrativas mencionadas fossem reinterpretadas quanto que sur-

gissem outros tipos de estruturas. Hales define três fases distintas de cinema interativo com 

enfoques diferenciados. Novamente, achamos as considerações sobre outro gênero do campo 

produtivas para refletir sobre webdocumentários, em termos do interesse em assuntos similares.  

 

Uma fase precoce foi centrada em temas dramáticos e entretenimento. Então 
o gênero foi dominado nos anos 1980 e 1990 pelas considerações sobre a 
interação humano-computador (HCI) e favorecido pela discussão acadêmica 
sobre game versus narrativa; e na fase pós-internet, interagir pode significar 
participação no desenvolvimento da narrativa e/ou aumento do conteúdo da 
história (frequentemente através de mídias variadas) por uma comunidade 
social em lugar da manipulação individual direta de um conteúdo pré-
fabricado e trancado no produto em si. (HALES, 2015, p.36)122 

 

A questão de como conciliar narrativa e interatividade é um eixo problematizado tam-

bém por Manovich (2001) em The Language of New Media. O autor discorre, nesse livro, sobre 

as propriedades da internet como meio a abrigar narrativas interativas. Histórias construídas a 

partir de base de dados colocam o desafio de conciliar elementos opostos, no sentido da 

narrativa concebida como uma ordenação de sequências de acordo com certa cronologia e 

causalidade e da base de dados como uma coleção de itens que podem ser acessados em 

qualquer ordem. A esse respeito, Manovich afirma que “um novo objeto midiático não é algo 

fixo de uma vez por todas, mas algo que pode existir em versões diferentes, potencialmente 

infinitas” (MANOVICH, 2001, p.36)123. Trata-se de uma característica derivada do que o autor 

chamou de princípio da variabilidade. A mutabilidade que dita a lógica das novas mídias as 

diferencia das velhas mídias, que tinham como fundamento a fixação de uma composição par-

ticular numa determinada matriz capaz de gerar cópias idênticas. Diferentes versões são geradas 

em lugar das cópias nas novas mídias, já que o armazenamento digital não funciona como um 

                                                 
122 No original: “An early phase was centred on dramatic narrative issues and entertainment. Then in the 1980s 

and 1990s the genre became dominated by HCI considerations and flavoured by the academic discussion of 

game versus narrative; and in the post internet phase, interacting can mean participation in the development of 

the narrative and/or augmentation of the story content (often across a variety of media) by a social community  

rather than individual direct manipulation of premade content locked into the product itself”.  
123 No original: “A new media object is not something fixed once and for all, but something that can exist in 

different, potentially infinite versions”. 
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meio fixo, e os elementos midiáticos podem ser reorganizados em numerosas sequências dife-

rentemente programadas.  

A possibilidade de múltiplas narrativas nos webdocumentários se deve a essa quali-

dade do meio de trabalhar com elementos midiáticos que mantiveram sua identidade e que 

agora serão armazenados numa base de dados. A estrutura de base de dados na internet origina 

as webpages, “(...) uma lista sequencial de elementos separados: blocos de texto, imagens, vi-

deoclipes digitais, e links para outras páginas” (MANOVICH, 2001, p.220)124. Por serem ar-

quivos de computador, as webpages podem sempre ser editadas e, por essa razão, Manovich 

atribui à internet a característica de ser um meio de natureza aberta, que contribui para a lógica 

antinarrativa da web (2001, p.220-221). A questão da narrativa é uma preocupação para o autor, 

que chega a dizer que:  

 

Como uma forma cultural, a base de dados representa o mundo em uma lista 
de itens, recusando-se a ordená-la. Paradoxalmente, uma narrativa cria uma 
trajetória de causa-e-efeito de itens aparentemente desordenados 
(acontecimentos). Portanto, a base de dados e a narrativa são inimigos 
naturais. Competindo pelo mesmo território da cultura humana, cada um 
reivindica um direito exclusivo de trazer o significado ao mundo.  
(MANOVICH, 2001, p.225)125 

 

No entanto, o autor não para sua reflexão alegando que a internet não comporta a exis-

tência de produtos narrativos devido a sua natureza antinarrativa; o que ele ressalta é que surge 

uma narrativa interativa, que ele vai nomear de hipernarrativa (hypernarrative) numa analogia 

com a ideia de hipertexto. Na definição de Manovich, uma hipernarrativa pode ser entendida 

como “(...) a soma de múltiplas trajetórias através de uma base de dados” (2001, p.227)126. 

 

Embora a forma de base de dados possa ser inerente às novas mídias, tentati-
vas incontáveis de criar ‘narrativas interativas’ demonstram o nosso descon-
tentamento com o computador na função única de ser uma enciclopédia ou um 
catálogo de efeitos. Nós queremos narrativas midiáticas novas, e nós quere-
mos que estas narrativas sejam diferentes das narrativas que nós vimos ou 
lemos antes. Na verdade, independentemente de como frequentemente repeti-
mos em público que a noção modernista da especificidade do meio (‘cada 
meio deve desenvolver sua própria linguagem original’) é obsoleta, nós espe-
ramos que as narrativas computadorizadas apresentem possibilidades estéticas 

                                                 
124 No original: “(...) a sequential list of separate elements: text blocks, images, digital video clips, and links to 

other pages”. 
125 No original: “As a cultural form, database represents the world as a list of items and it refuses to order this list. 

In contrast, a narrative creates a cause-and-effect trajectory of seemingly unordered items (events). Therefore, 

database and narrative are natural enemies. Competing for the same territory of human culture, each claims an 

exclusive right to make meaning out of the world”.  
126 No original: “(...) the sum of multiple trajectories through a database”. 
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novas que não existiam antes dos computadores digitais. Em resumo, quere-
mos que sejam específicas das novas mídias. (MANOVICH, 2001, p.237)127 

 

Manovich afirma, de modo geral, que os trabalhos criados em novas mídias requerem 

uma interface a organizar essa base de dados, sendo que várias interfaces podem ser criadas a 

partir do mesmo conteúdo. É a interface que irá caracterizar o tipo de experiência do usuário, 

seus modos de navegação, e engajá-lo comportalmente e cognitivamente. A base de dados é, 

segundo o autor, “o centro do processo criativo na era da computação”. O conteúdo multimíd ia 

alocado na base de dados é significado por uma ou mais interfaces criadas em um mesmo pro-

jeto – sendo que, como reforça Manovich, a unicidade em um projeto feito numa nova mídia é 

trabalhar conteúdo e interface em diferentes níveis, por isso a regra é o uso de várias interfaces 

em lugar de uma, para que o trabalho e as interfaces operem como elementos distintos. Cada 

interface acessada origina uma versão diferente dentro do trabalho. Esse é mais um exemplo do 

princípio de variabilidade que rege a lógica das novas mídias. A possibilidade de estruturar uma 

narrativa a partir de uma base de dados redefine, para Manovich, o conceito de narrativa para 

o de hipernarrativa. Assim, “a narrativa linear tradicional é uma entre as muitas trajetórias dis-

poníveis, isto é, uma escolha particular feita numa hipernarrativa” (MANOVICH, 2001, 

p.227)128. 

O autor fala do uso de hipernarrativa como uma manobra de viés material ou técnico, 

porém determinada pela intenção de se constituir uma narrativa nessa sequenciação de dados. 

Portanto, uma ordenação aleatória de gravações dadas numa base de dados não constitui uma 

narrativa – há que existir referências reconhecíveis como um texto, uma história, eventos vivi-

dos por alguém, uma fabulação dos acontecimentos. Manovich percebe a narrativa como uma 

formação semântica construída por um autor, com elementos conectados a atender aos critérios 

designados como definidores de uma narrativa. Ryan (2011) vai argumentar, a partir do con-

ceito de Manovich de uma história configurada numa base de dados, que a interatividade opera 

no nível do discurso narrativo em oposição ao nível da história. Vai, no entanto, ressaltar a 

importância de que essa base de dados seja estruturada de forma significativa numa narrativa 

                                                 
127 No original: “Although database form may be inherent to new media, countless attempts to create 'interactive 

narratives' testify to our dissatisfaction with the computer in the sole role of an encyclopedia or a catalog of 

effects. We want new media narratives, and we want these narratives to be different from the narratives we saw 

or read before. In fact, regardless of how often we repeat in public that the modernist notion of medium speci-

ficity (‘every medium should develop its own unique language’) is obsolete, we do expect computer narratives 

to showcase new aesthetic possibilities which did not exist before digital computers. In short, we wan t them to 

be new media specific”. 
128 No original: “A traditional linear narrative is one among many other possible trajectories, that is, a particular 

choice made within a hypernarrative”. 
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hipertextual, a organizar a experiência de navegação pela informação. 

Neste capítulo, vamos centrar nossa atenção na estruturação da narrativa do webdocu-

mentário e em elaborações que ajudem a pensar na experiência de navegação em um texto/sis-

tema desse tipo. Queremos falar do webdocumentário enquanto um texto que comporta carac-

terísticas dos games e da experiência do play como metáfora para o uso pessoal do espaço de 

navegação em um tempo variável nesse cenário interativo. Faz parte ainda de um webdocu-

mentário a organização da voz em termos de como posiciona a construção retórica e a autori-

dade do discurso, enquadrando a argumentação de forma fechada ou aberta, num jogo de per-

guntas e respostas colocadas por um narrador implícito ou explícito. Finalmente, buscaremos , 

desde já, discutir formas de estrutura que ajudem a visualizar como uma figura gráfica os ca-

minhos narrativos disponíveis. Mais uma vez falamos de abordagens que justificam nossas es-

colhas metodológicas na análise que será feita no capítulo seguinte.   

 

 

3.1 DELIMITAÇÕES DA EXPERIÊNCIA AO SE PERCORRER UM DOCUMENTÁRIO 

INTERATIVO: O PLAY E O VAGUEAR 

 

 

Quando fala em navegação, e especificamente em navegar por uma narrativa 

hipertextual, Landow (2006, p.153) distingue que a navegação pressupõe localizar-se num 

mundo espacial e o hipertexto pressupõe um mundo experiencial, onde algo desejado está 

sempre à distância de um link. Uma chave interessante de compreensão do documentár io 

interativo é pensar como está enquadrada essa experiência de se transitar por um mundo 

construído num ambiente digital. Para Uricchio (2013), essa nova forma de contar uma história 

pode ser vista como herdeira do documentário linear, embora vinda de um espaço diferente 

daquele da tradicional realização cinematográfica, um espaço entre o documentário e o play 

(GIFREU, 2013-2014). 

Uricchio apresenta, no texto Playing with Narrative, dois conceitos que buscam dar 

conta da experiência do usuário enquanto percorre um documentário interativo – o de play e o 

de vaguear, andar ao acaso129. O autor cita Caspar Sonnen (diretor do IDFA DocLab) no uso 

do termo “vaguear”, para explicar a diferença da experiência proporcionada por um documen-

tário tradicionalmente linear e pelo interativo. Sonnen usa a noção de vaguear fazendo uma 

                                                 
129 “Wandering” no original. 
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analogia com a visita a uma cidade acompanhada por um guia turístico, em oposição à opção 

de se realizar a mesma visita por conta própria, andando ao acaso, vagueando. Se a primeira 

opção corresponde a ter sua atenção direcionada a diferentes pontos previamente selecionados, 

a segunda opção conduz a um caminho de descobertas próprias, em que seguir seu interesse 

leva à criação de uma história personalizada. São experiências diferentes proporcionadas por 

cada opção, e ambas oferecem engajamento narrativo, segundo Uricchio. “Elas oferecem dife-

rentes affordances, atendem a diferentes necessidades, requerem diferentes posturas” (URIC-

CHIO, 2013)130. 

A noção de play é aquela na qual o autor se detém mais demoradamente, pois há, por 

parte desse autor, a adaptação de uma elaboração teórica aplicada ao estudo de games. Uricchio 

segue o trabalho de Scot Osterweil (diretor criativo do MIT’s Education Arcade), que introduz 

a noção de play, fazendo uma distinção entre as experiências de se ouvir um ótimo contador de 

histórias e a de se jogar/brincar/atuar (playing). No primeiro caso, a experiência é se deixar ser 

guiado pelo contador de histórias, que apresenta cuidadosamente uma história amarrada. O play 

leva a outras experiências que vão de imaginar e cocriar um mundo e suas regras até habitar um 

personagem ou mesmo compartilhar objetivos com players na mesma situação. A postura 

solicitada é a de se deixar levar sem se ter certeza do desfecho, sendo importante improvisa r , 

habitando personagens e vivendo a experiência. 

Uricchio esclarece que Osterweil elabora essas analogias direcionadas a um objeto de 

estudo, os games de computador criados para potencializar o aprendizado, e, sendo assim, sua 

visão de play se insere em uma situação narrativa na qual a história é desconhecida para o 

player, que navega seu mundo diegético com suas regras, tendo um objetivo a atingir. A mesma 

noção aplicada ao estudo do documentário interativo requer outras considerações. As 

possibilidades exploradas que implicam no jogar, brincar e atuar como personagem, situação 

referida por Osterweil como profundamente narrativa, são no documentário interat ivo 

fornecidas pelas diferentes opções de seguimento de uma história que trabalha com diversos 

pontos de entrada e múltiplos pontos de vista derivados de cada personagem/a tor social, que 

conta sua própria narrativa, ou até de uma convocação a participar como um alguém de dentro, 

inserido narrativamente na história. Então o “vestir um personagem” deriva do ato da escolha 

do ponto de vista que se quer seguir ou mesmo da adoção de um ponto de vista subjetivo, como 

o do “caçador” que faz o seu caminho juntando as unidades disponíveis. Mais do que andar ao 

acaso por micronarrativas desagregadas que ajudam a compor uma grande narrativa, o play 

                                                 
130 No original: “They offer different affordances, suit different needs, require different stances ”. 
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exige uma postura diferenciada por parte do usuário, relacionada à concepção do que é ter uma 

experiência narrativa. Uricchio percebe, portanto, a necessidade de se rediscutir o que é uma 

narrativa, já que o conceito de narrativa mais aceito na academia, segundo ele, é aquele que lida 

com a narração de eventos ocorridos no passado, não contemplando, portanto, algo em curso, 

como estar jogando/brincando ou experienciando uma situação ao adquirir novas vivências. 

 

Em um sentido estrito, nenhum ‘contador’ de ‘eventos passados’ significa 
nenhuma narrativa. E no entanto a nossa experiência enquanto vagueando ou 
playing pode parecer tão imersiva, atraente, motivada e coerente como 
qualquer história, e, no caso do play, ela contém explicitamente muitas das 
mesmas características (personagem, cenário, regras, e um ‘como se fosse’ de 
mundo ficcional). Esse último ponto, é claro, traz a sua cota de complicações 
para o documentário, mas como vou sugerir, também oferece importantes 
formas de repensar o lugar da imaginação no domínio do não ficcional. 
(URICCHIO, 2013, grifos do autor)131 

 

O autor lembra, num breve histórico, que o surgimento dos games, em torno dos anos 

1960, e de jogos ficcionais interativos em particular, por volta de 1970, mexeram com formas 

narrativas tradicionais. O desenvolvimento sistemático de diferentes formas de narratividade é 

um fenômeno recente para ele, como atestam exemplos de filmes interativos em fins de 1980 

(MIT’s Interactive Cinema Research Group) e de literatura interativa em fins da década de 1990 

(Electronic Literature Organization – ELO)132. Uricchio identifica três diferentes estratégias 

surgidas com o desenvolvimento dos games de computador e a emergência de formas narrativas 

que promoveram experiências de fruição alternativas nos anos 1980. As três estratégias 

descritas por Uricchio situam o documentário interativo a partir de diferentes concepções do 

conceito de narrativa.  

A primeira estratégia traz uma relação com a noção corrente de que narrativa é o re-

contar de eventos passados. A atividade do player é redefinida ao se introduzir narratologica-

mente uma espécie de voz interior que tem a ver com a sua consciência ao andar ao acaso, 

                                                 
131 No original: “In a strict sense, no ‘teller’ of ‘past events’ means no narrative. And yet our experience while 

wandering or playing can seem as immersive, compelling, motivated and coherent as any story, and in the case 

of play, it explicitly contains many of the same features (character, setting, rules, and an ‘as if’ fictional world). 

This latter point, of course, brings its share of complications to the documentary, but as I will suggest, it also 

offers important ways to rethink the place of imagination in the domain of the non-fictional”. 
132 “A Electronic Literature Organization  foi fundada em 1999 para fomentar e promover a leitura, escrita, ensino, 

e compreensão da literatura enquanto ela se desenvolve e persiste em um ambiente digital em mudança”. Cf.  

Electronic Literature Organization – History. Disponível em: <http://eliterature.org/elo-history>. Acesso em: 

19/07/2016. No original: “The Electronic Literature Organization was founded in 1999 to foster and promote the 

reading, writing, teaching, and understanding of literature as it develops and persists in a changing digital envi-

ronment”. 
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vagueando por aí. Os eventos, quando processados cognitivamente, seriam algo como experi-

enciados há pouco, portanto tecnicamente passado. Uma variação dessa abordagem trata do 

“problema do experienciado há pouco” com o argumento de que a narrativa é o que se constrói 

retrospectivamente quando lembramos e recontamos nossas experiências depois de o processo 

estar completo.  

A segunda estratégia afasta-se de uma teoria voltada para a grande narrativa para lidar 

com as microestruturas da narrativa. 

 

(…) O processo pelo qual questões são repetidamente colocadas e então 
respondidas de forma a sustentar o interesse do espectador e fazer avançar a 
narrativa geral. Em vez de se pensar a narrativa como uma estrutura 
englobadora da experiência total (seja o ‘começo, meio e fim’ de Aristóteles 
ou Freytag), ela pode ser entendida como os blocos construtores de uma 
experiência, cada um com seu ciclo de ‘exposição, transformação e 
resolução’. (URICCHIO, 2013, grifos do autor) 133 

 

Para Uricchio, certas formas de narrativa interativa apenas desagregam essas “mini -

narrativas” uma das outras, dando ao espectador a possibilidade de agregá-las segundo o seu 

interesse. “O DNA básico da narrativa – a sequência – permanece intacto, enquanto o processo 

maior de junção é aberto à modificação promovida pelo usuário” (URICCHIO, 2013)134. 

A terceira estratégia deriva da narratologia cognitivista e define a narrativa como um 

processo cognitivo que é parte da estrutura psicológica humana. Seria assim um processo usual 

de ver e organizar a experiência vivida mais do que uma característica do texto, processo esse 

defendido por outros autores que pensam na narrativa interativa (RYAN, 2001; LANDOW, 

2006). Sobre a narrativa como um processo cognitivo, Uricchio argumenta: 

 

Criada e experienciada “on the fly”, é situacional e não tem a ver com ter que 
esperar um recontar post facto ou a agregação de mini-narrativas de forma a 
constituir uma experiência narrativa. Em vez disso se manifesta na percepção 
da coerência e ligação entre eventos experienciados. (URICCHIO, 2013, grifo 
nosso)135 

 

                                                 
133 No original: “(...) The process by which questions are repeatedly posed and then answered in order to sustain 

viewer interest and move the overall narrative ahead. Rather than thinking of narrative as an overarching struc-

ture of the entire experience (whether Aristotle’s or Freytag’s ‘beginning, middle and end’), it can instead be 

understood as the building blocks of an experience, each with its own cycle of ‘exposit ion, transformation, and 

resolution’”. 
134 No original: “The basic DNA of the narrative – the sequence – stays intact, while the larger assembly process 

is open to user modification”. 
135 No original: “Created and experienced on the fly, it is situational and does not have to await post facto retelling 

or the aggregation of mini-narratives in order to constitute a narrative experience. Rather, it manifests itself in 

the perception of coherence and linkage among experienced events”. 
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O autor finaliza: 

 

Documentários interativos vêm de muitas formas diferentes, algumas das suas 
estruturas textuais aderindo bastante de perto a tradições narrativas 
estabelecidas; outras, explicitamente tomando a forma de mininarrativas nas 
quais o usuário pode se mover entre e ligar; e outras ainda oferecendo ricas 
possibilidades desagregadoras ao participante motivado, que pode conectar os 
pontos numa experiência narrativa. (URICCHIO, 2013)136 

 

Para Uricchio, os conceitos de play e de vaguear, andar ao acaso, servem, portanto, ao 

desenvolvimento de formas narrativas interativas. O autor aponta como razão para uma rápida 

incorporação dessas novas técnicas por documentaristas uma motivação para o play e o vaguear 

derivada de um contexto familiar, fruto da realidade histórica. Em suas palavras, “a familiar i-

dade preexistente do usuário com a realidade proporciona amplo contexto e motivação para que 

ele explore opções interativas e tendo-as coesas como uma experiência unificada e significa-

tiva” (URICCHIO, 2013)137. Sobre a ficção, o autor alega que há a exigência de um outro es-

forço, que é o da criação de um mundo diegético e a adaptação do player a esse mundo antes 

que ele saia navegando e vagueando, de forma a vivenciar uma experiência significativa. A 

estrutura textual do ambiente, em ambos os casos, é apoiada na natureza da experiência a ser 

proporcionada ao usuário e, assim como a percepção da narrativa, depende do seu engajamento.  

O play no documentário interativo é assim como o “estar em um personagem”, ao fazer 

com que o usuário trace o seu percurso engajado por ampliar o seu conhecimento sobre um 

mundo existente na realidade histórica. Explorar “olhando por outros olhos”, seja na escolha de 

múltiplos pontos de entrada ou de na quem se quer ouvir, é uma estratégia que usa a imaginação 

como recurso e propicia um engajamento com uma dada agenda. 

 

Uma das grandes potencialidades do documentário interativo é a flexibilidade 
que ele propicia ao usuário de encontrar seu próprio caminho através de um 
ambiente construído. Que se possa fazer isso ‘no personagem’ parece fornecer 
maneiras de descobrir novos aspectos do mundo, de se engajar nele de 
maneiras novas, ao invés de simplesmente ver o mundo através dos olhos do 
outro na forma dada pelo realizador de uma filme linear. Em vez disso, como 
no ato de playing (em lugar de se ouvir a história contada), nós temos a 
oportunidade de assumir um conjunto de instintos, de inventar uma posição 
de visionamento e de representá-la, de responder por meio dela, e no processo, 
de aprender. O documentário interativo de hoje atende ao andarilho sem rumo 

                                                 
136 No original: “Interactive documentaries come in many different forms, some of their textual structures adhering 

rather closely to long established narrative traditions; others, explicitly taking the form of mini-narratives that 

the user can move among and link; and still others offering rich if disaggregated possibilities to the motivated 

participant, who can connect the dots into a narrative experience”. 
137 No original: “Users’ preexisting familiarity with ‘reality’ provides ample context and motivation for them to 

explore interactive options and have them cohere as a unified and meaningful experience”. 
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e com um efeito maravilhoso, mas tem uma capacidade ainda subutilizada de 
endereçar o player. (URICCHIO, 2013)138 

 

Da forma abrangente colocada por Uricchio, a ideia de cocriação e de se estar em um 

personagem é associada ao play, no sentido de se navegar por uma narrativa multissequenc ia l 

com opções de escolha que interferem na construção da narrativa enquanto concretização de 

uma das múltiplas narrativas em potencial contidas no projeto. Temos adotado, nesta pesquisa, 

um olhar para a cocriação como adição de conteúdo com impacto na narrativa. Algo que, de 

fato, é um potencial a ser explorado. Uricchio justifica seu uso simbólico de cocriação a provo-

car uma retomada da noção de Grierson sobre “o tratamento criativo da realidade”, frase à qual 

ele se refere nesse texto, de forma a convocar uma interferência que não é da ordem do pró-

fílmico, como numa situação encenada que se queira retratar. 

O play é uma ação do usuário, um elemento experiencial que interfere na formação de 

sentido narrativo. Uricchio adverte que projetos que fragmentam a narrativa sem oferecer 

alguma estruturação interna que facilite agregar as micro-histórias de forma significat iva 

exigem do usuário uma maior motivação para continuar navegando pelo conteúdo. É aqui que 

Uricchio faz a distinção principal entre o play e o vaguear, pois o play depende, segundo ele, 

do conceito de narrativa que não tem a ver com a formação de uma história preexistente, mas 

do brincar, jogar e atuar no mundo do projeto como se essa motivação fosse suficiente. 

 

 

3.2 O MUNDO HIPERTEXTUAL COMO UM GAME 

 

 

Muitos leitores estão dispostos a sacrificar pelo menos algum grau de 
imersividade a experimentos formais, especialmente naqueles que trazem o 
deleite intelectual de se jogar um jogo de dentro e de fora entre um mundo-
interno e um mundo-externo, numa postura consciente do meio. Além disso, 
o que Arthur Kroker chama de ‘a imaginação hipertextual’ – a fascinação com 
o descontínuo, o salto analógico, o encontro casual de elementos 
heterogêneos, e os brilhos poéticos causados por sua colisão – é uma grande 
força na cultura contemporânea. Embora mosaicos textuais simplesmente não 

                                                 
138 No original: “One of the great potentials of interactive documentary is the flexibility that it affords the user to 

find her own way through a constructed environment. That one can do this ‘in character’ would seem to provide 

ways of discovering new aspects of the world, of engaging with it in fresh ways, rather than simply seeing the 

world through the eyes of the other in the form of the maker of a linear film. Instead, as in the act  of playing 

(rather than listening to the story told), we have the opportunity to assume a set of instincts, to invent a viewing 

position, and to enact it, respond through it, and in the process, learn. Today’s interactive documentary caters to 

the wanderer, and with wonderful effect. But it has an as -yet-underutilized capacity to address the player”.  
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precisem do computador para serem implementados, como os surrealistas e 
arte ciberpunk mostraram, a interatividade seletiva do hipertexto leva a 
possibilidade de fragmentação e justaposição a um nível superior. (RYAN, 
2001, p.353)139 

 

O hipertexto pode ser encarado como uma forma de game, por propor um efeito de 

desmantelamento (RYAN, 2001). Fissurar, dividir, multiplicar mundos dentro de um universo 

textual mais abrangente é uma característica do hipertexto identificada por Ryan como parte de 

uma estética pós-modernista. A autora fala de uma estética dominante na produção de textos, a 

partir da segunda metade do século 20, bem como de um modelo crítico de releitura de textos 

do passado a instituir um processo de reduzir mundos grandes a mundos desmantelados e então 

em fragmentos heterogêneos. A consequência seria a do abandono de um espaço e tempo coe-

rentes a promover material para o play. Nesse cenário, o “mundo como texto” poderia ser su-

plantado pela metáfora do “mundo como jogo” (RYAN, 2001). 

Ryan revisa características estritas de games, bem como concepções abrangentes, para 

postular sua metáfora de modo a defender o modo hipertextual como uma retomada da experi-

ência imersiva. Um texto interativo e também imersivo emergiria do próprio meio (MURRAY, 

2003), mas, assim como é problematizado como desafio conciliar interatividade e narrativa, o 

mesmo ocorre com a imersão quando estamos diante de um texto desmantelado e a princíp io 

distrativo. A autora identifica como movimentos contraditórios o de conciliar a transparênc ia 

do meio com a autorreflexividade, porém argumenta em favor da coexistência de ambos os 

recursos numa experiência de apreciação estética. Para os pós-modernistas, segundo Ryan, 

game é uma forma de definir a própria natureza da linguagem como algo escorregadiço, por-

tanto instável, manipulável e brincante. 

O “perder-se em um livro” por conta de um universo dado num processo de imersão 

passivo é uma abstração que exemplifica um modo de leitura a colocar o sujeito numa situação 

de envolvimento mais do que de reflexão crítica. Ryan (2001, p.98) revisa autores e estabelece 

quatro estágios em um processo de leitura imersiva: concentração, envolvimento imaginativo, 

ingresso em um estado de transe e ficar viciado ao ausentar-se da realidade, possivelmente 

fundindo o seu próprio mundo com o colocado pelo livro. Todos os games criam um espaço 

                                                 
139 No original: “Many readers are willing to sacrifice at least some degree of immersivity to formal experiments, 

especially to those that bring the intellectual delight of playing a game of in and out between a world-internal 

and a world-external, medium conscious stance. Moreover, what Arthur Kroker calls ‘the hypertextual imagina-

tion’ – fascination with the discontinous, the analogical jump, the chance encounter of heterogeneous elements, 

and the poetic sparkles caused by their collision – is a major force in contemporary culture. Though purely textual 

mosaics do not need the computer to be implemented, as surrealist and cyberpunkart has shown, the selective  

interactivity of hypertext takes the possibility of fragmenting and juxtaposing to a higher level”.  
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próprio de playing, e o entrar nesse mundo pode ser encarado como uma espécie de imersão 

para Ryan. A estética do play e da autorreflexividade substituiriam ideias de imersão anterior-

mente assimiladas, eventualmente produzindo um ideal de participação ativa do usuário na pro-

dução do texto. “Onde a estética da imersão implicitamente associa o texto com um mundo que 

serve como um ambiente para um corpo virtual, a estética da interatividade apresenta o texto 

como jogo, a linguagem como algo brincável e o leitor como o jogador” (RYAN, 2001, p.16)140. 

Games pensados a partir de uma semelhança familiar (WITTGENSTEIN apud RYAN, 

2001) não são agrupados por uma característica determinante enquanto aquela que os define 

enquanto tal. Uma das condições necessárias é, portanto, a dimensão de prazer no jogar livre-

mente. Outra seria a existência de regras, concepção não incorporada como necessária por todos 

autores, principalmente os de literatura. Sintonizados com Uricchio (2013), adotamos a ideia 

de play como aquela que define o experienciar um webdocumentário e que o diferencia de um 

documentário tradicional feito para a apreciação em outros meios. Contudo é preciso questionar 

até que ponto podemos classificar o texto do webdocumentário como um game. Ryan não 

busca, em sua reflexão, encontrar as características determinantes a classificar um produto 

como game. Ela situa então um grupo de propriedades que ajudam a definir certo grau de “ga-

meness” numa atividade (RYAN, 2001, p.177). 

Nos games, como na narratologia, há o uso da inscrição do player no espaço por meio 

de um ponto de vista em primeira ou terceira pessoa, a partir do que ele faz parte de um mundo 

específico. A construção desse mundo implica, para Ryan, estar num espaço e tempo delimita-

dos, que fazem parte de um game no sentido de haver um design global que assegura a partici-

pação do usuário e player de forma ativa e prazerosa. Dessa forma, uma das propriedades bá-

sicas do game é o play pelo play, o brincar e jogar livremente. Diante de um conceito flexíve l 

como o de game, Ryan é assertiva sobre a falta de um modelo definidor único, pois a própria 

classificação de um produto dessa maneira pode se dar de forma restrita ou abrangente. Há 

muitos tipos de games, como demonstra Ryan com alguns exemplos. A autora assim classifica 

as rimas por serem peças literárias reguladas por limites formais fixados onde existem obstácu-

los no caminho da formação da mensagem. O parceiro nesses jogos textuais, segundo ela, é a 

própria linguagem, que transforma palavras em brinquedos, colocando como desafio para o 

escritor o modelar a peça de forma engenhosa. Ryan atribui ao player que está diante de um 

                                                 
140 No original: “Whereas the aesthetics of immersion implicitly associates the text with a ‘world’ that serves as 

environment for a virtual body, the aesthetics of interactivity presents the text as a game, language as a plaything, 

and the reader as the player”.  
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texto literário como esse um papel mais de espectador do que de participante. A proposição de 

um problema ao leitor é ainda, para ela, mais uma forma de enquadrar o texto como game. Há 

nesse caso uma disputa implícita entre o autor e o player, em que a capacidade de responder ao 

questionamento não é o que determina o suposto vencedor. Ryan classifica também jogos tex-

tuais de computador nessa última categoria. Neles o usuário segue caminhos para encontrar 

respostas e encontrar uma resposta interessante vale mais do que ganhar do oponente – o prazer, 

portanto, não está em resolver o problema. 

A autora adverte sobre perigo em contemplar um conceito de forma genérica e pondera 

sobre o uso da metáfora do game em relação aos textos literários. Ela elenca diferenças quanto 

ao modo operante das regras em textos literários e em games. Game é uma atividade com regras 

e metas a atingir, de modo que uma distinção seria entre um texto no qual o jogador aprende as 

regras enquanto o percorre e aquele em que ele tem de aprender as regras para jogar. Portanto, 

se a literatura tem regras aceitas por diversos autores e que regulam a atividade, um game tem 

regras construídas para que ele exista, as quais devem ser seguidas, enquanto na literatura en-

coraja-se que elas sejam transgredidas e renovadas, segundo a autora. 

Wolfgan Iser (apud RYAN, 2001) compara o ato de leitura ao de jogar um game, em 

termos dos objetivos de encontrar um significado e/ou de jogar/brincar/atuar livremente para 

vencer uma suposta competição. Situa como exemplo um texto aberto, em que o significado 

totalizante é inviabilizado. Ryan considera o antagonismo entre o player e o texto uma situação 

em que é questionável o status de competição, mas reconhece tipos de hipertexto que levam o 

usuário a andar em círculos ou a não encontrar a saída, de forma que é como se ele encontrasse 

um tesouro escondido ao achar uma saída após as tentativas frustradas. Assim, a autora percebe 

como viável endereçar o hipertexto como uma forma de game, com essa ideia de que há um 

quebra-cabeça a se montar, como um game no qual interessa unir blocos para reconstruir uma 

narrativa desmembrada. Adotando a perspectiva de Jay Bolter, Ryan descarta a ideia de com-

petição. Não interessa ganhar ou perder em um meio no qual é considerado característico o 

estar em um playground e exercer o free play. 

Johan Huizinga (apud MURRAY, 2012) chama de círculo mágico uma zona limitada 

num tempo e espaço particulares, onde o play acontece numa espécie de palco teatral como 

lugar da performance de ações separadas do mundo real. Os games funcionam para Murray 

como artefatos digitais realizados apenas quando o play é performado por um usuário. A atitude 

de playfulness é antes de tudo mental e leva a comportamentos exploratórios, motivada pela 

curiosidade e engajamento ativos. O player experiencia agenciamento quando brinca com o 
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artefato, experimenta opções e sente que adquiriu certas habilidades, teve prazer ou algum im-

pacto emocional. Murray detecta comportamentos contraditórios que não são excludentes, em 

que se permitir uma atitude de playfulness é se manter-se simultaneamente aberto a descobertas, 

desejando ainda poder repetir sequências em que há uma relação de causa e efeito. Ela conclui 

que ambos são parte de uma exploração do funcionamento do artefato na assimilação das regras 

do sistema. Produtos midiáticos computadorizados são, assim, uma espécie de playground onde 

cada objeto digital é potencialmente uma chance para o play, como alega Murray. 

Os webdocumentários têm suas peculiaridades, de forma que não podemos adotar in-

tegralmente toda análise baseada em produtos literários digitais e interativos. Contudo a forma 

hipertextual é base para tipos de webdocumentário e de narrativas de literatura digital interativa. 

A ideia de jogos de significação na montagem de blocos narrativos desmantelados funciona 

para nosso objeto, bem como a do tesouro escondido nas narrativas paralelas a uma principa l, 

dada de forma linear. E, como já dito, o play é uma designação que responde bem ao desafio 

de se explicar esse espaço de navegação no qual o tempo do percurso é variável para cada 

usuário.  

 

 

3.3 O TEXTO DO HIPERTEXTO 

 

 

O hipertexto coloca como desafio a conjugação entre noções anteriores, baseadas 

numa experiência com narrativas lineares, e, portanto, uma expectativa, e a expansão do espaço 

narrativo a permitir uma profusão de caminhos narrativos conexos. Em 1992, Robert Coover 

fez uma crítica no The New York Times sobre literatura interativa digital, na qual trouxe uma 

problemática que continua sendo central para a narrativa hipertextual. Coover (apud RE-

TTBERG, 2015) falava do conflito entre o desejo do leitor por uma narrativa coerente e fechada 

e a potencialidade do texto como narrativa multissequencial, na qual o autor poderia explorar 

diversas direções. Trata-se de um affordance do meio digital, em que não há o limite físico de 

um número de páginas, como em um livro impresso, a restringir o espaço da história. Diante 

desse espaço ilimitado que expande as fronteiras da narrativa, é premente delimitar o que faz 

parte do texto, assim como se certas sequências ou materiais são parte da narrativa ou se servem 

como apêndices com informação extra. Ainda nos perguntamos se esse material extra forma 

uma narrativa paralela ou se promove determinada experiência, remediada ou gameficada, por 
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exemplo. Sendo assim, qual é a parte analisável do texto em um organismo hipertextual? Mur-

ray (2012) lembra que espaços informacionais e virtuais organizados com fronteiras claras e 

navegação consistente possuem nos detalhes enciclopédicos (quantidade de informação ligada 

e classificada semanticamente e uso de recursos multimidiáticos), quando bem aplicados, uma 

exploração que cria a experiência de imersão. 

Ryan (2001) aponta uma tendência do abandono das grandes narrativas e a adoção de 

pequenas histórias em seu lugar ou da admissão de que não é preciso expor uma história coesa. 

A autora fala ainda de hipertexto a partir da concepção de rizoma, de Gilles Deleuze e Félix 

Guattari: 

 

Por meio de seu crescimento em todas as direções, o hipertexto implementa 
uma das noções favoritas do pós-modernismo, a estrutura conceitual chamada 
por Deleuze e Guattari de ‘rizoma’. Numa organização rizomática, em 
oposição às hierárquicas estruturas em árvore da argumentação retórica, a 
imaginação não é limitada pela necessidade de se provar um ponto ou de se 
progredir em direção a um objetivo, e o escritor não precisa sacrificar aqueles 
arbustos de inspiração que não podem ser integrados em um argumento linear 
(RYAN, 2001, p.7-8)141.  

 

Mesmo se partirmos do pressuposto de que não existe a pretensão de se apresentar 

uma história única e que, portanto, interessa fragmentar as informações para que se promova 

uma organização rizomática, entendemos que é preciso definir unidades mínimas independen-

tes que possam ser conectadas em diferentes caminhos. A pergunta que nos fazemos é como 

definir tais unidades numa narrativa interativa feita de micronarrativas ligadas em diferentes 

blocos que façam sentido. A significação é o critério que designa uma unidade mínima para 

Roland Barthes (2013). O autor afirma também que o caráter funcional dessa unidade é o que 

fornece as condições para a correlação entre as partes constituintes da história. Essas unidades 

são assim determinadas por serem primeiramente unidades de conteúdo. Um enunciado, e con-

sequentemente uma unidade funcional, não deriva da maneira pela qual é dito algo, mas pelo 

que esse algo diz. Podemos então analisar os segmentos diante das suas inter-relações e também 

como parte de um todo e fazer perguntas sobre a sua significação enquanto unidade em termos 

de construção narrativa, por exemplo, se acrescentam informação a um tópico não apresentando 

um ciclo fechado em termos de início, meio e fim. Entretanto, até que ponto analisar unidades 

                                                 
141 No original: “Through its growth in all directions, hypertext implements one of the favorite notions of post-

modernism, the conceptual structure that Deleuze and Guattari call a ‘rhizome’. In a rhizomatic organization, in 

opposition to the hierarchical tree structures of rhetorical argumentation, the imagination is not constrained by 

the need to prove a point or to progress toward a goal, and the writer never needs to sacrifice those bursts of 

inspiration that cannot be integrated into a linear argument”.  
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mínimas ajuda na compreensão da disposição de peças a compor diferentes caminhos narrati-

vos? 

Se o texto é produto de uma realização, ele é revertido a um modo virtual de existênc ia 

tão logo a escrita é finalizada (RYAN, 2001, p.45). Ryan adota de Pierre Lévy a ideia do hiper-

texto como uma forma de virtualização do texto, algo importante do ponto de vista cognit ivo 

por “(...) envolver uma virtualização do ato de leitura” (2001, p.46)142. Lévy diz ainda que “a 

hipertextualização é o oposto da leitura no sentido de que produz, a partir de um texto inicia l, 

uma reserva textual e instrumento de composição com o qual o navegador pode projetar uma 

multiplicidade de outros textos” (apud RYAN, 2001, p.46)143. Ryan destrincha a fala de Lévy, 

destacando organizações processuais diferentes em um texto tradicional e em um virtual. A 

autora coloca o hipertexto a acrescentar mais um nível de mediação na relação entre o texto 

escrito e o texto lido. O texto tradicional é constituído como uma coleção de signos escritos 

pelo autor e que é seguida pelo texto construído (mentalmente) pelo leitor, considerando-se que 

o primeiro objeto contém potencialmente muitos objetos do segundo. Já o texto virtual orga-

niza-se como um texto escrito ou construído e arquitetado pelo autor; segue-se então o texto 

como apresentado e exibido ao leitor e, numa terceira fase de mediação, o texto como constru-

ído (mentalmente) pelo leitor. Para Lévy (apud RYAN, 2001), a composição textual torna-se 

“uma matriz de textos potenciais em que apenas alguns dos quais serão realizados por meio da 

interação de um usuário” (2001, p.46). O hipertexto é, portanto, completa a autora, “(...) uma 

reflexão autorreferencial da natureza virtual do texto” (RYAN, 2001, p.46)144. 

O fato de existir um espaço virtual de organização de processos para que o texto hi-

pertextual se realize não descarta que busquemos um espaço concreto a ser delimitado como 

objeto de análise. A questão de como chamar o texto no hipertexto rumo à inclusão do visua l 

e, portanto, do termo análogo de hipermídia (LANDOW, 2006) é substituída por outra, sobre o 

que é da ordem do texto nesse universo quando do avanço da reflexão em torno de narrativas 

interativas digitais, como organismos vivos a incorporar a experiência do usuário (KOENITZ 

et al, 2015; GAUDENZI, 2013). Tal indagação se coloca para que possamos encontrar um ob-

jeto analisável. A pergunta resume o problema da existência de partes de natureza diferentes a 

conciliar narrativa e interatividade, uma em torno de um objeto estável, digamos a história mul-

                                                 
142 No original: “(...) involves a virtualization of the act of reading”. 
143 No original: “Hypertextualization is the opposite of reading in the sense that it produces, from an initial text, a 

textual reserve and instrument of composition with which the navigator can projec t a multitude of other texts”. 
144 No original: “(...) a self-referential reflection of the virtual nature of textuality”.  
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tilinear dada numa base de dados, e a outra da ordem de um objeto fluido porque trata da expe-

riência do usuário, que é sempre pessoal em termos de tempo de acesso e ordenação de seg-

mentos narrativos, além da escolha da quantidade de conteúdo acessado em cada diferente ses-

são de acesso. 

Gabriele Ferri (2015) define objetos interativos a partir de uma teoria semiótica preo-

cupada com a emergência de um significado, entendendo, assim, IDNs como “(...) sistemas 

baseados em software que produzem diferentes outputs a cada vez que um usuário interage com 

eles” (2015, p.77, grifos nossos)145. Texto é, para essa autora, algo que incorpora a existência 

de uma matriz que precede a enunciação dos diversos outputs. A autora sugere fugir de uma 

cristalização do campo no uso de um esquema narrativo canônico e adotar um modelo pragmá-

tico e flexível a acomodar a multiplicidade de esquemas narrativos em potencial. Em suas pa-

lavras: “artefatos midiáticos digitais parecem seguir uma variedade de estruturas no seu 

desenvolvimento narrativo. Alguns são projetados em modelos aristotélicos, outros são 

baseados em contos populares146, e outros ainda são muito mais experimentais” (FERRI, 2015, 

p.77)147. Ferri refuta a noção de texto como sequências estáticas a serem interpretadas ou ana-

lisadas clamando apenas pela propriedade desses textos, a de serem concretamente realizados, 

existindo no mundo como preexistentes à análise. 

A autora alerta para o enquadramento da análise e das diferentes metodologias empre-

gadas de acordo com a construção do objeto que se quer examinar, e que, no caso das IDNs, 

pode tanto focar em cada output como no sistema geral. Em outras palavras, escolhe-se olhar 

para segmentos ou para a arquitetura do projeto. Julgando a análise apenas de um output como 

reducionista, Ferri prefere considerar que o texto das narrativas interativas digitais deve ser 

compreendido englobando a experiência e o sistema algoritmo dinâmico que precede a enunci-

ação de cada output. IDNs são, assim, matrizes interativas; nas palavras da autora, são:  

                                                 
145 No original: “(...) software-based systems that produce different outputs each time a user interacts with them”. 
146 Vladimir Propp empenhou-se em realizar uma “morfologia do conto maravilhoso” na análise de um conjunto 

de narrativas da tradição oral russa (MURRAY, 2003, p.187), dando origem ao trabalho Morphology of Folktale, 

de 1928 (FERRI, 2015). Nesse trabalho, ele documentou “(...) uma estrutura canônica de funções narrativas 

aparecendo em ordem similar em vários textos recolhidos em um corpus” (KOENITZ et al, 2015, p.70). No 

original: “(...) a canonical structure of narrative functions appearing in similar order across several texts  collected 

in a corpus”. Ainda segundo Koenitz (et al, 2015), Propp referiu -se a sua descoberta como a possibilidade de 

conceber mecanicamente um número infinito de histórias (PROPP apud KOENITZ et al, 2015, p.70), sendo 

pioneiro nessa concepção hoje importante no cenário das IDNs . 
147 No original: “Digital media artefacts seem to follow a variety of structures in their narrative development. Some 

are designed on Aristotelian models, others are based on folk tales , and yet others are much more experimental”. 

A autora discorre sobre os modelos canônicos que cita em Narrative Structures in IDN Authoring and Analysis. 

Não julgamos necessário, entretanto, trazer tais elaborações para o ponto defendido de que é possível analisar o 

texto interativo a partir de uma concepção de narrativa, mas com adaptações de uma teoria aplicada a textos que 

não eram interativos, como demonstra o conjunto de capítulos da coletânea Interactive Digital Narrative: His-

tory, Theory and Practice (KOENITZ et al, 2015). 
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(...) Sistemas complexos que podem alterar sua aparência enquanto estão 
sendo executados e que reagem aos inputs do usuário executando regras 
algorítmicas (...), dispositivos semióticos para a criação de uma multiplicidade 
de ocorrências textuais individuais (...), matrizes de possibilidades que 
originam um único, bem formado texto audiovisual cada vez que um player 
interage com ele. (FERRI, 2015, p.82)148 

 

A autora conclui resumidamente: “nesse contexto, a matriz é um aglomerado 

semiótico existente antes da formação de qualquer único output e contendo todos os recursos 

semânticos, narrativos e figurativos que poderiam ser possivelmente atualizados durante a sua 

atividade” (2015, p.82, grifo nosso)149. Sendo assim, ainda para Ferri, os elementos considera-

dos na análise de narrativas interativas digitais compõem um processo em que a estrutura de 

organização semântica é convertida em estruturas seminarrativas e então discursivas. Um ou-

tput textual pode conter apenas uma trama que é determinada pela ação do usuário no acesso. 

A matriz interativa se realiza com o usuário produzindo o texto enquanto processo de leitura, e 

a trama geral é afetada por essa ação. 

Tomando as elaborações de Ferri, percebemos que há diferentes modos de enquadrar 

uma análise e, para nós, eles não são excludentes. Pode-se olhar e descrever a experiência de 

um acesso (output) e a organização do sistema. Olhar para a natureza do texto narrativo encon-

trada em um acesso implica, em nossa opinião, descrever o sentido narrativo da experiência a 

partir da sua diferenciação em relação ao mundo em que vivemos, o qual não tem começo, nem 

fim e nenhuma espécie de ordenação (LAFFAY apud GAUDREAULT; JOST, 2009). André 

Gaudreault e François Jost (2009) falam da narrativa cinematográfica ressaltando que existe 

uma trama lógica e uma espécie de discurso dado em um conjunto de acontecimentos150. Por-

tanto, a cada acesso pensamos haver um texto analisável. Nos interessa olhar para unidades 

conectadas de forma a dialogar com o gênero documentário, em termos da apresentação de uma 

posição retórica sobre o mundo, verificando ainda como as estratégias de uma narrativa intera-

tiva facilitam ou atrapalham a construção dessa posição. 

 

                                                 
148 No original: “(...) Complex systems that can alter their appearance at run-time and react to user inputs by executing 

algorithmic rule (...), semiotic devices for the creation of a mutliplicity of single textual ocurrences (...), matrices of 

possibilities that output a single, well-formed audio-visual text each time a player interacts with it”.   
149 No original: “In this context, a matrix is a semiotic agglomerate existing before the formation of any single 

output and containing all the semantic, narrative and figurative resources that could possibly be actualised during 

its activity”. 
150 Gaudreault e Jost (2009) afirmam que o mundo real não é proferido por um narrador (METZ). “(...) A narração 

é um discurso (...) uma sequência de enunciados que remete necessariamente a um sujeito da enunciação (JA-

KOBSON)” (GAUDREAULT; JOST, 2009, p.34). 
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3.4 O TEXTO DA NARRATIVA INTERATIVA DO WEBDOCUMENTÁRIO 

 

 

O texto do documentário raramente exibe a economia funcional característica 
do filme de ficção ... A motivação, o álibi causal que parece emergir sem 
esforço do contar narrativo, é precisamente o que está faltando em 
determinadas junções do texto; as unidades segmentais não chamam umas às 
outras para estar em uma lógica inexorável do tempo. Poucos segmentos 
tendem ao fechamento, o curto-circuito do seu potencial narrativo. (GUYNN 
apud WINSTON, 2008, p.115)151 

 

O documentário trabalha sua narrativa constantemente utilizando linguagens media-

doras, como o comentário ou os intertítulos, a preencher falhas do seu potencial narrativo. 

Winston (2008), ao analisar alguns produtos, conclui que o documentário permite diferentes 

enquadramentos narrativos com princípios organizadores diferenciados, como o uso de elos de 

causalidade e associação de ideias, ou mesmo de estruturas cronológicas. A narrativa nesse 

gênero, portanto, não surge da simples disposição de sequências ao acaso – há sempre um 

enquadramento interpretativo a guiar o espectador, mesmo que esse seja eventualmente 

determinado pelo dito mais do que pelo mostrado ou por estruturas episódicas. Para esse mesmo 

autor, tais preocupações formais não são diferentes com o uso de tecnologias interativas e, 

mesmo no documentário interativo, existe algum princípio organizativo a viabilizar um 

engajamento comunicativo (WINSTON, 2012). 

Sabemos que temos como potência no webdocumentário aquilo que é promovido pelo 

próprio meio. Embora a nomenclatura de web 2.0 tenha surgido em 2004, visões precedentes 

apontavam para potencialidades, ao compararem o novo meio a uma volta à cultura oral, no 

sentido da expansão de limites não condicionados pelo “corte final” (PERRY apud RYAN, 

2010, p.138). Johnny Ryan (2010) prega um retorno a um ponto anterior ao da invenção da 

imprensa por Gutenberg, responsável por ter estabelecido uma era da informação imutável. A 

tecnologia da internet, assim, volta à possibilidade da informação maleável, ao permitir adap-

tações contínuas segundo o autor. “A web 2.0 leva essa abordagem a sua conclusão lógica: a 

informação e o conteúdo na internet são plásticos e mutáveis, abertos e infinitamente adaptáveis 

                                                 
151 No original: “The documentary text rarely exhibits (the) functional economy characteristic of the fiction film... 

Motivation, the causal alibi that seems to emerge effortlessly from narrative telling, is precisely what is lacking  

at certain jointures of the text; the segmental units do not call each other into being in an inexorable logic of 

time. Rather segments tend towards closure, the short circuiting of their narrative potential”.  
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pelos usuários” (RYAN, 2010, p.139)152. 

A analogia dos possíveis da web 2.0 com propriedades da cultura oral se dá para além 

da configuração de um suporte que comporta um conteúdo fluido. Pamela Jennings (apud KO-

ENITZ et al, 2015) traz a tradição oral africana de contação de histórias como modelo para a 

comparação com produtos de narrativa interativa, em termos de uma adaptação da narrativa à 

interferência da audiência. Essas tradições acomodam a interação com a audiência na forma de 

chamada – ou provocação – e resposta e em termos da reação do narrador ao ambiente. Jennings 

argumenta em favor dos modelos da tradição africana em contraposição ao padrão da narrativa 

aristotélica, organizado com o objetivo de comunicar ideias de acordo com regras postas em 

nome da brevidade, o que a autora considera como efeito desejado em narrativas lineares, mas 

não para narrativas interativas153. Nas palavras da autora “(...) a tradição africana de narração 

de histórias muitas vezes adota modelos cíclicos e faz uso de um tipo diferente de relações de 

causa e efeito, com inúmeras crises e picos e mais de um clímax” (apud KOENITZ et al, 2015, 

p.70)154. 

Outra autora a fazer um paralelo entra a cultura oral e as narrativas interativas digita is 

é Ryan (2001). 

 

Nós tendemos a pensar a interatividade como um fenômeno tornado possível 
graças à tecnologia do computador, mas é uma dimensão da interação face a 
face que foi desativada pela escrita manuscrita e impressa e reintroduzida pelo 
meio eletrônico em mensagens escritas, juntamente com várias outras 
características da comunicação oral: características tais como a troca em 
tempo real (sincrônica), a espontaneidade de expressão, e a volatilidade da 
inscrição. (RYAN, 2001, p.204)155 

 

Ryan lembra que a interatividade é trabalhada em dois níveis: além de ser uma propri-

edade relacionada ao meio é também um aspecto da própria obra. Para ela, as histórias contadas 

                                                 
152 No original: “Web 2.0 takes this approach to its logical conclusion: information and content on the internet are 

plastic and mutable, open-ended and infinitely adaptable by users”. 
153 Hartmut Koenitz (2015) fala na coletânea que organizou sobre o campo das narrativas interativas digitais, 

acerca da superação da visão da pioneira Brenda Laurel devido a sua aplicação da poética aristotélica às narrati-

vas digitais. Seu trabalho publicado em 1986 é considerado seminal na área, porém o uso de um modelo baseado 

na concepção de uma trama bem formada, feita de segmentos que não podem ser removidos da ordem estabele-

cida, mostrou-se conflitante com a noção de uma narrativa mutante, que precisa de opções adicionais para fun-

cionar (KOENITZ, 2015, p.92). 
154 No original: “(...) traditional African storytelling often adopts cyclical models and makes use of a different type 

of cause-effect relationships, with numerous crises and peaks and more than one climax”. 
155 No original: “We tend to think of interactivity as a phenomenon made po ssible by computer technology, but it 

is a dimension of face-to-face interaction that was shut off by manuscript and print writing and reintroduced into 

written messages by the eletronic medium, together with several other features of oral communication: features 

such as real-time (synchronous) exchange, spontaneity of expression, and volatility of inscription”.  
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num repertório oral não eram interativas no nível do enredo, pois a audiência não era consultada 

sobre o seguimento da história, embora reagisse emocionalmente ao ouvi-la. Portanto, a carac-

terística definidora da narrativa interativa digital é fornecer opções de escolha que afetam o 

texto enquanto a narrativa está passando de um estado virtual para a realização.  

A autora afirma ainda que abandonar um conteúdo narrativo bem formado pode ser 

um risco de perder engajamento em termos de uma experiência imersiva. A interação imersiva 

tem a ver com fatores como rapidez de resposta do sistema aos comandos do usuário, extensão 

do sistema a partir de um conjunto de ações possíveis e mapeamento do sistema na capacidade 

administrar mudanças no ambiente mediado de forma natural e previsível (STEUER apud 

RYAN, 2001, p.68). De forma resumida, podemos dizer que se trata de ter consequências es-

peradas diante das ações, embora não necessariamente previsíveis. 

Gaudreault e Jost (2009) comparam a narrativa oral à narrativa cinematográfica, em 

termos do uso de um dispositivo que coloca um narrador e um narratário em presença durante 

a atividade de comunicação (face a face, por exemplo, numa relação sem intermediários) ou em 

ausência, porque requer uma mediação dada pela existência de uma mídia enquanto suporte 

intermediário no âmbito da comunicação. Os autores fazem uma comparação entre a narrativa  

cinematográfica, feita em ausência, a oral, dada em presença, e a escrita, também fruto de um 

ato comunicativo intermediado. Podemos adaptar tais ponderações para nosso objeto, que para 

nós utiliza ambas as relações, se considerarmos que existe uma escrita textual anterior ao pro-

cesso de constituição da narração enquanto ato comunicativo dado em presença e afetado pelas 

escolhas do usuário. 

Contudo é preciso pensar em termos da obra e de sua narrativa como apontado por 

Ryan. Poderíamos considerar o crescimento da matriz interativa (FERRI, 2015) como uma in-

terferência na obra quando a base de dados do produto tem conteúdo adicionado, provocando a 

sua atualização. Ainda no nível da obra, é possível que a interferência do usuário seja visíve l 

em tempo real. O webdocumentário In Limbo (NFB, 2015), por exemplo, personaliza o objeto 

no uso de dados encontrados no computador do usuário, como fotos e textos, inserindo-os ima-

geticamente em um vídeo com duração de 30 minutos156. 

Embora encontremos uma distinção entre os tipos de narrativa de acordo com as espe-

cificidades do meio, vemos como necessário voltar aos webdocumentários delimitados en-

quanto objetos de análise desta pesquisa, organizados de acordo com o modo de interação hi-

pertextual (GAUDENZI, 2013). Assumimos que nosso objeto de análise possui uma narrativa 

                                                 
156 Cf. In Limbo. Disponível em: <http://inlimbo.tv/en/>. Acesso em: 24/07/2016. 
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fechada, de interatividade limitada, amparado por interfaces criadas a instituir um usuário mo-

delo (GENTIER; LABOUR, 2015). Nesse sentido, o meio web possibilitaria o uso de proprie-

dades similares às das narrativas orais ao permitir adaptações em tempo real, porém sem inter-

ferir na estrutura em termos dos caminhos previamente traçados. Também se mostraria dife-

rente em comparação com a cultura oral, ao conceder opções de escolha que promovem com-

binações diferenciadas em multi-histórias dentro dessa mesma estrutura, portanto permitindo a 

participação do usuário no nível do enredo. 

Um dos guias mais funcionais no webdocumentário é a construção de uma interface 

específica para cada projeto, no sentido de se tornar “(...) um dispositivo de navegação por uma 

rede de documentos (...)” (THERRIEN, 2014)157. Noam Knoller e Udi Ben-Arie (2015) relem-

bram que o texto é o lugar de acesso direto do espectador à história e ao processo de narração 

e que, numa narrativa interativa digital, esse texto é composto também da interface. Os autores 

destrincham características de uma narrativa interativa digital, destacando a contribuição do 

usuário para que a narrativa aconteça em uma das suas possibilidades e propondo que a narração 

seja repensada em termos da formação de discursos locais dados em tempo real. 

 

O texto de qualquer obra de IDN incorpora, assim, a interface. A história 
torna-se um universo narrativo, capaz de gerar várias versões, implementadas 
na execução em tempo real como discursos locais (em vez de narrações). Cada 
vez que um usuário interage com o texto, um discurso local é gerado, e o 
usuário decodifica uma versão do universo narrativo. Considerando que nas 
mídias de narrativa linear cada ‘leitura’ produziria o mesmo discurso (embora 
cada leitor iria interpretá-lo de forma diferente); na IDN, cada sessão pode 
produzir um diferente, disponibilizando uma versão do mundo narrativo 
resultante das diferentes ‘performances do usuário’ (Knoller) no texto através 
da interface. O significado do trabalho, portanto, reside, em última análise, na 
lógica a ligar o desempenho do usuário às mutações no discurso global (o 
conjunto de todos os discursos locais possíveis). (KNOLLER; BEN-ARIE, 
2015, p.52, grifos nossos)158 

 

Knoller e Ben-Arie destacam como o uso da interatividade em mídias anteriores ao 

surgimento do computador pessoal já sinalizava a busca por um espaço em que a audiênc ia 

pudesse ter opções de escolha a determinar a construção do discurso. Os autores ressaltam a 

                                                 
157 No original: “(...) a navigation device through a web of documents (...)”. 
158 No original: “The text of any work of IDN thus incorporates the interface. The story becomes a storyworld, 

able to generate multiple versions, implemented at run-time as local discourses (instead of narrations). Each time 

a user interacts with the text, one local discourse is generated, and the user decodes one version of the storyworld. 

Whereas in linear narrative media every ‘reading’ would produce the same discourse (although every reader 

would interpret it differently); in IDN, each session might produce a different one, disclosing a different version 

of the storyworld resulting from different ‘userly performances’ (Knoller) of the text through the interface. The 

meaning of the work thus ultimately resides in the logic connecting userly performance to the permutations in 

the global discourse (the set of all possible local discourses)”.  
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falta do que chamam de uma interatividade completa nesses dispositivos, devido à ausência de 

uma interface adequada para a interação. No exame de algumas experiências interativas anteri-

ores aos PCs, destacam: 

 

(...) Nenhum desses trabalhos participativos pode ser considerado totalmente 
interativo porque os livros, cinema e televisão não possuem interfaces 
suficientemente eficientes e convenientes para a interação com seus leitores 
ou espectadores; e enquanto o teatro permite a interação com um seleto grupo 
de membros da audiência, a sua experiência coletiva não permite 
agenciamento pessoal e distinto para cada indivíduo e não proporciona 
apresentações narrativas individualizadas em resposta ao desempenho do 
usuário. (KNOLLER; BEN-ARIE, 2015, p.53)159 

 

Os autores ressaltam uma característica importante a respeito da apreciação das IDNs 

acessadas em dispositivos pessoais, os quais instituem um modelo no qual um único usuário 

faz escolhas que individualizam a experiência. Trata-se de dar-lhe agenciamento, algo viabili-

zado pela melhoria dos computadores pessoais e pela chegada da web, no sentido de a máquina 

responder rapidamente ao comando dado e de permitir uma interação para além da representa-

ção retratada, estendendo-se à realidade quando do uso da mídia como ferramenta social. 

A partir das considerações dos diversos autores citados, podemos fazer um resumo 

adaptado ao nosso objeto. Do ponto de vista de Knoller e Ben-Arie, a comunicação dada em 

presença seria justificada pela materialização de um output a cada acesso. Seguindo Ryan 

(2001), haveria nesse caso uma interferência no nível de enredo, uma especificidade da narra-

tiva interativa a diferenciá-la da comunicação oral. Novamente, trata-se aqui da discussão sobre 

o que faz parte das IDNs e do avanço de Ryan na recusa da posição ludologista de separar o 

play, enquanto exploração de um espaço que é narrativo. Por um lado, o texto é uma formação 

derivada da interpretação dada em presença em relação a um output. Por outro, existe uma 

matriz narrativa preexistente ao ato de realização do texto virtual e, portanto, um ato comuni-

cativo intermediado pela mídia dado em ausência. Consideramos que há uma volta à cultura 

oral no webdocumentário de modo hipertextual, em termos da interferência do usuário no en-

redo enquanto atualização de um entre os variados outputs previstos na arquitetura do projeto, 

em discursos locais dados em tempo real, portanto no acesso de um conteúdo maleável num 

sistema de ação e resposta a permitir uma experiência interativa e imersiva. 

                                                 
159 No original: “(...) none of these participatory works can be considered fully interactive because books, cinema 

and television do not possess interfaces efficient and convenient enough for interaction with their readers or 

viewers; and while theatre can afford interaction with a select group of audience members, its collective experi-

ence cannot afford personal and distinct agency for each individual and canno t afford individual story presenta-

tions in response to userly performance”.  
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3.5 VOZ COMO RECURSO NARRATIVO DE FUNÇÃO DRAMÁTICA E DE APREEN-

SÃO DE UM PONTO DE VISTA RETÓRICO NO DOCUMENTÁRIO 

 

 

A perda de voz narrativa é um dos problemas endereçados por autores que trabalham 

com documentário interativo. Gifreu afirma: 

 

(...) Sem uma perspectiva ou narrativa concreta, a experiência pode ser 
irritante ou pode perder o sentido, seja o documentário interativo ou não. (...) 
O documentário, afinal, funciona graças a sua capacidade de organizar uma 
história de tal forma que seja ao mesmo tempo informativa e divertida. O 
formato interativo, seguindo a tradição, deve tentar oferecer experiências 
semelhantes que misturam de forma eficiente e atraente uma proposta lúdica 
– de entretenimento – com uma didática – de conhecimento –. (GIFREU, 
2013, p.285-286)160 

 

Gifreu ressalta como característica do gênero documentário tradicional ou interativo o 

esforço de ser persuasivo ao passar uma mensagem que deriva de uma história convincente. O 

instrumento que viabiliza a transmissão de uma mensagem é a manutenção de uma voz narra-

tiva forte segundo esse mesmo autor. O documentário interativo tem o desafio de conciliar a 

interatividade com uma perspectiva clara a permitir uma compreensão do tema tratado (BRI-

TAIN apud GIFREU, 2013). Gaudenzi (2014a) questiona qual é o grau de autoria necessário 

para se evitar o que chama de “paradoxo interativo”. A autora concorda com Gifreu sobre o 

documentário tradicional apresentar como princípio uma narrativa coerente e que as novas mí-

dias têm como desafio manter essa qualidade. Então, traz como prerrogativa que o documentá-

rio interativo trabalhe a negociação da realidade, dando agenciamento ao usuário e, nesse sen-

tido, julga ser arriscado estruturar o produto deixando-o aberto. 

Em Rhetoric and Representation in Nonfiction Film (1997), Carl R. Platinga discorre 

sobre questões acerca de filmes não ficcionais que se aplicam à análise de documentário s. 

Afirma sobre esse gênero que há uma diferença entre a ordem cronológica de eventos apresen-

tadas no mundo projetado pelo documentário e a ordem do discurso apresentada, sendo que 

                                                 
160 No original: “(...) Sin una perspectiva o narrativa concreta, la experiencia puede ser aburrida o puede perder el 

sentido, sea el documental interactivo o no. (…) El documental, después de todo, funciona gracias a su capacidad 

para organizar una historia de tal manera que sea a la vez informativa y entretenida. Y el formato interactivo, 

siguiendo la tradición, debe intentar ofrecer experiencias similares que mezclen de manera eficiente y atractiva 

una propuesta lúdica – de entretenimiento – com una de didáctica – conocimiento –.” 
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essa última não precisa seguir a ordem tal como aconteceu na realidade. “A forma não segue 

naturalmente o conteúdo, e a estrutura de um filme de não ficção depende tanto das escolhas 

retóricas do cineasta quanto do assunto” (PLATINGA, 1997, p. 120)161. As questões trazidas 

pelo autor sobre documentários fílmicos aplicam-se ao webdocumentário, pois estamos discu-

tindo neste trabalho a organização narrativa e discurso moldados por uma voz autoral, que 

exerce, portanto, uma autoridade sobre o ponto de vista apresentado no produto. 

A classificação de Platinga em termos de voz é um olhar teórico sobre documentár io 

que não é determinado pela especificidade do meio. Parece-nos mais um recurso de exame do 

conteúdo, para além da forma, a responder ao questionamento sobre se o discurso narrativo 

feito de segmentos justapostos em diferentes ordens permite a formação de um sentido narrativo 

e de uma argumentação retórica sobre o mundo representado. O autor se posiciona pelo enten-

dimento de voz como a perspectiva pela qual o mundo projetado é apresentado, relacionada a 

certo tom e atitude, um uso aproximado ao que faz Nichols, no sentido do ponto de vista social 

apresentado pelo texto do documentário. Essa voz é uma ferramenta a ser desenvolvida no pro-

duto como um discurso posicionado de forma implícita ou explícita. 

Platinga sugere uma classificação de filmes não ficcionais nas vozes formal e aberta, 

determinadas pelo grau de autoridade narrativa assumida no filme, e numa voz poética quando 

da ausência de autoridade em favor de preocupações estéticas num sentido mais amplo. A voz 

formal quer explicar epistemologicamente alguma porção do mundo ao espectador. Sua orga-

nização segue o estilo clássico na apresentação de características estéticas de harmonia, unidade 

e restrição. Possui uma estrutura fílmica simétrica, unificada e “fechada” a facilitar uma função 

comunicativa. Como Bordwell (apud PLATINGA, 1997) destaca, a narrativa clássica responde 

todas as perguntas que incita o espectador a fazer, abrindo lacunas e preenchendo-as. Portanto, 

a voz formal se dá numa relação de hierarquia com o espectador porque desenvolve uma argu-

mentação com o fim de direcionar sua opinião por meio de explicações e ensinamentos sobre 

determinada questão. 

Já a voz aberta traz uma voz epistemologicamente hesitante, sendo reticente na apre-

sentação do conhecimento presumido e relutante em fornecer explicações. Coloca questões sem 

respostas ou é vaga ao trazer indagações. Em resumo, há aqui uma recusa de exercer autoridade 

sobre o espectador. Portanto, não há a apresentação de uma explicação para o fenômeno apre-

sentado. Assim, segundo o autor, a voz aberta observa e explora mais do que explica. Ela mostra 

mais do que conta. A narração é muitas vezes implícita, evitando marcas narrativas. O cinema 

                                                 
161 No original: “Form does not naturally follow content, and the structure of a nonfiction film depend as much on 

the rethorical choices of the filmmaker as it does on the subject matter”. 
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não ficcional de voz aberta apresenta uma realidade desconhecida, com acontecimentos segui-

dos sem resolução e personagens de natureza incomum. A realidade estruturada em aconteci-

mentos com uma relação causal da narrativa clássica é substituída por relações dadas ao acaso, 

como num vaguear perante a existência (PLATINGA, 1997, p.108). Digressões que compõem 

a narrativa podem não contribuir para responder as perguntas levantadas pelo espectador. A 

voz poética está menos detida nas operações epistemológicas de observação, exploração e ex-

plicação para fazer do filme um meio de explorar a representação. A narração mantém certo 

“esteticismo epistemológico” (PLATINGA, 1997, p.109).  

O autor faz a ressalva de que todas as não ficções possuem uma função assertiva ao 

retratarem a realidade tal como no mundo histórico. Portanto, sua distinção entre vozes formal, 

aberta e poética é dada, como afirmado por ele, “(...) não na postura assertiva tomada em relação 

ao mundo projetado, mas na voz discursiva de autoridade epistêmica, de hesitação ou 

esteticismo” (PLATINGA, 1997, p.109)162. 

 

 

3.6 AS FUNÇÕES DOS COMEÇOS E FINS NO DOCUMENTÁRIO 

 

 

Os webdocumentários hipertextuais exigem estrutura porque apresentam histórias 

multilineares que precisam de algum tipo de guia para serem acessadas de forma interativa. 

Analisar a arquitetura de um webdocumentário implica em olhar pontos de entrada e de saída, 

se existem em um produto e em qual quantidade, já que falamos em histórias multissequencia is. 

Se Landow (2006) tratou de tais aspectos a partir da ideia de guia de orientação na navegação 

de um organismo hipertextual, Platinga fala de começos e fins em narrativas lineares, discor-

rendo sobre suas funções dramáticas em meio a um processo narrativo e como peças-chave a 

estimular cognitivamente o espectador na apreensão do discurso retórico do filme. “Os 

princípios de ordenação temporal, juntamente com voz e estilo, são os meios principais pelos 

quais o discurso desenvolve o mundo projetado como um modelo e, portanto, faz afirmações e 

implicações sobre o mundo real” (PLATINGA, 1997, p.125)163. As considerações de Platinga 

nos parecem apropriadas também no exame de webdocumentários. 

                                                 
162  No original: “(...) not in the assertive stance taken toward the world projected, but in the discursive voice of 

epistemic authority, hesitance, or aestheticism”. 
163 No original: “Temporal ordering principles, along with voice and style, are primary means by which the dis-

course develops the projected world as a model, and thus makes assertions and implications about the actual 

world”. 
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Segundo Platinga, o começo tem a função de levantar a questão ou questões que a 

narrativa vai responder gradualmente. O começo de um filme de não ficção pode apresentar o 

título e sequências de créditos, prólogo e exposição preliminar. Contém uma função formal 

similar aos começos de ficções clássicas. O autor ressalta que o começo pode ter uma função 

formal de perturbação do estado de latência. Em alguns casos ficcionais e documentais, não há 

a representação desse estado, mas um pressuposto assumido acerca da sociedade ou de certo 

acontecimento. O que se quer manter nesses casos é esse estado das coisas tal como elas são. 

O filme pode começar com um evento que desafia isso, mas nem todos os filmes vão ter esse 

tipo de começo. 

Platinga aponta como função do começo dar início ao processo cognitivo do especta-

dor, encorajando hipóteses e inferências sobre a narrativa e o conhecimento colocado. “O iníc io 

do filme sugere quadros de referência que o espectador pode empregar na compreensão do 

texto. Esses quadros permitem que o espectador preencha as lacunas narrativas ou expositivas 

com informações apropriadas” (PLATINGA, 1997, p.126)164. E ainda, “o começo de uma es-

trutura narrativa clássica serve então para catapultar o movimento dramático da narrativa e fazer 

surgir no espectador o jogo de perguntas e respostas” (1997, p.127)165. Sobre o documentário, 

especificamente, Platinga lembra que a exposição formal tende ainda a apresentar o lado de-

fendido no filme, o discurso preferencial. É comum o uso de discursos escritos ou falados a 

fixar esquemas interpretativos. 

O autor também discorre sobre as funções epistemológica e dramática do final em um 

documentário de narrativa formal. A função dramática é como a de uma ficção de narrativa 

formal, podendo trazer uma vitória ou derrota decisiva do protagonista ou o alcance ou não de 

algum objetivo. O epílogo celebra o estado estável atingido pela maioria dos personagens, re-

forçando a tendência ao final feliz e os motivos temáticos apresentados ao longo do filme. Fi-

nais formais guiam o espectador numa atividade de retomada a compreender o filme. Em ter-

mos de estrutura dramática e de representação, o final pode preencher lacunas, resumir pontos 

ou sugerir certo enquadramento pelo qual a informação prévia pode ser interpretada. O fina l 

reforça, adiciona ou altera o enquadramento criado anteriormente. O final do documentário de 

narrativa formal faz um paralelo com a função geral epistemológica do texto, ao proporcionar 

                                                 
164 No original: “The beginning of the film suggests frames of reference that the viewer may employ in comprehen-

ding the text. These frames enable the spectator to fill in narrative or expositional gaps with appropriate data”.  
165 No original: “The beginning of a classical narrative structure , then, serves to catalyse the dramatic movement 

of the narrative and open the viwer’s play of question and answer”. 
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uma impressão de se ter um conhecimento completo, claro ou maior da verdade retratada. Con-

segue-se isso respondendo questões salientes levantadas anteriormente, resumindo-as, refor-

çando pontos principais ou promovendo um enquadramento de interpretação. Há um fecha-

mento relacionado ao conhecimento transmitido sobre o mundo real. 

Citando Hayden White, Platinga lembra que eventos reais não se oferecem enquanto 

histórias. Eventos reais ditam características do mundo projetado, mas não produzem um dis-

curso sobre esse mundo. Formar uma história é mais do que sequenciar eventos, pois é preciso 

estruturá-los de forma a significá- los, ou seja, formatar uma estrutura que signifique. Uma nar-

rativa histórica, segundo White, convoca interesses individuais ou de um grupo, de forma que 

há uma espécie de moral vinculada aos eventos retratados. White lista ainda uma série de for-

mas de organizar eventos reais. Para ele, histórias são estruturadas narrativamente, combinando 

dados e conceitos teóricos para explicá-los. Todas as histórias apresentam no fundo um conte-

údo estrutural poético e imaginativo e níveis de conceituação. Platinga afirma que as não ficções 

trabalham a narrativa muitas vezes por meio de um conflito que é motivado pelos adventos 

históricos hipotetizados na sua progressão natural ou histórica mais do que relacionados a um 

indivíduo. 

Uma história linear apresenta apenas um output, a multissequencial pode apresentar 

formações que coloquem em questão uma ordem tradicional da narrativa em termos de iníc io, 

meio e fim, como temos dito ao longo desta tese. Outras noções a serem exploradas são a de 

espaço e tempo, o que, em produtos feitos para a web, significa lidar com a dilatação em po-

tencial de ambos, em termos da existência da falta de limites crono-espaciais (PALACIOS, 

2003). 

 

 

3.7 MODOS DE NAVEGAÇÃO NA NARRATIVA DO WEBDOCUMENTÁRIO 

 

 

Diversos autores têm buscado mapear formas de analisar o documentário interativo, ou 

– como no nosso caso – o webdocumentário especificamente. Já falamos do trabalho de Gaudenzi 

e deixamos claro, por meio da sua classificação de modos de interação com não linearidade, que 

estamos interessados em analisar os webdocumentários hipertextuais quando há uma intenção 

autoral de organizar o conteúdo numa base de dados fechada, sem acréscimo de conteúdo a in-

fluenciar na narrativa. No modo hipertextual, a função do usuário é exploratória (AARSETH 

apud GAUDENZI, 2013) a navegar pelos diversos caminhos dados na base de dados. 
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Manovich (2001) compara narrativas a games, colocando como questão o papel da 

navegação pelo espaço como uma ferramenta de narração e de exploração. O avanço da narra-

tiva depende da ação do player, podendo ela ficar parada se ele nada fizer. Esse ponto de vista 

faz Manovich afirmar que o movimento pelo mundo do game é uma das ações narrativas prin-

cipais, além de atender à meta da exploração desse mundo. Trata-se, portanto, da ideia de es-

truturar o produto como interface navegável a dar acesso à base de dados. O espaço navegáve l 

e a base de dados são, para Manovich, formas essenciais das novas mídias. 

A organização da base de dados em um espaço navegável é fundamental na composição 

dos webdocumentários. Fazemos esse paralelo novamente tomando o ponto de vista de Mano-

vich (2001): 

 

(...) O cinema já existe no cruzamento entre a base de dados e a narrativa. 
Podemos pensar em todo o material acumulado durante a filmagem como 
formando um banco de dados, especialmente desde que o cronograma de 
filmagens geralmente não segue a narrativa do filme mas é determinado pela 
logística de produção. Durante a edição, o editor constrói uma narrativa 
fílmica a partir desse banco de dados, criando uma trajetória única através do 
espaço conceitual de todos os filmes possíveis que poderiam ter sido 
construídos. A partir dessa perspectiva, cada cineasta se envolve com o 
problema da narrativa em um banco de dados em todos os filmes (...). 
(MANOVICH, 2001, p.257-258)166 

 

O webdocumentário é feito de diversos caminhos categorizados, desse espaço enciclo-

pédico que precisa ser categorizado e narrativizado. Os modos de navegação são uma espécie 

de guia de montagem aberto ao usuário, que passa pelo processo de realização da narrativa, até 

então virtual, ao fazer escolhas em um mapa das possibilidades de sequenciação das unidades 

mínimas. Para favorecer a análise dessa organização narrativa, Gifreu (2013) categorizou mo-

dos de navegação a englobar todos os tipos de documentário interativos, como projetos partici-

pativos, instalações e de realidade virtual. Seu trabalho vai além do nosso produto, e, assim, 

tanto seu modelo de categorização e análise quanto a totalidade de modos de navegação detec-

tados não se aplicam ao webdocumentário foco desta pesquisa167. Entre seus modos, percebe-

                                                 
166 No original: (…) Cinema already exists right at the intersection between database and narrative. We can think 

of all the material accumulated during shooting as forming a database, especially since the shooting schedule 

usually does not follow the narrative of the film but is determined by production logistics. During editing, the 

editor constructs a film narrative out of this database, creating a unique trajectory through the conceptual space 

of all possible films that could have been constructed. From this perspective, every filmmaker engages with the 

database-narrative problem in every film (...). 
167 Seu modelo de categorização e análise busca dar conta de muitos elementos diferentes, tais como questões de 

produção, distribuição, exibição e recepção; integração e navegação, tomando -se como parâmetro as relações 



114 

 

mos em um conjunto de webdocumentários a incidência de opções de navegação por persona-

gens (modo testemunhal), espaço (modo espacial), tempo (modo temporal), por tópicos e epi-

sódios (modo partido) e eleição de opção para avançar (modo narrativa ramificada). Em termos 

de recursos que promovem a separação dos sentidos visual e sonoro, há ainda a possibilidade 

de selecionar áudio e imagem separadamente (modo audiovisual ou sonoro), a depender do 

clique do usuário. Acrescentaríamos à categorização de Gifreu, segundo a mesma lógica dos 

elementos autônomos, um modo de navegação imagético, já que o modo audiovisual é a regra 

na maioria dos webdocumentários. Preferimos ainda trabalhar com uma adaptação do modo 

partido à necessidade do objeto, especificando a classificação, como modo temático, se for o 

caso. 

Assumimos, a partir das concepções de Murray (2003, 2012), que o computador gera 

no usuário a expectativa de manipular artefatos digitais de forma a fazer acontecer algo em 

resposta a sua ação, o que é da natureza do meio participativo. Também a web gera a possibi-

lidade de participação social, mas selecionamos casos em que a participação com acréscimo de 

conteúdo se dá no uso da voz-de-comentário ou da inserção de conteúdo no espaço expandido 

para outras páginas ligadas ao projeto. Assim, não nos interessa olhar para blogs ou mesmo os 

comentários relacionados a certo webdocumentário, apenas no caso de ilustrar algum ponto. 

Nosso limite de atuação deriva da construção do nosso objeto de análise. 

 

 

3.8 MODOS DE CONCEBER O ESPAÇO NO WEBDOCUMENTÁRIO 

 

 

Documentários interativos criam uma nova lógica na representação da 
realidade. A ênfase dessa nova lógica reside na relação entre o texto e o 
usuário, quando navegando e interagindo, em vez de o autor construir um 
discurso específico sobre a realidade para espectadores tradicionais. 
(GIFREU, 2013)168 

 

A possibilidade de mudar fragmentos com facilidade utilizando computadores deu aos 

                                                 
que conjugam narrador, autor, interator e texto; estruturação de conteúdos segundo a disposição dos nós e liga-

ções, da árvore de conteúdos e diagramas de fluxo (algo próximo de Ryan, 2001); guias de orientação (que 

tomamos de Landow, 2006) e modalidades de interação (usamos Gaudenzi, 2013) e de navegação (Gifreu, neste 

texto); por fim,  modos de representação da realidade (com Nichols), os quais julgamos desnecessário trabalhar, 

como já justificado nesta pesquisa. 
168 No original: “Interactive documentaries create a new logic for the representation  of reality. The emphasis of 

this new logic lies in the relationship between the text and the user, when navigating and interacting, rather than 

the author constructs a specific discourse on reality for traditional viewers”. 
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autores maior liberdade para construir e desconstruir narrativas e proporcionou aos espectado-

res uma experiência lúdica de navegação por um conteúdo não linear. No documentário intera-

tivo, a apresentação não linear do conteúdo está relacionada a modos de navegação a organiza r 

o conteúdo em diferentes formas de acesso à base de dados. Diante de histórias multilineares, 

a estratégia de utilizar diferentes modos de navegação promove formas de ligação de sequências 

que norteiam a experiência, sem obrigar necessariamente a um ponto de entrada ou de saída 

específicos. Uma expansão espacial sem limites deixaria no usuário a sensação de estar perdido 

e condenado a vaguear. Ryan (2001) alerta quanto ao perigo de colocar o usuário na posição de 

uma progressão cega por um labirinto. Cada ponto de um sistema hipertextual seria nesse caso 

um ponto de partida para outro lugar, instaurando uma condição de nômade em um espaço sem 

limites físicos, onde cada ponto se colocaria à distância de um clique. Seria uma espécie de 

imersão temporal na exploração desse espaço indefinido, mas não desejada se o que se quer em 

um webdocumentário é informar sobre um tópico. Segundo a autora, inferimos futuros aconte-

cimentos com base no conhecimento adquirido da história quando usufruímos um texto linear. 

A interatividade e os diversos desdobramentos de uma mesma história e as várias his-

tórias dentro de um universo temático adicionam complexidade ao processo de assimilação 

cognitiva do usuário. Para Ryan, a exposição do usuário a sistemas hipertextuais coloca-se 

como ferramenta de assimilação gradativa dos produtos que exigem um processamento paralelo 

de diferentes informações. Assim, o acúmulo de informação sobre determinado tópico precisa 

ter uma moldura narrativa ou paradoxalmente prejudicaria a imersão em um universo específico 

elaborado por um autor. Lembremos que o webdocumentário dado numa base de dados fechada 

tem um espaço restrito, não sendo equivalente à web na sua potencialidade de ser navegada 

como um hipertexto sem fim. 

Ryan fala da diferença entre espaço e lugar no texto Space, Place and Story (2012). 

Sobre as não ficções, afirma que as locações do mundo real relacionam a narrativa ao espaço 

do mundo histórico. A autora afirma que todas as formas de signos e de arte exigem a existênc ia 

de um tempo, espaço ou de ambos, e designa três tipos de espaços utilizados em formas 

narrativas, porém não necessariamente como recurso expressivo. Há o espaço como sendo 

representado e onde é estabelecido um lugar para a história, o seu mundo narrativo. Existe ainda 

o espaço como o meio, com suas especificidades enquanto forma midiática, as affordances. E, 

por fim, o espaço real que cerca o objeto semiótico e que serve como contexto. Ryan faz uma 

distinção importante entre espaço e lugar nesse mesmo texto: 

 

Enquanto espaço é uma coleção abstrata de pontos separados por certas 
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distâncias, lugar é um ambiente concreto no qual as pessoas desenvolvem 
respostas emocionais; enquanto os pontos do espaço são intercambiáveis, 
lugar tem o seu próprio caráter único; enquanto o espaço é um container vazio 
para objetos discretos, lugar é uma rede de coisas interligadas; enquanto 
espaço é infinito e aberto, lugar tem fronteiras; equanto espaço é anônimo, 
lugar envolve uma comunidade e uma experiência vivida; enquanto espaço 
não tem tempo, lugar é moldado pela história. Em resumo, enquanto espaço é 
um conceito matemático, lugar é um conceito social. (RYAN, 2012, p.108)169 

 

A narrativa, portanto, desempenha a função de criar um sentido de lugar, embora, 

como adverte Ryan,  possa construir a ideia de perda de espaço no nível temático. Murray, em 

seu livro Inventing the Medium: Principles of Interaction Design as a Cultural Practice (2012), 

também faz uma distinção entre espaço e lugar. Amparada nas reflexões da geógrafa Yi-Fu 

Tuan, distingue lugar como os pontos de parada que se destacam no espaço para nós170. Há aí, 

portanto, uma característica que é a da experiência direta, quando o desenho da estrutura é 

reforçado pela exploração do usuário. Murray lembra que espaços na web são navegáveis e que 

por isso precisam trazer uma relação concreta entre tópicos a criar a experiência, em padrões 

de organização da informação no espaço visualizado. Navegar para um lugar pode, em si, ser 

uma experiência rica se for enquadrada como uma exploração e recompensada com descobertas 

surpreendentes (MURRAY, 2012)171. 

Alguns documentários interativos irão implementar formas de conexão entre as 

histórias e o espaço real, promovendo momentos de ligação entre o assunto retratado e a sua 

geografia, a exemplo do uso de ferramentas de geolocalização e ativação de recursos em tempo 

real vinculados ao espaço que se está percorrendo no uso de dispositivos móveis.  Outros irão 

tranformar o espaço em lugar a ser explorado de forma imersiva.  

 

 

 

 

 

                                                 
169 No original: “While space is an abstract collection of points separated by certain distances, place is a concrete 

environment with which people develop emotional bonds; while the points of space are interchangeable, place 

has its own unique character; while space is an empty container for discrete objects, place is a network of inter-

related things; while space is open and infinite, place has boundaries; while space is anon - ymous, place involves 

a community and a lived experience; while space is timeless, place is shaped by history. In  short, while space is 

a mathematical concept, place is a social concept”.  
170 Ambas as autoras, Ryan e Murray, referem-se ao trabalho da geógrafa Yi-Fu Tuan, responsável por fazer a 

distinção entre lugar e espaço, segundo Murray (2012). 
171 No original: “Navigating to a place can itself be a rich experience if it is framed as an exploration and rewarded 

with surprising discoveries”. 
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3.9 MODOS DE LIDAR COM O TEMPO NA NARRATIVA INTERATIVA 

 

 

Definido de uma forma geral, o tempo é um elemento constitutivo de mundos 
e uma categoria fundamental da experiência humana. Estritamente falando, o 
tempo não é observável, mas se torna manifesto e, portanto, perceptível em 
várias mudanças (por exemplo, em um acontecimento). Em conjunto com os 
parâmetros espaciais de altura, largura e profundidade, o tempo é a quarta 
dimensão que faz com que seja possível localizar e medir as ocorrências. Além 
dessa ideia geral, o tempo é culturalmente construído, e, por conseguinte, os 
conceitos de tempo variam como um resultado da evolução histórica. Num 
sentido mais restrito, da perspectiva da teoria da narrativa, o tempo é uma 
dimensão do mundo narrado (como concebido em um sentido mais amplo) e 
uma categoria analítica (‘modo’), que descreve a relação entre diferentes 
níveis narrativos. (SCHEFFEL et al, 2014)172 

 

A fala acima define tempo em mais de um aspecto. Tempo é algo vivido, mas também 

construído enquanto recurso narrativo. Há o tempo da coisa narrada, o qual estrutura o mundo 

diegético, e o da narração. Michael Scheffel (et al, 2014) fala das artes narrativas como sendo 

definidas e diferenciadas pela questão do tempo, sendo que mídias diversas têm suas formas 

próprias de apresentar o tempo. O webdocumentário apresenta, entre as variadas formas de 

navegação, a temporal, a organizar a ordem dos acontecimentos numa narrativa. Por um lado, 

pode fornecer um meio de disponibilizar uma narrativa linear, caso a ordem tal qual da ocor-

rência dos eventos seja seguida. Por outro, oferece na mesma interface as ferramentas para um 

percurso não linear, os saltos no tempo e seleção de segmentos (unidades mínimas) indepen-

dentes. 

Temos afirmado, nesta tese, que o tempo da narração no webdocumentário é afetado 

pelo tempo que o usuário leva para navegar determinado espaço e quantidade de informação. 

Ryan (2001) fala da quebra da imersão como parte do processo de escolha que deriva de ter 

opções interativas, em que naturalmente há uma pausa na narrativa para dar o próximo passo e 

selecionar mais um ponto nesse espaço. O tempo da narração não é mensurável no webdocu-

mentário devido às opções interativas. Nos interessa, assim, olhar para o tempo nesse produto 

enquanto recurso que organiza a experiência narrativa, conferindo- lhe um modo de navegação 

                                                 
172 No original: “Broadly defined, time is a constitutive element of worlds and a fundamental category of human 

experience. Strictly speaking, time is not observable but it becomes manifest and thus perceivable in various 

changes (e.g. event). Together with the spatial parameters of height, width, and depth, time is the fourth dimen-

sion which makes it possible to locate and measure occurrences. Besides this general idea, time is culturally  

constructed, and thus concepts of time vary as a result of historical evolution. In a narrower sense, from the 

perspective of narrative theory, time is both a dimension of the narrated world (as conceived in the broader sense) 

and an analytical category (‘tense’) which describes the relation between different narrative tiers”.  
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pela base de dados. A escolha por esse viés de análise visa a destacar o que é específico do 

documentário feito para o meio web. Isso implica em perceber marcadores temporais sinaliza-

dos visualmente e se são utilizados como opções interativas, de forma a dar ao usuário autono-

mia sobre a ordem em que os acontecimentos irão figurar na narrativa construída de acordo 

com o acesso às informações. 

Benjamin Hoguet (2014) discute o tempo nas formas narrativas feitas para a web. O 

autor fala de duas tendências opostas de uso do tempo na internet – uma a trabalhar com mó-

dulos de curta duração e outra a investir em um tempo dilatado. Da perspectiva de que estamos 

hoje inseridos num ambiente cultural de profusão de conteúdos acessíveis em vários meios, 

todos competidores da nossa atenção, os conteúdos seriam organizados em unidades curtas, 

fáceis de engajar o usuário disperso. Outros conteúdos trabalhariam com um tempo dilatado e 

conteúdos imersivos a atrair o usuário por longos períodos. Como diz o autor, “obras que são 

mais exigentes com o usuário e que exigem mais tempo, confiam no envolvimento e na imersão 

para prender a atenção” (HOGUET, 2014)173.  

Scheffel (et al, 2014) se refere à evocação do tempo como recurso narrativo, sendo que 

o tempo da história, portanto diegético, não está presente caso não esteja indicado de alguma 

forma verbalizada ou trazida imageticamente. Hoguet traz essa evocação como categoria de 

análise do tempo, com a intenção de mostrar o tempo. O autor afirma que as timelines (linhas 

com indicação de passagem do tempo) são o recurso mais empregado. Ele engloba na categoria 

timeline conteúdos localizados numa escala que permite o acesso à informação segundo crono-

logia ou um seguimento passo-a-passo dos acontecimentos. Um outro mecanismo utilizado é o 

de dividir a tela e tal recurso permite tanto o acesso a eventos simultâneos em diferentes lugares  

quanto eventos de ocorrência em momentos diferentes.  Assim, Houguet ressalta a potenciali-

dade do salto no tempo de acordo com a escolha do usuário, indo do passado para o presente , 

por exemplo. Outra ferramenta citada pelo autor é o timelapse, recurso usado para acelerar o 

tempo, mostrando grande quantidade de dados numa velocidade não realista (conferir Time-

lapse)174 . O tempo em capítulos é outra forma de organizar o conteúdo.  

O brincar com o tempo é abordado por Houguet, que fala em recursos onde o que 

                                                 
173 No original: “Works which are more demanding of the user and require more time, rely instead on the immer-

sion and involvement to hold their attention”. 
174 Reproduziremos os mesmos exemplos dados pelo autor para consulta dos recursos mencionados aplicados em 

produtos narrativos feitos para web. Timelapse é um projeto do Google que permite visualizar em mapas as 

transformações sofridas em diversas regiões do planeta derivadas da ação do homem, a exemplo da Amazônia, 

que sofreu uma devastação na sua vegetação possível de ser visualizada em imagens de satélites obtidas desde 

1984 até os dias de hoje. Cf. Timelapse. Disponível em: <http://world.time.com/timelapse/>. Acesso em: 

24/07/2016. 
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interessa é a escolha aleatória de um ponto. Não haveria, nesse caso, ponto de entrada determi-

nado pelo autor. Um exemplo citado é o do uso de uma roda clicável sem evidência de marcação 

temporal (conferir 24 Hours of Hapiness)175. No exemplo dado pelo autor, cada clique remete 

a um ponto da narrativa e, após clicado, toca em ordem linear se o usuário não der um novo 

clique na roda. Outros produtos vão usar a ideia da seleção aleatória numa linha temporal cli-

cável com diferentes momentos de um dia (conferir Gare du Nord)176. O usuário assiste ao 

acontecimento que ocorreu na hora clicada. 

Um outro modo de abordar o tempo é obrigar o usuário a se programar para interagir 

com a narrativa, como uma espécie de compromisso marcado. Hoguet classifica essa forma 

como uma “pausa contra o tempo”. Alguns produtos utilizam o recurso a exemplo do webdo-

cumentário citado pelo autor, Journal of Insomnia (2013, NFB)177. Esse webdocumentário fala 

do fenômeno da insônia e propõe interações agendadas do usuário com o conteúdo do webdo-

cumentário. O acesso às histórias pré-gravadas dos quatro personagens insones só é liberado 

nos horários nos quais eles estariam passando pela experiência de ficarem acordados quando 

deveriam estar dormindo, o que significa das 20h às 5h. 

Por fim, Hoguet fala da limitação que os webdocumentários têm de existência en-

quanto projetos abertos à participação. Tal dimensão também foi abordada por Gaudenzi e pre-

viamente colocada neste trabalho. Trata-se do problema de manter o produto funcionando, mo-

bilizando recursos para isso. Temos visto frequentemente webdocumentários com a possibili-

dade de participação encerrada, nos quais o resultado da participação dada no passado fica vi-

sível mesmo que a plataforma esteja fechada, a exemplo dos fóruns de discussão. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Lembramos que Hoguet trabalha com narrativas interativas e não especificamente webdocumentário. Esse 

exemplo é descrito como o primeiro vídeo musical feito no mundo com a duração de 24 horas. Cf. 24 Hours of 

Happy. Disponível em: <http://24hoursofhappy.com>. Acesso em: 18/07/2016. 
176 Projeto lançado em 2013 pela France Télévisions disponível em sua plataforma na web para novas formas 

narrativas, a Francetv Nouvelles Écritures. Cf. Gare du Nord. Disponível em: <http://gare-du-nord.nouvelles-

ecritures.francetv.fr>. Acesso em: 24/07/2016. 
177 Lançado em 2013 pelo NFB, o projeto é descrito em sua página (conferir opção about) como uma experiência 

colaborativa entre “espectadores e atores insones”. O usuário é convidado a se colocar no lugar de uma pessoa 

com insônia, marcando um horário na noite para acessar o relato de um dos quatro personagens. Cf. Insomnia. 

Disponível em: <http://insomnia.nfb.ca/#/insomnia>. Acesso em: 18/07/2016. 
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3.10 ESTRUTURAS INTERATIVAS NAS IDNS, OS DIAGRAMAS DE RYAN 

 

 

A navegação no espaço, em termos da conjugação entre narração e interação, pode ser 

sinalizada numa leitura gráfica, feita pelo analista, dos caminhos percorridos na ligação dos 

nós, as unidades mínimas nesse organismo hipertextual. Tal recurso permite a visualização dos 

trajetos preestabelecidos pelo autor dentro de uma arquitetura do projeto, ou seja, de forma a 

materializar visualmente os caminhos possíveis. Ryan (2001) elaborou diagramas prevendo di-

ferentes concepções de narrativas não lineares relacionadas aos seus respectivos percursos. A 

autora considerou elementos como a existência de um ponto de entrada e/ou de saída e sua 

quantidade – se há, por exemplo, um início ou muitos, se existe fim ou fins e qual é a relação 

entre os segmentos na possibilidade de se seguir em frente ou de se fazer um percurso desorde-

nado numa espécie de ligação aleatória de pontos. Esses nós podem ser acessados, portanto, uni 

ou bidirecionalmente, a depender da trajetória da história, em termos de permitir idas e vindas 

ou uma única direção até o fim. Ryan designou nove estruturas interativas de narrativização no 

capítulo em que discorre sobre a poética da interatividade em Narrative as Virtual Reality 

(2001, p.246-258). Nos deteremos, neste capítulo, em duas estruturas apontadas pela autora em 

texto posterior de 2011, que podem inclusive ser combinadas em um mesmo projeto. 

O modelo típico do modo hipertextual designado por ela no texto de 2001 é a Rede 

(Network, FIGURA 15), que supõe que o usuário tem a capacidade de fazer conexões narrativas 

a cada salto, entre quaisquer nós, ou seja, ele tornaria significante qualquer transição nessa 

espécie de “máquina de contar histórias”. Ryan entende que, para que essa ideia seja concreti-

zada, há um movimento teórico de considerar a narrativa a partir de um conceito frouxo ou de 

acreditar que o usuário apresenta um forte desejo de produzir coerência narrativa em sua leitura. 

Ainda assim, a autora afirma que tais textos não têm como prerrogativa máxima trazer uma 

história coesa. Muitas vezes, as opções interativas disponíveis que abrem a experiência rumo à 

ausência de um significado narrativo totalizante são rejeitadas quando um usuário opta por se-

guir apenas um caminho, não explorando os diversos links. 
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Figuras 15 – A “rede” (Network) ou “um mapa de tomada de decisão no estilo hipertextual permitindo 

circuitos”178. 

 

Ryan (2011) acrescentou mais uma estrutura interativa como típica de textos hipertex-

tuais em Peeling the Onion: Layers of Interactivity in Digital Narrative Texts. Ela deteve-se na 

estrutura hipertextual, enfatizando o uso da interatividade a afetar apenas o discurso narrativo 

e a apresentação da história, mas estabeleceu que certos textos adotam um desenho de uma 

anêmona-do-mar em vez de serem organizados numa estrutura de Rede. A ideia da anêmona -

do-mar é a de que todos os nós estão conectados a um núcleo central, e é a partir dele que se 

constituem as micro-histórias.  

 

 
Figura 16 – A “anêmona-do-mar” (Sea Anemone). Há um movimento de propagação de nós a partir de um 

núcleo central, sendo que esses nós seguem a reproduzir a mesma organização.   

 

Ryan sugere que o desenho narrativo de um projeto interativo contemple os momentos 

de descoberta como acontecimentos num nível micro, para que haja satisfação no trânsito pelas 

opções narrativas, no clicar e ver o sistema responder qualitativamente. O objetivo, nesse caso, 

                                                 
178 No original: “A hypertext-style decision map allowing circuits” (RYAN, 2001, p.248). 
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não é o de promover satisfação narrativa a longo termo. Esse desvio de esquemas pautados na 

concepção de uma grande narrativa em direção às pequenas histórias proporcionado pelas pos-

sibilidades do meio é, para Ryan, talvez a característica proeminente de uma condição da pós-

modernidade (LYOTARD apud RYAN, 2001) de afetar o texto no uso da interatividade. 

Gaudenzi (2013), assim como Gifreu (2013), adota os diagramas de estruturas intera-

tivas estabelecidos por Ryan a lidar com webdocumentários. Enquanto Gaudenzi aplica efeti-

vamente o diagrama na análise de webdocumentários hipertextuais, Gifreu traz os diagramas 

como em uma tabela, a listar todos os tipos categorizados, mas sem aplicá-los no produto ana-

lisado em sua tese. Propomos analisar, no próximo capítulo, dois webdocumentários do projeto 

Highrise, a partir dos diagramas de Ryan e dos outros operadores de análise trabalhados em 

nossa pesquisa. 

 

*   *   * 

 

Mostramos neste capítulo que, para analisar o webdocumentário, é preciso entender a 

sua composição mista como uma experiência de se vaguear por um espaço navegável com o 

intuito não apenas de se obter uma experiência narrativa, mas também de se adotar uma atitude 

de exploração lúdica do objeto. Narrativa e interatividade, afinal, não são incompatíveis, mas 

exigem uma estruturação da base de dados e algumas informações atreladas ao projeto, que 

sirvam como um enquadramento da experiência em termos da expectativa de apreciação de um 

documentário. Buscamos assim trazer mais uma camada da teoria do documentário a avaliar 

como certos webdocumentários organizam o processo cognitivo do usuário ou afirmam uma 

posição retórica sobre o mundo retratado. 

Embora haja um discurso sobre a necessidade de se repensar o conceito de narrativa, 

não podemos ignorar que existe uma tradição de construção de histórias em produtos audiovi-

suais. O webdocumentário de modo de interação hipertextual concilia espaços diferenciados 

para conteúdos igualmente variados por lidar com a falta de limites crono-espaciais como po-

tencialidade do ambiente da web. Administra assim uma narrativa fechada que mantém a his-

tória preservada de uma interferência que desestabilize sua arquitetura e sentido e uma abertura 

para inserção da colaboração do usuário. Vimos que o uso de diferentes interfaces é fundamen-

tal nesse sentido. Delimitamos ainda o que é o texto analisável das narrativas interativas digi-

tais, demonstrando que há diferentes possibilidades de escolha para o analista, em termos do 

exame de um output ou da arquitetura geral e matriz narrativa quando entendida como a reali-

zação de diversos textos virtuais ou múltiplos outputs. 
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Seguimos, no próximo capítulo, com a aplicação dos diferentes operadores de análise 

trabalhados até agora no entendimento de dois webdocumentários da série Highrise (Katerina 

Cizek, NFB, 2010-2015), organizados com diferentes estruturas interativas e formas colabora-

tivas a incorporar o ator social ou o usuário. Katerina Cizek faz seus webdocumentários inte-

ressada em experimentar formatos e manter a coesão narrativa por meio da organização da base 

de dados numa interatividade semiaberta e de um planejamento do engajamento do usuário. 

Cada webdocumentário da série composta por quatro produtos propicia uma experiência que o 

diferencia dos outros, mas sempre com o mesmo tema a amarrar subtemas em cada um deles. 
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4 DIFERENTES CARACTERÍSTICAS EM WEBDOCUMENTÁRIOS DA SÉRIE 

HIGHRISE 

 

 

O webdocumentário de modo de interação hipertextual exige do autor a elaboração de 

uma narrativa interativa em que o texto se modifica pela ação do usuário, em termos da atuali-

zação de outputs derivados das suas escolhas. Ryan (2001) afirma que recursos existentes em 

um ambiente multimídia e fragmentado compensam a perda de imersividade numa narrativa 

fragmentada quando o sentido de presença é aguçado pela facilidade de manipulação dos ele-

mentos. Ainda segundo a autora, em uma ambiente multimídia hipertextual, pode-se fazer um 

tour por elementos ligados tematicamente que têm algum tipo de autonomia. O poder de esco-

lher o que ver e em qual ordem estimula a manipulação individual dos elementos e essa relativa 

autonomia de percurso permite que se abandone o projeto sem o sentimento de que se está 

deixando algo pelo caminho. Nesse sentido é que a existência de um início ou fim determinados 

na matriz interativa que comporta os diferentes outputs não é condição necessária para a explo-

ração satisfatória de um webdocumentário. Algumas estruturas de interação vão conter a line-

aridade em meio à não linearidade (AARSETH, 2003), conciliando diferentes usuários-mode lo, 

em termos daqueles com expectativas de fruir um documentário tradicional na web e de outros 

que querem vaguear pelo objeto acionando as opções interativas, independentemente do segui-

mento da história do início ao fim. Diferentes estruturas de narrativização irão proporcionar 

possibilidades igualmente diversificadas fundamentadas ainda pelas opções interativas dispo-

nibilizadas. 

Tipos de interatividade são delimitados pelo nível de liberdade concedida ao usuário 

e vêm acompanhados de propostas narrativas por parte do realizador e da motivação do usuário 

em percorrer os caminhos narrativos durante a interação. A interatividade aplicada em um or-

ganismo hipertextual é qualificada por Ryan (2001) como uma interatividade seletiva, a qual é 

direcionada a uma ação que tem um propósito. Ryan (2001) compara o texto interativo a uma 

máquina repleta de possibilidades acessadas pelo input do usuário. A autora assim descreve 

algumas motivações para que o usuário queira acionar determinado texto interativo e outras que 

incentivam o autor a estruturar o produto em determinado formato conciliado à aplicação da 

interatividade seletiva. Trabalharemos, neste capítulo, as estruturas de Ryan (2001, 2011) alia-

das às motivações que norteiam suas escolhas a partir da análise do produto. Aplicaremos ainda 

os diferentes operadores de análise desenvolvidos até aqui, de modo a mostrar o funcionamento 

no webdocumentário de recursos que o posicionam como um documentário e que o modelam 
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no ambiente digital. Vamos abordar especificamente as relações entre autoria e participação e 

as formas e elementos narrativos utilizados olhando para um determinado corpus de análise. 

Retomando alguns conceitos trabalhados até aqui, dizemos que existem micronarrat i-

vas no webdocumentário inseridas no contexto de uma hipernarrativa (MANOVICH, 2001), na 

qual as possíveis trajetórias de ligação estão previstas na arquitetura do projeto. Entendemos 

que os webdocumentários de modo de interação hipertextual trabalham com uma interatividade 

semifechada ou semiaberta (GIFREU, 2013), de forma a priorizar a manutenção de uma voz 

narrativa forte. O espaço de participação do usuário, quando engajado como contribuidor, não 

configura uma coautoria no produto. Há um outro espaço, portanto, em que a voz do usuário 

não interfere na história contada. E ainda, uma interatividade que leve a caminhos imprevisto s 

está além do percurso narrativo. Lidamos com casos em que há um universo narrativo estrutu-

rado em uma base de dados fechada em termos de opções narrativas, com variados percursos 

em que os segmentos são trabalhados enquanto uma experiência com bordas, dentro de um 

determinado domínio na web179. Essas narrativas podem comportar espaço para a voz-como-

comentário, as quais não alteram a(s) história(s) contada(s) ou são localizadas em um espaço à 

parte quando trazem outros materiais gerados pelo usuário.  

Mobilizamos, nos três capítulos anteriores, diferentes taxonomias e elaborações teóri-

cas de variados autores a embasar a análise deste capítulo. Retomando nossa trajetória, trouxe-

mos o conceito de remediação (BOLTER; GRUSIN, 2000) no primeiro capítulo. No segundo, 

introduzimos as propriedades do ambiente digital (MURRAY, 2003, 2012), formas de orientar 

a narrativa no hipertexto (LANDOW, 2006), níveis de interatividade (GIFREU, 2013), posici-

onamento do usuário em diferentes funções (GIFREU, 2013; GAUDENZI, 2014a) e como usu-

ário modelo (GENTIER; LABOUR, 2015). Trouxemos ainda, como foco, elaborações para a 

análise das relações entre o exercício da autoria no produto e a participação do usuário e/ou do 

ator social retratado (GAUDENZI, 2014b; NASH, 2014b). O capítulo três trouxe elementos 

para o entendimento da estrutura da narrativa do webdocumentário (RYAN, 2001, 2011), da 

sua organização em modos de navegação (GIFREU, 2013) e ainda do uso do tempo e do espaço. 

Por fim, nos preocupamos em verificar mais uma propriedade do gênero documentário, em 

termos da organização da voz como recurso do exercício de autoridade na afirmação de um 

argumento sobre o mundo histórico e de exploração de elementos narrativos a alimentar o pro-

                                                 
179 A exemplo de todo o projeto Highrise acessado a partir do domínio highrise.nfb.ca, especificamente criado 

para a série de webdocumentários, do qual fazem parte os dois webdocumentários que  analizaremos no capítulo 

seguinte. 
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cesso cognitivo do usuário no entendimento de um ponto de vista (PLATINGA, 1997). Deve-

mos justificar agora nossas escolhas diante da apresentação de múltiplos operadores relaciona-

das às elaborações teóricas feitas nos capítulos anteriores e à escolha do corpus para a aplicação 

da análise neste capítulo. 

Selecionamos como corpus de análise dois webdocumentários da série Highrise: Out 

My Window (2010) e A Short History of the Highrise (2013). Nossa eleição deriva da 

popularidade da série, em termos de instâncias de reconhecimento, e da assimilação de Katerina 

Cizek como autora e pioneira no desenvolvimento do produto dentro do campo do documentário 

interativo. São webdocumentários produzidos por agentes de grande porte em um cenário 

midiático anterior à emergência de canais interativos, como o próprio National Film Board of 

Canada (NFB)180. O webdocumentário A Short History of the Highrise foi desenvolvido ainda 

em parceria com o The New York Times. Escolhemos analisar parte da série focando em dois 

casos que nos permitem perceber os pontos centrais da nossa pesquisa. Em primeiro lugar, para 

averiguação das estratégias de manutenção da voz autoral de Cizek, em meio ao uso da etiqueta 

de documentário colaborativo, pensando em quem é convidado a participar, quando e de que 

forma (GAUDENZI, 2014). Em segundo, queremos perceber como a voz participante é 

enquadrada, em contraposição à manutenção de uma voz narrativa forte por parte da realizadora. 

Finalmente, esses dois webdocumentários se diferenciam tanto nas estratégias de enquadramento 

da participação quanto nas de estruturação e composição da narrativa. São objetos que nos 

permitem concretizar a análise, acionando os diferentes operadores mobilizados até agora.  

 

 

4.1 KATERINA CIZEK E A SÉRIE DE WEBDOCUMENTÁRIOS  HIGHRISE (2010-2015) 

 

 

Katerina Cizek é uma realizadora pioneira de documentários interativos, reconhecida 

no campo como alguém que manteve uma voz autoral na série Highrise em parceria com o 

NFB181. O caso de Cizek é interessante por ela ser alguém que transita bem entre os meios da 

prática e da elaboração de discursos sobre documentários interativos. A autora foi entrevistada 

                                                 
180  O NFB é um produtor e distribuidor público de cinema do Canadá, reconhecido, hoje atuante também em 

plataformas digitais interativas. Desde a sua fundação, em 1939, criou mais de 13.000 produções e ganhou mais  

de 5.000 prêmios, incluindo 12 Oscars. Cf. Informações no item sobre o NFB, na aba About encontrada na barra 

inferior do projeto Highrise. Disponível em: <http://highrise.nfb.ca/about/>. Acesso em: 26/08/2016. 
181 Highrise é definido em seu discurso na webpage que o abriga como um projeto de longo prazo , com diferentes 

manifestações de produtos ligados a diferentes plataformas e tecnologias do audiovisual. Segundo Gifreu (2013), 

Highrise é ainda um departamento do NFB dirigido por Katerina Cizek. 
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por Gifreu, Gaudenzi, Nash e deu palestras sobre o formato em lugares como a Interactive 

Documentary Conference no IDFA (2013). Além de ser considerada uma autoridade em docu-

mentário interativo por diferentes fontes, Cizek apresenta em Highrise quatro trabalhos docu-

mentais feitos para a web com características diferentes entre si na exploração do formato, mas 

que estão interligados por temáticas sociais, pelo desejo de dar voz ao outro e por falas sobre 

as tecnologias disponíveis empregadas. A própria autora é uma defensora da marca autoral em 

seus trabalhos, sendo constantemente abordada sobre o tema da autoria e participação no docu-

mentário interativo. Cizek é ainda curadora de uma importante base de dados on-line de docu-

mentários interativos junto ao MIT Open Documentary Lab, a Docubase Curators (http://do-

cubase.mit.edu)182. 

Tomamos Cizek como autora em dois sentidos: primeiramente, por ser ela reconhecida 

como tal numa comunidade de especialistas e, em segundo lugar, por ela assinar com destaque 

seu projeto, tendo voz dentro dele como aquela que responde pelo seu conteúdo criativo do 

lugar da produtora que detém o controle autoral, no uso do típico “um filme de”. No site de 

Highrise é possível visualizar os quatro webdocumentários parte do projeto bem como o blog 

da realizadora. Cada um deles apresenta uma proposta de experiência particular, a partir da 

temática central, tendo ainda um universo narrativo fechado e específico. Cada qual tem seu 

modo de enquadrar a participação do usuário. 

O projeto Highrise está disponível no canal interativo na web do NFB desde 2010 e é 

definido no discurso divulgado por seus produtores como um evento de muitos anos, multimí-

dia, dentro de uma proposta de documentário colaborativo. Vencedor do Emmy, essa produção 

tem como diretriz a investigação acerca da experiência humana nos subúrbios verticais, os 

highrises. O objetivo anunciado é o de promover inovação social via documentação da reali-

dade. Há, no discurso sobre o projeto, a ambição de convidar à participação, de dar voz a esses 

habitantes dos highrises, o que nos suscitou perguntas sobre o engajamento do usuário nesse 

sentido. 

 

                                                 
182 Outros colaboradores da Docubase são Arnau Gifreu, Sandra Gaudenzi, Mandy Rose (diretora do Digital Cul-

tures Research Centre na University West of England), Caspar Sonnen (coordenador de mídia do International 

Film Festival Amsterdam e curador do IDFA DocLab), Ingrid Kopp (diretora no Digital Initiatives do Tribeca 

Film Institute), dentre outros. Docubase é um projeto de mapeamento da produção que continua sendo alimen-

tado com a curadoria de outros especialistas. 
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Figura 17 – A figura mostra a interface inicial do projeto. Esta interface dá acesso a todos os webdocumen -

tários da série e também ao blog da diretora. Assim como convencionado na indústria cinematográfica, 

exibe as premiações recebidas atrelada ao que podemos interpretar como a “capa” do projeto. 

 

A realizadora fez ainda o webdocumentário Filmmaker in Residence (2004), conside-

rado o primeiro projeto nativo da web produzido pelo NFB, tendo sido promovido como “a 

primeira experiência de documentário que é totalmente on-line”183. Filmmaker in Residence 

trata de uma colaboração da diretora junto a médicos, enfermeiros, pacientes e pesquisadores 

do St. Michael’s Hospital sediado em Toronto, com o objetivo de usar o documentário, unido 

à medicina, para prover mudança social. Sendo pioneiro no formato, não mostra variedade na 

aplicação da interatividade e da apresentação do conteúdo em um formato não linear como visto 

hoje, tendo como opção o clicar em setas somente numa direção para dar continuidade à histó-

ria. Serve, no entanto, como marco histórico e também para ilustrar a trajetória da autora dentro 

do NFB. Exemplifica ainda o caminho de Cizek na crença do uso do documentário como fer-

ramenta de mudança social. Ajuda a pensar, portanto, na evolução dos produtos de Cizek na 

web que seguiram um aperfeiçoamento do webdocumentário enquanto formato.  

Highrise é composto de quatro webdocumentários: Out My Window (2010), One Mil-

lionth Tower (2011), A Short History of the Highrise (2013) e Universe Within (2015)184. 

                                                 
183 No original: “the world’s first documentary experience that’s totally online”. Informação que consta da Docu-

base do Mit Open Documentary Lab. Disponível em: <http://docubase.mit.edu/project/filmmaker-in-res i-

dence/>. Acesso em: 07/06/2016. 
184 Não é apenas composto de webdocumentários, como diz uma fala geral sobre o projeto: “ Desde o seu 

lançamento em 2009, Highrise gerou mais de 20 projetos distintos, incluindo documentários interativos, 

produções móveis, apresentações ao vivo, performances, instalações, projetos de intervenção geolocalizados e 

filmes. Colaborando com parceiros tão diversos como associações de moradores locais, Mozilla Foundation, 

MIT e The New York Times, Highrise alcançou milhões de espectadores, e tem trabalhado em estreita 

colaboração com os residentes de highrises em dezenas de cidades ao redor do mundo”. No original: “Since its 

launch in 2009, Highrise has generated more than 20 distinct projects, including interactive documentaries, mo-

bile productions, live presentations, performances, installations, place-based intervention projects and films. Col-

laborating with partners as diverse as local residents’ associations, Mozilla Foundation, MIT and The New York 

Times, Highrise has reached millions of viewers, and has worked closely with highrise residents in dozens of 
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Figuras 18 a 21 – As interfaces iniciais funcionam como a “capa” de cada webdocumentário da série, apre-

sentadas aqui na sequência de lançamento. Todas apresentam uma pequena sinopse, um convite à explora-

ção e abas com acesso direto à parte anterior ou posterior da série, além da barra inferior trazida também 

na interface geral da série. Algumas contêm menções a prêmios ou críticas positivas. 

 

Destacamos algumas características de cada webdocumentário que compõe o projeto: 

 

 Out My Window: Interactive Views From The Global Highrise (http://interac-

tive.nfb.ca/#/outmywindow): um dos primeiros documentários interativos navegá-

vel em 3600, Out My Window capta a visão de moradores de 13 apartamentos em 

13 cidades do mundo: São Paulo, Toronto, Amsterdã, Chicago, Praga, Beirute, Jo-

anesburgo, entre outras. A interação se dá ao se acionar cada história via persona-

gens, o apartamento ou um ponto geográfico no mapa e, ainda, em cada história, no 

clicar em diferentes objetos dentro de uma visão em 3600 do interior dos aparta-

mentos. Ganhou prêmios como o IDFA DocLab Award for Digital Storytelling 

(2010), o EMMY internacional de não ficção digital (2011) e o FWA Site of the 

Day (2011). 

 One Millionth Tower (http://highrise.nfb.ca/onemillionthtower/1mt_webgl.php) : 

segundo projeto sob a etiqueta Highrise, realizado em 2011, tem como proposta a 

de ser uma elaboração em 3D dos subúrbios verticais, realizada por arquitetos apoi-

                                                 
cities around the world”. Disponível em: <http://universewithin.nfb.ca/desktop.html#index>. Acesso em: 

07/06/2016. 
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ados nos depoimentos de seus moradores reimaginando as áreas. É um documentá-

rio realizado com software de código aberto, numa clara adesão à cultura colabora-

tiva, no sentido da construção de um conhecimento comum, com licença livre para 

manipulação do código e escolha de um software de uso gratuito. Possibilita ainda 

a inserção de recursos como fotos via Flickr e a busca por highrises em todo mundo, 

nas informações acessíveis via Goggle Maps. Dados metereológicos podem ser 

consultados em tempo real no Yahoo. 

 A Short Story of the Highrise (http://highrise.nfb.ca/shorthistory/): lançado em 

2013 ainda no projeto Highrise, agora numa parceria também com o The New York 

Times, esse documentário interativo propõe uma exploração por um arquivo foto-

gráfico a dar conta de 2500 anos de história mundial sobre as moradias verticaliza-

das. O projeto foi dividido numa série de quatro partes: Mud, Concrete, Glass e 

Home. Enquanto os três primeiros trazem uma releitura guiada do arquivo do Times, 

via narração em voz over de textos em forma de rima, o quarto traz material enviado 

pelo público. A sinopse apresentada na interface define esse webdocumentár io 

como um livro de histórias interativo, com animação e games, composto de fotos 

do arquivo do Times raramente vistas. 

 Universe Within: Digital Lives in the Global Highrise (http://universe-

within.nfb.ca/): esse webdocumentário fecha a série Highrise, colocando a questão 

de como as pessoas usam a internet para se manterem conectadas com o mundo. A 

ideia que rege o conceito aqui é a de que temos a possibilidade de expandir nosso 

espaço de vivência coletiva, mesmo fechados entre quatro paredes, por meio das 

nossas vidas digitais. O produto é organizado em torno de três personagens virtua is, 

modelados com base em pessoas reais, que oferecem caminhos narrativos diferen-

tes, esses bifurcados a depender da resposta dada pelo internauta a indagações que 

tendem a fazer uma enquete sobre diversos aspectos, tais como “(...) ética, emoções 

e empatia nos nossos ambientes verticais, digitais” 185. 

 

Há uma temática maior e conceito defendidos pela realizadora em informações 

apreendidas no próprio produto. O slogan do projeto amarra o todo: “As torres no mundo. O 

mundo nas torres”186. Os highrises serão abordados em vários lugares do mundo, em diferentes 

                                                 
185 No original: “(...) ethics, emotions and empathy in our digital, vertical environments”. Disponível em: 

<http://universewithin.nfb.ca/desktop.html#index>. Acesso em: 07/06/2016. 
186 No original: “The towers in the world. The world in the towers”. 
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continentes e hemisférios, reafirmando a condição da sua existência como a de uma prática 

social que permeia a história da humanidade. São os diferentes contextos trazidos por cada 

webdocumentário que irão personalizar a narrativa em um discurso retórico específico situado 

sob um subtema dentro da série. Há estratégias similares que atravessam os diferentes 

webdocumentários de Highrise,  embora cada webdocumentário tenha sua própria identidade, 

interfaces e recursos específicos, constituindo um produto independente e narrativamente 

fechado em uma base de dados única. 

 

 

4.2 OUT MY WINDOW: INTERACTIVE VIEWS FROM THE GLOBAL HIGHRISE 

 

 

4.2.1 O gráfico completo em Out My Window 

 

 

Out My Window é organizado com uma estrutura central composta de micro-histór ias 

não relacionadas entre si, para além da continuidade temática. Aqui não há um enredo em que 

cada segmento é uma parte da mesma narrativa. É dessa perspectiva que podemos olhar para o 

“gráfico completo” (FIGURA 22) como a estrutura de narrativização desse webdocumentár io , 

considerando-se que cada história é um mundo à parte a ser explorado e autossuficiente em si. 

Ryan (2001) afirma que é característica do gráfico completo dar liberdade ao usuário para na-

vegar como quiser, pois todos os nós/segmentos são interligados. Não se espera uma coerência 

narrativa, segundo a autora, a ordenação se dá pela composição dos segmentos que possuem 

características parecidas, uma mesma organização. Assim, é possível criar um sentido narrativo 

e uma experiência unificada a partir do entendimento de que cada segmento pode se ligar ao 

outro e de que há um equilíbrio na composição de cada unidade, individualmente, de acordo 

com um padrão presente em todas.  
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Figura 22 – No “gráfico completo” (The Complete Graph), os caminhos são bidirecionais. A história pode 

ser acessada em qualquer ordem, pois todos os segmentos servem como núcleos narrativos independentes  

que ajudam a reforçar a proposta retórica do projeto. 

 

O gráfico completo é a estrutura empregada no núcleo central de Out My Window, re-

presentado por um edifício virtual que une todas as histórias de forma não hierarquizada na 

mesma interface, em que não há ponto de entrada ou de saída específicos a determinar uma 

ordem entre as micro-histórias. Out My Window convoca o usuário a clicar em janelas de um 

edifício para, figurativamente, entrar na casa da pessoa cuja história ele quer conhecer. A inter-

face une os vários depoimentos colhidos em diversas cidades do mundo, nesse edifício que só 

existe virtualmente. A distância é eliminada, portanto, de forma a unificar tematicamente todos 

os depoimentos: as entrevistas revelam habitantes de highrises, os subúrbios verticais, como se 

fizessem parte de uma mesma realidade dada em um mesmo lugar geográfico. 

Todos os vídeos são postados na mesma interface (FIGURA 23), sem que percebamos 

a presença de formas midiáticas em sua multiplicidade, pois, para nós, estamos tendo acesso 

direto aos apartamentos de um edifício com o privilégio de “espiar” pela janela. Esses diversos 

vídeos são assim colocados de forma remediada, dispostos para o acesso imediato nesse edifíc io 

virtual conceitualmente criado para comportar em cada andar uma cidade diferente do mundo.  
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Figura 23 – A figura mostra uma interface com todas as janelas que levam aos diferentes apartamen tos  

(micro-histórias) nas diversas cidades do mundo onde moram os retratados. A janela funciona como o 

acesso ao apartamento da pessoa vista através dela. 

 

Cada nó do gráfico completo de Out My Window é uma micro-história que contém 

algumas histórias desconexas entre si, mas relacionadas à composição do universo subjetivo do 

narrador/personagem. A interatividade seletiva que funciona em Out My Window a motivar o 

usuário pode ser entendida então, tomando-se as elaborações de Ryan, como uma vontade de 

“mudar a perspectiva no mundo textual (...) abrir uma nova janela, seguir uma outra linha de 

enredo, mudar o foco para um personagem diferente, ouvir uma outra versão dos fatos, ou entrar 

em um novo mundo privado” (RYAN, 2001, p.211)187. Do ponto de vista do autor, ele pode 

desejar propor ao leitor uma exploração de variadas versões sobre um mesmo universo factual. 

Nas palavras de Ryan, “(...) como cada caminho oferece ao leitor um determinado ponto de 

vista sobre um mundo real comum, representa o ‘mundo de crenças’ de um indivíduo distinto” 

(2001, p.212-213)188. O propósito da interatividade aqui não é dar o seguimento a uma mesma 

história. As asserções da realizadora sobre o produto mostram uma motivação a mais, a de 

trazer na forma um modo humano que pode ser equiparado à maneira como narramos na vida 

real: “As histórias fragmentadas não lineares de Out My Window refletem o jeito que nós con-

tamos nossas histórias. Peças. Trechos. Pequenos contos que, quando se somam, criam uma 

colagem de significado, de experiência” (CIZEK, 2010)189.  

Uma outra interface convida à exploração do webdocumentário antes de disponibilizar 

                                                 
187 No original: “To shift perspective on the textual world (...) open a new window, follow another plot line, switch 

focus to a different character, hear a different version of the facts, or enter a new private world”.  
188 No original: “(...) as each path offers to the reader a particular point of view on a common actual world, it 

represents the ‘belief world’ of a distinct individual”. 
189 No original: “The fragmented non-linear stories of Out My Window reflect the way we tell our stories. Pieces. 

Snippets. Small tales that, as they add up, create a collage of meaning, of experience”. Todas as falas de Cizek 

reproduzidas aqui sobre Out My Window foram retiradas de um texto escrito por ela acerca do projeto, o qual 

pode ser acessado no mesmo link  do webdocumentário, na opção Director’s Statement (declaração do diretor) 

encontrada na barra inferior da tela. 



134 

 

as histórias a serem acessadas (FIGURA 24). A importância dela não está ligada à organização 

estrutural de Out My Window, e sim à autoridade do discurso e do uso de um espaço, a direci-

onar a interpretação do espectador a dar início ao seu processo cognitivo. Essa primeira inter-

face contém uma fala que resume o conceito do produto: “Você os vê em todo o mundo. 

Edifícios residenciais altos e feitos de concreto são a forma mais comumente construída no 

século passado. Do lado de fora, todos parecem iguais. Mas dentro dessas torres de concreto e 

vidro, as pessoas criam comunidades, arte e significado”190. 

 

 

Figura 24 – A interface inicial que convida à exploração vem acompanhada de um texto que contém o po-

sicionamento retórico da autora.  

 

Na interface exibida acima, o título do webdocumentário é exposto sobre uma imagem 

em movimento de uma cortina vermelha de tecido leve e transparente, a balançar no vento sem 

revelar o que está por detrás dela. Há uma luz difusa e clara, como a luz do dia. Somos posici-

onados pela percepção da distância do som em relação a uma fonte emissora que está do lado 

de fora.  São vozes ao longe, buzinas, barulho de moto e uma música extradiegética tocada em 

um piano. O convite à exploração é dado dessa forma poética, como uma chamada para que 

nos permitamos uma aproximação, ao optar por entrar na vida das pessoas retratada, em vez de 

ficar olhando de fora. 

Out My Window trabalha utilizando como padrão a alternância de sons diegéticos ex-

ternos e internos, favorecendo a impressão de realismo ao rodarmos em 360º no ambiente que 

concilia o estar em casa com o ir para a rua. Há hot spots (pontos clicáveis) que dão acesso a 

                                                 
190 No original: “You see them all over the world. Concrete residential highrise buildings are the most commonly 

building form of the last century. On the outside, they all look the same. But inside these towers of concrete and 

glass, people create community, art and meaning”. 
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vídeos que acontecem no apartamento e outros acessíveis quando rodamos o ambiente de forma 

a olhar pela janela para o lado de fora, habilitando assim os vídeos referentes ao ambiente ex-

terno. O som diegético a recriar a ambiência realista se dá quando estamos navegando pelo 

espaço sem acessar os vídeos, mas operando em cliques no teclado ou no mouse em variadas 

direções no sentido do vaguear. Então ouviremos ruídos que formam a ambiência de uma casa 

qualquer – colheres batendo em xícaras como se algo estivesse sendo mexido, jornais sendo 

folheados, passos ou, quando lá fora, pássaros, por exemplo. Há, ainda, os sons que se referem 

à composição dos personagens acionados durante a navegação pelo espaço em 360º e o sobre-

por do cursor em algum hot spot, como cliques fotográficos na história de Sylva, artista visua l, 

com o pai fotógrafo como ela, que registra com sua câmera os arredores do highrise que habi-

tam, parte do rap da cantora Zanillya em sua história ou a passagem de folhas de jornal no 

ambiente de Mazen, que faz cartoons para jornais libaneses. 

 

 

4.2.2 Modos de navegação e o conceito de lugar no projeto como um todo 

 

 

Out My Window possui 13 segmentos que correspondem a 13 janelas e igual número 

de pessoas e cidades. Os três modos de navegação são diferentes formas de enquadrar os mes-

mos segmentos narrativos, a saber: a navegação por espaço (navegação pelas janelas de um 

edifício compostas com um frame de cada história), por lugar (mapa-múndi com cidades sina-

lizadas onde moram os entrevistados) e personagens (os atores sociais entrevistados e fotos no 

estilo 3x4 do rosto de cada um deles). Todos os pontos visualizados quando ativados pelo cursor 

são hot spots que funcionam como entrada em cada micro-história, acionada dentro de um modo 

de navegação específico. Uma primeira interface convida à exploração do projeto como um 

todo. É a partir da decisão de seguir em frente que entramos na interface com as histórias a 

serem acessadas de acordo com um dos três modos de navegação disponíveis. 

O modo de navegação espacial é acionado no meio da tela, quando o cursor passeia 

por um dos 13 apartamentos/janelas do edifício virtual criado nessa interface. Cada janela cor-

responde a um determinado personagem situado em numa cidade do mundo. A interface que 

dá acesso às histórias no modo de navegação espacial contém o texto: “Um highrise. Cada 

janela, uma cidade diferente” (FIGURA 25)191. Olha-se para um highrise com uma coloração 

                                                 
191 No original: “One highrise. Every window, a different city” . 
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em tons de preto e branco que igualam todos os apartamentos, mas o cursor movido pelo usuário 

a se sobrepor à imagem destaca a unidade sob a qual ele está e dá acesso a uma história que 

transforma o espaço frio em um lugar colorido e vibrante (FIGURA 26).  

 

 

Figuras 25 e 26 – Modo de navegação por espaços (spaces). A janela está destacada com o cursor.  

 

O modo testimonial, quando ativado, mostra também em que lugar do mundo está 

localizada a pessoa destacada pelo cursor (FIGURA 27). A navegação por lugar é referente a 

um ponto que designa uma cidade no mapa do mundo e o mesmo processo de ligar o lugar à 

pessoa referente ocorre quando do uso do cursor em um ponto específico (FIGURA 28). 

Olhando para os pontos localizados no mapa-múndi, vemos o esforço do projeto em selecionar 

histórias geolocalizadas em diferentes continentes, de forma a refletir pluralidade, o que faz 

parte da defesa conceitual do projeto de dar voz às pessoas que se acumulam em subúrbios 

verticais por todo o mundo.  

   

   
Figuras 27 e 28 – Modos de navegação testimonial (faces, como identificado na própria interface), com uma 

barra contendo as fotos dos 13 personagens na parte de baixo da tela; e de navegação por lugar (places), 

onde são identificadas as cidades no mapa-múndi , na parte superior da tela. 
 

Voltamos à definição de Ryan (2012) sobre lugar como conceito social. Lugar é, sem 

sua visão: 1) um ambiente concreto no qual as pessoas desenvolvem respostas emocionais; 2) 

com caráter único; 3) que é uma rede de coisas interligadas; 4) que tem fronteiras; 5) envolve 

uma comunidade e uma experiência vivida; e 6) é moldado pela história. Esse apanhado de 
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características resume o conceito de humanização ligado ao “convite” de Cizek para que entre-

mos nos apartamentos das pessoas entrevistadas. São moradores de conjuntos habitaciona is 

despercebidos em sua coletividade. A defesa conceitual do projeto Highrise como um todo é 

um esforço de dar visibilidade à transformação de um espaço uniformizado em um lugar de 

moradia ocupado pelo sujeito e pela comunidade. As histórias mostram que dentro de cada 

apartamento ou ao redor desses conglomerados verticalizados existe o sujeito e a comunidade, 

a ressignificação do espaço frio como um lugar onde os indivíduos fazem arte, criam afetos, 

relacionam-se entre si. A realizadora, ao captar a intimidade dos entrevistados conectando suas 

histórias de vida ao lugar em que moram, leva à percepção das suas individualidades a contras-

tar com o conjunto homogeneizante que se vê do ponto de vista externo a cada highrise locali-

zado nas grandes cidades evocadas. 

Diferentes edificações são mostradas, ligadas à história de cada personagem, a exem-

plo dos dois complexos de apartamentos exibidos nas histórias de Sylva (FIGURA 29) e Zan-

illya (FIGURA 30). A primeira figura mostra um conjunto habitacional em Praga, apelidado de 

“A grande muralha da China” (The great wall of Chine), devido ao seu tamanho monumenta l. 

Sylva foi morar nesse conjunto habitacional com 5 anos e permaneceu lá, tendo a chance de ver 

o lugar ser renovado após a mudança de governo. Hoje mora no mesmo lugar com seu marido 

e o casal de filhas gêmeas, reconhecendo uma qualidade de vida inexistente fora do subúrbio. 

Na segunda figura, vemos a construção de Bijlmermeer, um ambicioso “experimento residen-

cial” erguido a partir de 1966 com o plano de constituir 40.000 unidades de moradia. Localizado 

em Amsterdam, deteriorou-se por cerca de 30 anos até então virar plataforma de renovação 

urbana na década de 1990, quando Zanillya e seu pai se mudaram para lá. Ela tinha 15 anos e, 

desde então, passaram-se pelo menos 11 anos. Tais informações são dadas na locução em off 

de Sylva e de Zanillya, que narram as micro-histórias acessadas nos hot spots com o nome dos 

highrises do qual tratam. 

   

  

Figuras 29 e 30 – A primeira figura mostra “A grande muralha da China” em Praga. Na segunda figura 

vemos a construção de Bijlmermeer, localizado em Amsterdam.  
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O conceito do trabalho é o de mostrar o paradoxo de que há indivíduos com persona-

lidades e vidas vibrantes em meio à uniformidade dos highrises. Esses edifícios são conjuntos 

habitacionais localizados nos subúrbios das grandes cidades, com pequenos espaços de moradia 

individualizada e geralmente sem investimento em espaços comunitários onde os moradores 

possam se socializar, ou são empreendimentos renovados após muitos anos de deterioração. 

São lugares que foram ou estão esquecidos pelo poder público, depósitos de gente, ideia com-

batida a partir do momento em que temos a oportunidade de entrar na intimidade das pessoas 

retratadas. Assim, é pressuposto que, ao conhecer cada um desses mundos, o usuário não irá ter 

dúvidas de que já explorou aquela história e ambiente, de forma que não há uma sinalização 

dos núcleos narrativos já acessados.  

 

 

4.2.3 Formas de orientar o usuário durante o seu vaguear nas micro-histórias 

 

 

Out My Window oferece experiências diferenciadas de navegação espacial no ambi-

ente de cada personagem, contando com o usuário que quer exercer o play pelo play ou com 

aquele que quer juntar logo os fragmentos de cada micro-história. Há, nesse sentido, uma in-

tenção de guiar o espectador, dando-lhe ferramentas para controlar a descoberta das unidades 

narrativas não hierarquizadas. A preocupação de Cizek é, primeiramente, deixar claro que o 

espaço é navegável numa rotação horizontal em 360º, quando se está no ambiente de uma mi-

cro-história. O recurso utilizado para isso é uma instrução dada na tela sobre como navegar 

nesse espaço: “Clique e arraste em todas as direções ou use as teclas de seta”192. Em segundo 

lugar, existe uma orientação quanto ao número de unidades narrativas em cada micro-histór ia 

e de como achá-las. O recurso utilizado é o uso de pequenos círculos exibidos na parte inferio r 

esquerda da tela, em número correspondente à quantidade de histórias disponíveis. O usuário 

pode brincar de achá-las ao explorar o apartamento, como se estivesse caçando o tesouro es-

condido, ou pode pegar um “atalho” que o leve diretamente a elas, quando não lhe interessa 

ficar navegando sem rumo pelo espaço. 

 

 

                                                 
192 No original: “Click and drag in all directions or use the arrow keys”. 
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Figura 31 – Imagem inicial quando a história de Tola, em Phnom Penh, é escolhida. Há aqui os dois recursos 

de orientação: a instrução escrita no centro da tela e os círculos localizados na parte inferior esquerda. 

 

Podemos dizer que vaguear pelo espaço buscando o ponto clicável é uma forma lúdica 

de exploração, uma espécie de caça ao tesouro, pois é preciso vasculhar o espaço, ao contrário 

do clicar diretamente no círculo na parte inferior da tela que indica onde está o hot spot que, 

quando acionado, dá início a um vídeo. Enquanto o usuário navega explorando o espaço para 

achar o hot spot, os círculos indicando a direção a seguir são preenchidos, como se houvesse 

um narrador implícito dizendo: “vá mais para a direita, agora para a esquerda, achou!”. Todos 

nós já brincamos, quando crianças, de achar objetos escondidos e sabemos o quanto era valioso 

ouvir a orientação do estar perto ou longe metamorfoseada em “quente” e “frio”. 

Há dois tipos de hot spots a serem acionados durante a navegação espacial no vaguear 

pelo ambiente do apartamento e ambos levam ao mesmo segmento narrativo. Um deles é o 

círculo já mencionado e que leva ao segundo hot spot, este representado como uma “figurinha 

em alto relevo”, uma parte recortada da imagem vista e descolada, sobrepondo-se a ela quando 

descoberta pelo cursor ou indicada pelo clicar no círculo. A imagem recortada e em destaque 

quando acionada toca o conteúdo audiovisual numa janela que preenche a tela como um todo. 

Esse vídeo se apresenta com duração exata e de forma ininterrupta. Em termos de padronização 

dos segmentos, a composição de cada micro-história comporta de três a cinco unidades míni-

mas, com durações variáveis de até cerca de 3 minutos cada. São ao todo 49 unidades mínimas 

distribuídas por esses 13 núcleos narrativos. 

As unidades mínimas nas micro-histórias possuem a forma de um vídeo linear quando 

acionadas com uma indicação de sua duração (por volta de 1 a 3 minutos) que pode ser acom-

panhada numa timeline abaixo da imagem. Os vídeos não permitem saltos no conteúdo, mas 

apenas a pausa. O som nos vídeos é uma combinação da ambiência temática, numa imitação do 
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que poderia vir da realidade diegética – como em um audiovisual com som in – e de música 

extradiegética instrumental junto ao off do personagem em foco e que nos conta a história193. 

Tal conjugação entre imagem e som, do tipo de som utilizado, bem como do uso da imagem 

estática sequenciada simulam o efeito do movimento de um filme. O movimento deriva ainda 

de recursos a incidir sobre uma mesma imagem, uma fotografia na qual se usa o artifício de 

destacar diferentes partes da imagem com focos de luz, por exemplo. Frases escritas com pala-

vras que aumentam e diminuem, aparecem e desaparecem, de acordo com o desenrolar do que 

está sendo dito, a ressaltar partes da fala em off. Não há o recurso tradicional do documentár io 

fílmico do depoimento audiovisual produzido para as câmeras. É sempre a fotografia, os efeitos 

gráficos e visuais que simulam o movimento a ilustrar o off. São padrões estéticos adotados nas 

13 histórias. 

A história do libanês Mazen contém três vídeos diferentes a compor o seu universo 

biográfico em termos de quem é ele, o que faz e qual é sua relação com o lugar que habita. Três 

hot spots dão acesso ao conteúdo audiovisual: Balcony Bomb Music (Música de Bomba na 

Varanda), Love Hate (Amor Ódio) e Destruction Reconstruction (Destruição Reconstrução). 

 

 

Figuras 32 e 33 – Um giro no apartamento de Mazen, que mora em Beirute, permite que possamos acessar 
3 hot spots com vídeos diferentes. Vemos o giro reduzido nas três figuras aqui sequenciadas. É poss ível fazer 

o giro completo de 360º no sentido horizontal em todas as histórias.  

 

Ao colocar o cursor sobre qualquer um desses hot spots, somos expostos a uma ani-

mação das imagens recortadas do ambiente como elementos de uma colagem que se descolam 

movimentadas em zoom in, com interferências do título daquele segmento narrativo e um som 

particular referente ao que será contado. A estética da colagem não é apresentada apenas no 

destaque de parte da imagem, mas na junção de todas as imagens que fazem parte do ambiente 

navegável em 360º. O ambiente é hipermediado e assumido enquanto proposta do projeto, como 

é possível averiguar novamente por meio de uma fala de Cizek:  

 

Decidimos que as fotografias dos espaços das pessoas não deveria ser 360º 
sem costura, como em sites imobiliários. Nós iríamos criar colagens, 

                                                 
193 Há na barra inferior da tela uma playlist disponível com todas as músicas que fazem a ambiência dos vídeos. 
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sobreposições, duplicações. Muitas costuras. Deixando margem para a 
interpretação, para o não falado, o não dito, o privado, o pessoal. (CIZEK, 
2010)194 

 

 
Figura 34 – Aqui vemos claramente a estética da colagem, do evidenciar “as costuras” entre as imagens. 
Em destaque, o hot spot Balcony Bomb Music (Música de Bomba na Varanda).  

 

 

Ao clicar em Balcony Bomb Music, saberemos da ação inusitada de Mazen em um dia 

de bombardeio, ao continuar sentado em seu escritório dentro do apartamento, improvisando 

os sons das bombas com seus instrumentos. Mazen gravou seu improviso sonoro sobrepondo-

o aos sons de um bombardeio ocorrido em 2006, em um processo que durou 10 horas, como  

ficamos sabendo ao ler informações dadas na tela. Parte desse som toca quando colocamos o 

cursor na figura que ganha destaque na tela e que traz o nome que sintetiza algo do conteúdo 

retórico a ser assistido. Mazen também mostra sua gravação e faz “ao vivo” novamente o som 

com seu instrumento. 

                                                 
194 No original: “We decided the photographs of people’s spaces should not be seamless 360º views, like the ones 

on real-estate websites. We would create collages, overlappings, doublings. Many seams. Leaving room for 

interpretation, for the unspoken, the unsaid, the private, the personal .” 
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Figura 35 – O hot spot Love Hate (Amor Ódio) em destaque. 

 

Em Love Hate temos acesso a um vídeo sobre quem é Mazen através de sua arte e sua 

relação com a cidade. Ele define sua arte discorrendo sobre alguns trabalhos e colocando-se 

como uma voz crítica com espaço em jornais e revistas. Sobre o quadro destacado, pendurado 

em sua parede, relata ter sido o seu primeiro trabalho encomendado sob a requisição específica 

de tratar sobre amar e odiar Beirute. É nesse vídeo que Mazen vai falar da sua identidade como 

artista afirmando como necessidade recorrente o retratar edificações de sua cidade nas suas 

obras.  

 

 
Figura 36 – Em destaque, Destruction Reconstruction (Destruição Reconstrução). É perceptível na imagem 

o recurso de inserção artificial de fumaça a estilizar e animar a imagem. 

 

No vídeo Destruction Reconstruction, sabemos sobre o highrise que Mazen vê de sua 

janela associado ao processo de construção e reconstrução da cidade vitimada pela guerra e pela 

especulação imobiliária. Ele fala aqui sobre a antiga vila que avistava e que foi substituída por 
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um grande hotel. Em termos da composição do vídeo que toca ininterruptamente quando acio-

nado, há uma sobreposição de diferentes imagens registradas por ele no período de demolição 

da vila. Escutamos o off de Mazen sobre a demolição e vemos a alternância de fotos de sua 

autoria com a mesma casa antes e durante etapas da demolição. O som que se pretende diegético 

entra concomitante a sua fala, como se ouvíssemos a explosão no momento em que ele a men-

ciona. O passar das fotografias retrata igualmente os diferentes momentos da explosão, com o 

realismo da fumaça inserido como efeito de animação da imagem estática a ampliar o realismo 

do fato narrado. 

A história de Zanillya, moradora de Amsterdam, contém mais hot spots do que a de 

Mazen. São cinco ao todo: Religion (Religião), 360º Music Video (Videoclipe em 360º), My 

Music (Minha Música), Bijlmermeer e Clouds (Nuvens) (FIGURAS 38 a 41). 

 

  

  

  

Figuras 38 a 41 – Após entrarmos no apartamento clicando na janela correspondente, podemos acessar 5 
hot spots, dois situados no ambiente externo ao apartamento de Zanillya. Vemos aqui respectivamente: 360º 

Music Video, My Music, Bijlmermeer, Clouds e Religion. 
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Em My Music, saberemos quem é Zanillya, o que faz, de onde vem. Ela irá nos infor-

mar que é poliglota, que canta hip hop, faz poesia e que tem pai artista e mãe cigana. Na imagem 

veremos fotos de seu arquivo pessoal, dela criança em cenas cotidianas ou mais velha, em per-

formances, além das fotografias captadas para o webdocumentário. Uma música instrumenta l 

ao fundo constrói uma ambiência intimista. Em Bijlmermeer, teremos informações sobre a 

construção do conjunto habitacional em que moram, sua localização em um mapa da cidade, a 

história e características do lugar, a exemplo de como são os moradores. Ouviremos novamente 

a fala em off e a música instrumental, mas a trazer um ânimo a se adequar a uma fala menos 

introspectiva, quando comparada a que explica quem é Zanillya independentemente do espaço 

que habita e da história desse lugar na cidade. Clouds vai tratar novamente do espaço de mora-

dia da personagem, mas agora por um viés que o personaliza como o lugar escolhido por seu 

pai e que ela adota a partir de suas vivências cotidianas, como o gostar de olhar para as nuvens 

e ouvir o barulho dos aviões. Assim como na história de Mazen, que revela aspectos de trans-

formação da sua redondeza, Zanillya fala da vez em que um avião atingiu um edifício próximo , 

matando muitos habitantes, o que para ela faz parte das diversas histórias que personalizam o 

lugar onde vive. A música instrumental combinada com o off e sons ambientes relacionados ao 

dito vão compor a banda sonora, como o som do vento. A religião é abordada para além das 

falas que tratam das crenças da personagem, sendo relacionada aos objetos que estão em sua 

casa garimpados e por isso a refletir a sua intimidade. 

Teremos mudanças na composição do padrão do vídeo em três unidades narrativas dentre 

as 49, nas histórias dos músicos Zanillya, David (Cuba) e Amchok (Toronto). A mudança se dá no 

uso de uma gravação com imagem e som sincronizados, fugindo, portanto, do padrão do uso da 

fotografia animada. Há mudança ainda nas possibilidades de visionamento em 360º, que nesses três 

casos se dá horizontalmente e também verticalmente, de acordo com a exploração do usuário. 
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Figura 42 – Zanillya durante a performance em seu videoclipe. A mensagem na tela indica o agenciamento 

do usuário ao clicar em setas ou utilizar o mouse e desfrutar de uma visão num âmbito de 360º, a partir de 

sua ação. 

 

Podemos pressupor que há nos videoclipes uma direção de movimento dos atores so-

ciais na cena a criar uma dinâmica que promove diferentes configurações a partir da navegação 

do usuário pelo espaço, de forma a escolher o ângulo desejado e o lugar do apartamento que 

quer ver. Os videoclipes filmados no apartamento do personagem retratado têm a participação 

também de músicos que o acompanham e até de familiares que dançam e se movimentam pelo 

ambiente durante a performance. Vemos aqui o exercício do play a criar uma experiência per-

sonalizada no movimento imprimido pela ação do usuário junto aos diversos movimentos que 

ocorrem na cena. Há, portanto, a realização de um output em meio a infinitos outputs virtuais 

derivados dessa soma de movimentos, em que apenas o não fazer nada e deixar o videoclipe 

tocar pode ser previsto como output fixado pelo autor. 

 

 

4.2.4 A participação como colaboração “sujeito-orientada” em Out My Window 

 

 

O documentário tradicional tem como parte da sua prática incluir certos elementos da 

sua produção no filme, numa estratégia reflexiva a revelar os pactos estabelecidos com os su-

jeitos retratados ou as condições de filmagem. Tal ação vem acompanhada de um valor docu-

mental à parte, como se tal prática fizesse parte da promessa do realizador perante o seu público, 

em termos de trazer a verdade de forma objetiva ao explicitar os recursos de mediação impli-

cados na representação daquela realidade. Há uma mudança nesse sentido quando existe um 



146 

 

espaço potencialmente sem limites para explorar o conteúdo, bastando apenas que ele se apre-

sente de forma “enciclopédica”, organizado, categorizado. Assim, torna-se uma prática do web-

documentário trazer informações sobre o projeto no domínio relacionado, misturando o que era 

então da ordem da informação contextual no intratextual. Para além da narrativa, o realizador 

pode agora defender seu ponto de vista em um texto de sua autoria, contando como começou a 

se interessar pelo tema, qual ressonância tem com sua própria biografia etc. É o que faz Cizek 

quando prevê que um usuário interacional vá se interessar em acessar todas as opções de con-

teúdo disponíveis no produto, ao buscar informações sobre o projeto, clicando nas diversas abas 

que funcionam na barra inferior que emoldura a interface. 

O usuário que clicar nas opções interativas sobre o projeto saberá que Out My Window 

é fruto da web 2.0 não apenas porque se estruturou para esse meio, mas porque foi viabilizado 

pelo contato entre Cizek, seus personagens e as equipes de produção atuantes nas cidades re-

tratadas em um processo de relacionamento on-line, nas trocas de mensagens eletrônicas, na 

utilização de aplicativos como o Skype e a rede social Facebook. Se não lermos os créditos à 

parte da narrativa e listados numa aba própria na barra inferior da tela, não saberemos como os 

atores sociais colaboraram, embora imaginemos que as fotos biográficas são dos seus arquivos 

pessoais e tenhamos visto alguns deles se apresentarem como artistas, exibindo sua arte para as 

câmeras. 

Gaudenzi entrevistou Cizek e teve acesso a informações sobre o processo de produção 

de Out My Window. Em seu texto sobre modos de participação, a autora classifica a participação 

dos personagens com materiais gravados por eles mesmos e enviados a Cizek para a realização 

de Out My Window como produções “sujeito-orientadas” (GAUDENZI, 2014b). Cizek revelou, 

quando entrevistada, seu desinteresse por materiais gerados por usuários (User Generated Con-

tent – UGC), devido ao objetivo do desempenho de um papel autoral e do controle da navega-

ção. A realizadora se classifica como uma facilitadora para a colaboração dos sujeitos no retrato 

do tema e afirma sobre eles: 

 

Eles são coiniciadores em um processo que irá moldar o documentário, moldar 
o seu banco de dados e talvez mudar suas vidas. Faz uma diferença para o 
usuário: o espectador da web de Out my Window é externo ao projeto, 
navegando em um documentário hipertextual, com o poder de navegar através 
dele, mas não de adicionar à base de dados (CIZEK apud GAUDENZI, 
2014b)195. 

                                                 
195 No original: “They are co-initiators in a process that will shape the documentary, shape its database and maybe 

change their lives. It makes a difference for the user: the web viewer of Out my Window is external to the project, 

navigating into a hypertext documentary, with the power of browsing through it but not of adding to the data-

base”. 
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A interatividade aqui é semifechada, pois ela existe como condição de acesso do objeto 

e não viabiliza a participação com conteúdo por parte do usuário196. Apenas o ator social é 

convidado a colaborar, mas não no sentido de uma coautoria entendida como poder de edição 

no material final. Eles são autores dos trabalhos artísticos referenciados na própria narração em 

off como parte da narrativa que construíram para si e colaboradores na construção de seus au-

torretratos. A colaboração em Out My Window e no projeto como um todo se dá na adoção de 

estratégias de produção que facilitam a participação de membros de comunidades marginaliza-

das e que, de alguma forma, lhes possam dar autoridade ao longo do processo de produção 

(ROSE, 2014). Trata-se, portanto, de colaboração enquanto o dar voz a um ponto de vista. Na 

fala da autora: “Eu não queria olhar apenas dentro das casas das pessoas; eu queria trabalhar 

com os moradores para ver suas experiências através dos seus pontos de vista. As suas janelas 

sobre o mundo” (CIZEK, 2010)197. Dessa perspectiva, a colaboração se constitui na seleção de 

pontos de vista sobre o que se vê da sua janela e a transformação do seu lugar de moradia dada 

ao longo dos anos ou das falas sobre algum objeto na casa definidor da sua trajetória, profissão 

ou crença em algo. 

Cizek selecionou os sujeitos que fariam parte desse webdocumentário, preocupada 

com sua individualidade construída nesse dentro e fora dos seus domínios particulares entre 

quatro paredes. Essa escolha embasa o projeto como um todo na ideia de que os sujeitos são 

únicos em meio à paisagem social dada nas moradias verticalizadas. Não interessa aqui se fo-

ram eles que captaram suas vozes ou imagens, mas que eles têm voz ao falar sobre a construção 

de suas individualidades nos fragmentos de história que lhes vêm à mente quando provocados 

numa relação dialógica durante a captação dessas histórias. A colaboração aqui não trata de 

referenciar o autorretrato como manuseio de equipamentos, mas do uso do registro como uma 

forma de ter voz apesar da mediação pelo aparato e edição do conteúdo captado. 

Cizek exerce autoridade na manutenção da sua voz narrativa pela amarração do projeto 

como um todo. Em termos de exercício de autoridade sob o argumento retórico, sua interferên-

cia a pontuar a visão de mundo desse webdocumentário encontra-se localizada em espaços de 

veiculação de informação à parte das micro-histórias e passa pela sua narrativa biográfica de 

encontro com o tema e da descoberta de sua relevância como temática social. A interferênc ia 

                                                 
196 Encontramos um link  para a participação do usuário desativado e sem materiais postados anteriormente. Esse 

espaço, como afirma a própria diretora, não adiciona conteúdo à base de dados. 
197 No original: “I didin’t want to just look into people’s homes; I wanted to work with residents to see their 

experiences form their point-of-view. Their windows onto the world”. 
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de um narrador externo no depoimento do ator social retratado aparece na forma de intertítulo s 

sobrepostos à imagem que acompanha o off que servem apenas para completar lacunas na nar-

rativa a respeito da biografia do lugar ou do sujeito que fala de si. Dessa perspectiva, podemos 

classificar Out My Window como um documentário de voz aberta porque a apreciação da nar-

rativa se dá sem o exercício da autoridade de Cizek, em termos de conduzir o usuário na sua 

leitura sobre o universo retratado. O fenômeno não é explicado, ele pede para ser explorado 

enquanto estrutura e composição narrativa na junção das micro-histórias e dos fragmentos bio-

gráficos de cada retratado, justapostos sem qualquer relação causal que não o fazer parte de um 

universo subjetivo. Retomamos uma fala da realizadora que explica o garimpo que ela fez a 

partir das narrativas de cada personagem, de forma a trazer um retrato multifacetado, intimis ta 

e único das suas participações em Out My Window: 

 

Eu estava interessada nas minúcias. No dia a dia. Nos objetos que eles olham 
em certo momento e em outro novamente. Eu queria explorar a narrativa 
documental que imita a forma de conhecer uns aos outros quando visitamos 
suas casas. As pequenas histórias que contamos sobre a pintura na parede, 
aquela luminária, os lugares em que sentamos e pensamos. Esse objeto logo 
ali fora da janela. Esses são os gatilhos para as histórias nas nossas vidas. 
Chamamos a atenção para esses artefatos para convidar uns aos outros a 
adentrar no nosso imaginário. (CIZEK, 2010)198 

 

Tal fala condiz com os dizeres que abrem esse webdocumentário, preparando o usuário 

para o mergulhar em diferentes subjetividades dentro dos highrises espalhados pelo mundo. 

 

 

4.3 A SHORT HISTORY OF THE HIGHRISE (2013)  

 

 

4.3.1 O vetor com ramificações laterais em A Short History of the Highrise  

 

 

Ryan qualifica o vetor com ramificações laterais como uma estrutura simples em ter-

mos apreensão cognitiva. Em suas palavras, esse tipo de estrutura pode ser descrito assim: “(...) 

                                                 
198 No original: “I was interested in the minutiae. The everyday. The objects they look at time and time again. I 

wanted to explore documentary storytelling that mimics the way we get to know one another when we visit 

others’ homes. The small stories we tell about that painting on the wall, the lamp over there, the places we sit 

and think. That object right outside the window. These are the triggers for stories in our lives. We point to these 

artifacts to invite each other into our imagineries”. 
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o texto conta uma determinada história em ordem cronológica, mas a estrutura de links permite 

que o leitor faça curtas viagens à parte para atrações de beira da estrada” (RYAN, 2001, 

p.249)199. Aquilo que faz parte do conteúdo extra vai desde “tesouros escondidos”, formas ines-

peradas, a informações detalhadas sobre algum aspecto colocado na narrativa linear. Ryan com-

para o uso da estrutura do vetor com ramificações laterais à opção por uma visita guiada em um 

museu, quando se para em algum ponto de uma determinada exibição por vontade própria para 

se observar uma obra mais de perto. Em nossa concepção, a partir das motivações designadas 

por Ryan no uso da interatividade seletiva, imaginamos que o usuário vá se interessar em acio-

nar as opções interativas para tentar todas as possibilidades e perceber que tipo de conteúdo a 

mais o autor ofereceu em cada ramificação no caminho. Por parte do autor, existe um desejo de 

prover informação extra e referências intertextuais. Pressupomos, ao olhar para a estrutura in-

terativa de A Short History of the Highrise, que Cizek tenha planejado quebrar a narrativa ti-

rando o usuário da imersão dada no seguimento de uma história contada linearmente de forma 

cronológica para despertá-lo para a imersão espacial proporcionada pelo play. 

Poderíamos ainda interpretar o uso dessa estrutura para abarcar dois tipos de usuário 

modelo: um exógeno, que tem como experiência prévia o documentário tradicional, desejando 

assim fruir uma narrativa linear sem ter que sair do seu estado imersivo para clicar e fazer 

escolhas; o outro, interacional, alfabetizado nas narrativas interativas digitais e que busca assim 

acessar as opções de interatividade disponibilizadas em cada interface. Independentemente da 

sua estrutura de narrativização, esse webdocumentário articula diferentes processos de intera-

ção, ao trabalhar com uma interatividade semiaberta, viabilizando a programação ainda do ter-

ceiro usuário modelo identificado por Gentier e Labour (2015), o empoderado.  

 

                                                 
199 No original: “(...) the text tells a determinate story in chronological order, but the structure of links enables the 

reader to take short side trips to roadside attractions”. 
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Figura 43 – O “vetor com ramos laterais” (The Vector with Side Branches). 

 

A Short History of the Highrise é elaborado a partir do arquivo fotográfico do NYT 

numa história dividida em quatro capítulos: Mud (barro), Concrete (concreto), Glass (vidro), 

Home (lar). A autora faz, no primeiro capítulo, um apanhado histórico do surgimento dos pri-

meiros highrises em meio ao resgate de histórias míticas e de outras civilizações. Nos capítulos 

restantes, e como nos outros documentários da série, há uma costura de materiais colhidos em 

diferentes lugares do mundo, a fornecer uma visão do fenômeno como algo global. A diferença 

desse webdocumentário em relação aos outros da série é que não existe a narrativa sobre o 

indivíduo – a história trata da evolução de práticas sociais relacionadas à verticalização das 

moradias urbanas. Interessa ver como houve uma mudança de materiais nas construções das 

edificações e como uso de tais materiais e práticas sociais espelharam a divisão de classes pri-

vilegiando aqueles de maior poder aquisitivo em termos de conforto e segurança. 

A estrutura de narrativização aplicada em A Short History of the Highrise possibilita a 

verificação, na prática, da ideia de que o texto não linear engloba o linear como um tipo. O 

texto dado em locução em voz over delimita o tempo contínuo da narrativa. A narração que 

guia a navegação da história principal se distancia da autoridade trazida via “voz de Deus”, tão 

presente nos documentários expositivos. São diferentes vozes femininas que falam textos rima-

dos, como as das cantoras canadenses Feist e Cold Specks, e a da própria diretora, todas credi-

tadas na interface inicial que contém o título do capítulo, nos três capítulos realizados com as 

imagens fotográficas de arquivo. O quarto capítulo não apresenta narração em voz over e tem 

duração condicionada a uma canção que tematiza as fotos sequenciadas por meio da sua letra, 

inspirando ainda um estado emocional com sua melodia. 

Há nos primeiros três capítulos uma música instrumental de fundo a acompanhar a voz 

over. As opções extras quando acionadas interrompem a narrativa principal e apresentam sons 
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específicos combinados às imagens e outros materiais que animam a fotografia. As imagens 

estáticas ganham movimento na inserção de recursos como fumaça em implosões, ondas do 

mar que balançam ou pessoas que se mexem destacando-se sobre o todo. Há variações de re-

cursos imagéticos e também sonoros, à exemplo do off do especialista a entrar como trilha em 

algumas opções interativas, uma voz de autoridade que autentica o ponto de vista trazido na 

argumentação do filme e que convoca uma identificação com o gênero documentário por ser 

um recurso tradicionalmente utilizado. A Short History of the Highrise apresenta além da voz 

do especialista outras características que o posicionam em relação à tradição do documentár io, 

como o tema socialmente relevante.  

 

 

4.3.2 Um guia didático para a exploração da narrativa e recursos de orientação 

 

 

A Short History of the Highrise resolve bem o problema de ter uma narrativa com 

opções de interatividade sem promover um efeito de desorientação. Embora não haja um inves-

timento em mapear os passos do usuário, há uma busca por situá-lo a respeito do funcionamento 

desse webdocumentário. O usuário pode ser apenas um espectador após dar o clique para as-

sistir ao documentário, apreciando os quatro capítulos sem interrupção, desfrutando assim de 

uma história com início, meio e fim, organizada cronologicamente. Uma outra forma de expe-

riência é no clicar as opções interativas. O recurso está disponível como possibilidade ao longo 

da narrativa principal por meio de uma mensagem na qual se lê: “Clique a qualquer momento 

para parar o filme e explorar trechos interativos”200. Durante toda a experiência, há uma barra 

lateral com as opções clicáveis Menu, Share (compartilhe), Comments (comentários) e Instruc-

tions (instruções), além das logomarcas do The New York Times e do NFB, também clicáveis e 

que levam respectivamente à página inicial do NYT on-line e do projeto Highrise. É possível 

obter explicações sobre as formas de navegar e experienciar esse webdocumentário na aba Ins-

tructions, na qual se toca um vídeo explicativo, o mesmo disparado no acesso de entrada no 

produto (FIGURA 44). 

Uma voz over explica sobre as formas de acesso enquanto um guia visual se modifica a 

acompanhar as instruções contidas nessa voz, apresentando assim a ocupação das formas retan-

gulares a simular as diferentes rotas. As instruções dadas na banda sonora reproduzem o mesmo 

                                                 
200 No original: “Click down at any time to pause the film and explore interactive features”.   
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texto escrito na tela: “Para assistir ao filme, incline-se para trás e relaxe. A qualquer momento, 

clique abaixo para ir mais a fundo e obter os fatos. (Mergulhe fundo, a fundo, clique e arraste o 

seu mouse). A qualquer momento, clique para cima e o filme volta para onde estava)”. Para voltar 

ao filme ou interromper a explicação, basta clicar em “Obrigado, eu entendi”201. 

     

 
Figura 44 – Guia de navegação contendo o vídeo explicativo. 

 

Interessante notar que há um desenho da arquitetura do projeto nessa interface, com 

quatro retângulos situados numa linha horizontal a representar o seguimento de uma narrativa 

linear. Existe, ao mesmo tempo, uma série de miniaturas de retângulos colocadas abaixo dos 

grandes retângulos que representam os capítulos, a indicar verticalmente para baixo as opções 

interativas. A variação no número desses pequenos retângulos abaixo de cada capítulo espelha 

o número de camadas a mais que cada conjunto de extras tem. Quebras na narrativa principa l 

acontecem por meio dessa exploração alternativa que efetivamente se organiza enquanto um 

movimento de navegação descendente e paralelo à linha horizontal que representa a narrativa 

principal. 

Uma outra forma de orientação menos explícita, já que não vem sinalizada como ins-

trução e foge, portanto, ao didático, é o uso de indicadores na base de rolagem situada na parte 

inferior da tela, enquanto a narrativa principal está sendo acessada. Por meio dela é possível 

detectar quantas camadas a mais há de informação. O recurso é discreto e pode passar desper-

cebido por um usuário iniciante ou em um primeiro acesso, como aferido na imagem abaixo. 

         

                                                 
201 No original: “To watch the film just lean back and relax. At any time, click down to dig deeper and get the 

facts. (Dig deeper and deeper click and drag your mouse). At any time, click up and the film resume back on its 

tracks” / “Thanks. I got it”. 
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Figura 45 – Imagem que faz parte do tema Vilified no capítulo Concrete. 

 

Cada capítulo é dividido por temas, segmentos que nos dão a ideia de sequências. O 

capítulo 2 (Concrete), por exemplo, possui 11 blocos temáticos. A imagem destacada acima faz 

parte do tema Vilified e é seguida de New York e Century. Podemos notar um pequeno traço 

abaixo do nome Vilified e seis no de Century, ou seja, há até seis opções de conteúdo extra ao 

clicarmos em “explore Century” e apenas uma em “explore Vilified”. 

O convite à exploração de cada tema é habilitado do início ao fim do tempo que dura 

o segmento. Ele é destacado em vermelho e com uma indicação de seta para baixo. O mesmo 

recurso de indicação para orientação em um sentido verticalizado é habilitado quando se está 

explorando um segmento extra, com mais uma seta para baixo, caso haja outra camada dispo-

nível, e com uma seta para cima com a opção de voltar ao filme, à narrativa linear. 

 

 

 

4.3.3 A construção de uma experiência personalizada no uso do tempo de navegação 

 

 

Já sabemos que a interatividade mexe com o uso do tempo de apreciação e de acesso 

de um webdocumentário. O tempo da narração e do narrado que existe numa narrativa cinema-

tográfica (GAUDREAULT; JOST, 2009) muda na narrativa interativa digital. A cronologia 

própria aos fatos narrados permanece, mas o tempo que o usuário leva para percorrer o materia l 

é sempre variável no acesso de opções interativas. Ela está prevista na experiência de cada 

output, tanto o acesso em um tempo contínuo como dado em meio a hiatos temporais, quando 

o usuário vai e volta ao produto em mais de uma sessão. Mesmo se considerarmos um único 

acesso, ou seja, uma experiência num tempo contínuo, veremos variações determinadas pelo 
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tempo de apreensão de materiais que não são da ordem da imagem em movimento. A experi-

ência ditada pelo exercício do vaguear no próprio ritmo ganha essa camada extra de personali-

zação derivada da composição multimidiática, da apreensão de uma imagem fotográfica ou da 

leitura de um texto em um produto audiovisual na sua composição em conjunto a funcionar 

como um webdocumentário.  

Em A Short History of the Highrise, todos os capítulos têm quatro minutos, mas chega 

a haver em torno de 10 itens com conteúdo extra em cada unidade temática, os quais apresentam 

o padrão de ter imagens com frente e verso. São reproduções do arquivo fotográfico do NYT. 

O exemplo abaixo remete a diferentes tempos de acesso. Vemos abaixo fotogramas das quatro 

unidades que dão início à narrativa linear desse webdocumentário. O acesso de tais segmentos 

sequenciados permite que se tenha a previsão exata da sua duração. Tal forma de apreciação 

requer mais uma postura de espectador do que de usuário, e o tempo da narração está estabele-

cido. A narrativa nessa sequência do capítulo Mud comporta as quatro primeiras unidades te-

máticas, as quais, em conjunto, levam cerca de 1 minuto para serem percorridas sem qualquer 

acionamento das opções extras disponíveis.  

 

  

  

Figuras 46 a 49 – Frames relativos às quatro primeiras unidades temáticas do capítulo Mud, as quais são 

nomeadas na barra de rolagem localizada na parte inferior do quadro: Park (parque), Dakota, Tower (torre) 

e Babel. Aparece “explore” associado a cada parte, caso nada seja clicado a interromper o fluxo da narrativa 

guiada pela voz over.  

 

Numa exploração sem o acesso de opções interativas, chega-se à figura dos sete fun-

cionários do edifício Dakota (FIGURA 48) em cerca de 23 segundos. Ao passearmos pelas 

opções interativas apenas da parte Dakota, chegamos a cerca de 1 minuto e meio, sendo que o 
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tempo de apreensão de uma imagem fotográfica e das informações adicionadas na parte de trás 

é pessoal. Ainda no bloco temático Dakota, há a voz off de um especialista estudioso em habi-

tações de massa (“Mass housing scholar”) quando do acesso da primeira imagem a ser explo-

rada fora da narrativa principal. Há três diferentes imagens acionadas quando clicamos em “ex-

plore Dakota”, todas contêm frente e verso e são expostas em algum momento da narrativa em 

fluxo. O diferencial é que, quando adicionadas como opção a ser explorada, trazem informações 

na parte de trás, acessadas no clicar em “see back” (“veja atrás”) (FIGURAS 51, 53, 55). Para 

voltar à imagem é preciso acionar “see front” (“veja a frente”) (FIGURAS 50, 52 e 54). Clica-

se em “back to film” (“volte ao filme”) para regressar à narrativa em fluxo contínuo. A experi-

ência obtida nesse exemplo é a do manuseio de uma fotografia que tem frente e verso, sendo 

que o verso comporta dados para o arquivamento das imagens e recortes de texto, simulando 

as legendas que acompanham fotografias em jornais impressos. 

 

  

  

  

Figuras 50 a 55 – Há no canto direito superior da figura 50 o nome e função de um especialista que fala em 
off.  Na figura 54 está a mesma imagem dos sete funcionários do edifício Dakota, mas agora como opção de 

conteúdo extra com informações adicionais. “A equipe que faz funcionar um apartamento de um edifício 

luxuoso” é o tema da foto, como identificado no verso202. Vemos ainda informações sobre a captação da 

                                                 
202 No original: “The crew that makes a luxury apt building work”. 
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imagem como fotógrafo, assunto, data e local. Há também carimbado um pedido para a foto ser devolvi da 

à biblioteca do The New York Times (“Devolva à biblioteca do Times”)203 (FIGURA 55). 

 

Pensamos aqui ainda em processos de remediação. A frente da imagem apresenta a 

fotografia original e o verso é hipermediado no acúmulo de informações derivadas de legendas 

coladas, carimbos ou fichas técnicas reproduzidas na mesma imagem. Há uma simulação de 

transparência no contato com a mídia e, portanto, uma simulação de não mediação, pois esta-

mos “manuseando” uma imagem fotográfica. Elementos gráficos ampliam o efeito de realismo 

das imagens consultadas na exploração fora da narrativa linear, como carimbos que pedem que 

a imagem seja devolvida ao arquivo do Times. Intervenções sobre a foto, feitas a mão, repro-

duzem ainda marcas da presença de edição em fotografias ainda não ampliadas, mas exibidas 

na folha contato com interferências que sinalizam a foto escolhida.  

   

   
Figuras 56 e 57 – Imagens que apresentam interferências e materiais típicos do processo de edição de ima-

gens fotográficas utilizado em jornais impressos. 

 

Poderíamos falar novamente em usuário exógeno, quando do reconhecimento dos ele-

mentos que definem a fotografia de um acervo, bem como do processo de edição da fotografia 

impressa, em que é preciso selecionar a parte da foto que será ampliada. Dizemos exógeno, pois 

há claramente aí uma demarcação de usuários de diferentes gerações e, nesse caso, é requisitada 

uma experiência anterior de fotografia em filme para o reconhecimento de um conjunto de prá-

ticas, algo que hoje faz parte de um universo de especialistas, já que a fotografia digital eliminou 

o uso do filme fotográfico e das práticas relacionadas a ele. A remediação pode ser vista como 

um elemento conceitual e reflexivo desse webdocumentário, a destacar o processo de se vascu-

lhar um arquivo fotográfico, que foi certamente o processo pelo qual passou Cizek para realizar 

o produto204. O arquivo fotográfico do NYT é o material imagético principal que sustenta A 

                                                 
203 No original: “Return to Times Library”. 
204 É possível ver um making of do processo de exame do arquivo do NYT, também conhecido como “the morgue” 

(o necrotério). O vídeo A Short History of the Morgue está disponível na aba “about” do menu lateral encontrado 

na tela exibida ao longo desse webdocumentário. É preciso rolar toda a página para baixo para encontrar a in-

formação sobre a existência do material, o qual é protagonizado por Cizek e pelo arquivista do Times. O vídeo 
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Short History of the Highrise. 

 

 

4.3.4 Camadas a mais de significado para o usuário engajado na exploração do conteúdo extra 

 

 

Vaguear, jogar, brincar, atuar. A regra do universo textual como game é que se possa 

exercer o play de forma livremente. Só que, quando o game faz parte de um documentário, é 

preciso adaptá-lo ao gênero. Cizek conseguiu gameficar o universo do documentário em A 

Short Histoy of the Highrise. Mostrou ainda como a imersão espacial premia o usuário intera-

cional com camadas de informação a mais e não somente, pois viabiliza diferentes experiências 

em um mesmo produto. Peças curtas gameficadas, lúdicas, com objetivo de pontos a serem 

atingidos e sonorização familiar de games são elementos utilizados aqui, mas até então distantes 

do universo do documentário. São associados, no entanto, à experiência documental ao traze-

rem como prêmio – ou outra fase – o acesso a um conteúdo extradocumental. Analisamos 

abaixo duas sequências, uma encontrada na narrativa linear acompanhada pela narração em voz 

over e a outra disponível como opção de conteúdo extra, liberada em sua totalidade apenas se 

o usuário jogar o game e atingir a meta determinada205.  

A primeira sequência contém a voz do narrador significando a junção dos frames numa 

abordagem específica. A segunda sequência derivada de material extra só é acionada quando 

for feita a escolha pelo explorar, exibindo o resto do conteúdo após o usuário vencer o jogo. É 

uma estratégia de games, um passar de fase adaptado ao documentário, no sentido da obtenção 

de mais informação que tem relevância social. Há então uma narrativa em paralelo, via texto 

escrito, nos comentários sobre as imagens. A sequência principal usa o mesmo recurso de todo 

o documentário, o da voz over a conduzir a imagem combinada à música instrumental, que dita 

climas diferenciados em cada capítulo.  

 

                                                 
encontra-se no domínio do NYT. Disponível em: <http://www.nytimes.com/video/opinion  

/100000002480449/a-short-history-of-the-morgue.html>. Acesso em: 28/08/2016. 
205 Reproduzimos trechos de texto desse webdocumentário escritos na tela ou ditos em voz over mantendo a língua 

original, de forma a priorizar a rima como recurso estético empregado. Os trechos estão traduzidos em notas de 

rodapé. 
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We are getting all the signs as the middle class de-

clines that most vertical urban future aligns 

 
only for the very rich. For the very poor, the city 

ceases to be accessible to all for sure. 

 
The new luxury highrise places are getting smarter,  

 
greener, 

 
taller. 

 
While the new low rent trend downtown is making 

the units smaller,  

 
smaller, 

 
smaller 

 
and smaller 

 
Some critics say this  micro apartments  
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of less than 300-square-feet  

 

 
are another way to confine the young, the lonely, 

the cash poor, 

 
into prisons cells like we were treat 

 
Remember the tenements?206 

Figuras 58 a 71 - Sequência narrativa principal. Reproduzimos o texto narrado em voz over durante a 

sequência selecionada encontrada do segmento Small, do capítulo Glass. 

 

         

Na sequência extra, o play pelo play é adaptado ao “coloque-se no lugar dessas pes-

soas”, pois a regra do jogo é o mobiliar um microapartamento. Cizek retira um frame da narra-

tiva principal para retrabalhá-lo na sequência extra dada em uma das ramificações verticais da 

estrutura. O frame escolhido como início da sequência extra foi a planta do apartamento de 

28m2 (FIGURAS 72 e 73). É preciso jogar o game de colocar os móveis nesse espaço diminuto.  

 

 
And if you think this micro-apartments in 

Vancouver, San Francisco and New York are bad... 

(Try placing furniture into the apartment)  

 
Check out these inadequate tiny living spaces for 

the poor of Hong Kong ... 

 

                                                 
206 No original: “Nós estamos recebendo todos os sinais, enquanto a classe média declina que a maior parte do 

futuro da verticalização urbana se alinha apenas para os muito ricos. Para os muito pobres, a cidade com certeza 

deixa de ser acessível a todos. Os novos apartamentos de luxo nos highrises estão ficando mais espertos, mais 

verdes, mais altos. Enquanto que a tendência dos novos aluguéis baixos no centro está fazendo as unidades 

menores, menores e menores. Alguns críticos dizem que estes microapartamentos de menos de 28 m2 são outra 

forma de confinar os jovens, os solitários, os pobres em dinheiro, em células prisões como se nós estivéssemos 

cuidados. Lembram-se dos cortiços?” 
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cage homes...  
 

bed spaces... 

 

 
cubicles...  

 

 
 ... and even coffinlike sleeping spaces. So sad. 

(Reset)207 

Figuras 74 a 77 - Sequência da narrativa alternativa gameficada disponibilizada na exploração do 

segmento “Small” (capítulo 3, Glass). 

 

 

Importante ressaltar que o mesmo recurso de valorização do espaço da navegação 

como uma ambiência realista e imersiva utilizado em Out My Window – com sons correspon-

dentes a objetos do cotidiano e sem música extradiegética – é também usado em A Short History 

of the Highrise. Há o som dos móveis sendo arrastados, correspondente à ação do usuário de 

deslocá-los a imitar à ação na vida real. Sons reproduzem a ambiência de uma casa, sem qual-

quer ação interativa por parte do usuário. São passos, a torneira sendo aberta, a louça sendo 

lavada e a colher batendo na xícara no ato da mistura do líquido, a posicionar sensorialmente o 

usuário na realidade retratada. 

 

 

4.3.5 Colaboração da comunidade e participação do usuário 

 

 

Há webdocumentários que são lançados com a interface planejada para receber conte-

údo ao longo de certo tempo – não é esse o caso. A história aqui é toda amarrada em clipes com 

                                                 
207 No original: “E se você acha que essas microunidades de 20 m2 em Vancouver, San Francisco e Nova York são 

ruins ... (Tente colocar móveis dentro do apartamento) Confira estes minúsculos espaços inadequados para os 

pobres de Hong Kong ... casas-jaula ... espaços-cama... cubículos. E mesmo espaços de dormir que parecem 

caixões. Tão triste. (Reset)”. 
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duração exata, editados para que possam ser exibidos também linearmente caso as opções inte-

rativas não sejam acionadas. Enquanto no site do NFB o projeto é um documentário interativo, 

ele é um documentário linear apresentado em capítulos lançados em diferentes momentos na 

homepage do NYT. Isso explica a existência do capítulo Home feito com material colaborativo, 

fotos e textos de leitores do jornal que responderam antecipadamente à chamada de participa-

ção. Esse capítulo é particularmente interessante por ser o capítulo colaborativo e destoar este-

ticamente em sua composição audiovisual, embora mantendo a mesma estrutura segmentada a 

viabilizar a exploração não linear opcional. E se os outros três capítulos exibem na abertura 

“Criado com os arquivos do The New York Times”, esse apresenta diferente legenda: “Criado 

com as fotos dos leitores do The New York Times”.  

 

     

      
 

     
 
Figuras 78 a 83 – Fotogramas do capítulo Home: Created with The New York Times reader’s photos (FIGURA 

78), São Paulo, varandas (Balconies) (FIGURA 79), Vancouver, crianças (Children) (FIGURA 81), México, 

bichos de estimação (Pets) (FIGURA 82). O último fotograma convida à visitação de mais histórias em outro 

domínio. 

 

A autora usa a mesma estratégia dos outros capítulos – de formar unidades significa-
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tivas que possam tanto funcionar como parte da grande narrativa como de permitir uma explo-

ração à parte, resultando numa narrativa paralela que dá acesso a conteúdo extra ligado ao sub-

tema. São fotos unidas em blocos temáticos “etiquetadas” com um tema específico, como cri-

anças ou animais, por exemplo, que foi a forma encontrada pela diretora para inserir as fotos 

enviadas pelos leitores do NYT dentro da narrativa de A Short History of the Highrise. Home 

não usa a narração em voz over, nem amarra retoricamente o conteúdo em termos de uma ar-

gumentação cerrada. O recurso usado na banda sonora da narrativa linear é uma música que 

melodicamente conduz a um estado afetivo de introspecção, utilizada em sobreposição à edição 

das fotos enviadas de pessoas, animais e paisagens dentro e fora dos highrises. Tais fotos fazem 

parte de um grande clipe editado anteriormente, inserido então na narrativa sob o olhar autoral 

de Cizek. 

A música Lighthouse (Farol), composta e interpretada por Patrick Watson, é tocada 

como a trilha sonora de Home, sem qualquer outra interferência, como se fosse de fato um 

videoclipe quando explorado linearmente. O texto de Watson guia a leitura das imagens e fun-

ciona como a mensagem que Cizek quer passar, um olhar que amarra a narrativa desse webdo-

cumentário como um todo e que se reflete por toda a série, no sentido de marcar a esperança na 

resistência dos sujeitos em serem uniformizados e confinados em blocos de concreto, num con-

traponto à visão pessimista derivada do conteúdo de denúncia contido nesse webdocumentár io. 

Interpretamos a mensagem na música de Watson como uma fala que cabe à ação de Cizek, 

como realizadora que mantém o ideal de usar o documentário como meio de mudar a realidade, 

aqui na forma de destacar o sujeito, “jogar uma luz, acender um farol” para revelar suas histó-

rias, dando-lhes visibilidade.  

 

Lighthouse 

 

Leave a light on in the wild, 

Cause I'm coming in a little blind 

Dreamer of a lighthouse in the woods 

Shining a little light to bring us back home 

When to find you in the backyard, hiding behind 

our busy lives 

Dreaming of a lighthouse in the woods, to help 

us get back into the world 

Cause I know, I've seen you before 

Won't you shine a little light on us now 

Won't you shine a little light in your own 

backyard 

Dreaming of a lighthouse in the woods 

 

 

Farol 

 

Deixe uma luz acesa na natureza, 

Porque eu estou entrando um pouco cego 

Sonhador de um farol na floresta 

Brilhando um pouco de luz para nos trazer de 

volta para casa  

Quando o encontrar no quintal, escondendo-se 

nas nossas vidas ocupadas 

Sonhando com uma luz na floresta, para nos aju-

dar a voltar para o mundo 

Porque eu sei, eu já vi você antes  

Por que não joga um pouco de luz em nós agora 

Você não vai jogar um pouco de luz em seu pró-

prio quintal 

Sonhando com um farol na floresta 
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A exploração extra nos segmentos tematizados se dá nesse capítulo da mesma forma 

encontrada nos três capítulos anteriores: na exibição de fotografias com frente e verso e sono-

ridade diferenciada daquela que guia a navegação na narrativa linear. O que se vê na parte de 

trás, nesse caso, é a identificação do nome do leitor que enviou a foto acompanhada do seu 

texto a narrar a imagem vista na frente. 

 

      

Figuras 84 e 85 – Foto e texto enviados por leitor do Times que respondeu ao convite à participação. 

 

O convite aos leitores do Times se deu de maneira controlada e fora da plataforma 

interativa do NFB. O enquadramento da participação do usuário/leitor do NYT numa fase an-

terior ao lançamento do webdocumentário permitiu a Cizek fazer um produto não apenas com 

uma voz narrativa forte, mas organizado numa voz formal, se tomarmos como parâmetro o 

exercício da autoridade da realizadora no controle da argumentação retórica, em que todas as 

perguntas apresentam respostas e em que há uma postura explicativa sobre o assunto. A parti-

cipação dos leitores do Times com conteúdo em forma de fotografias pessoais e pequenos textos 

foi desenvolvida ainda numa interface sob o título de Your Stories of Life in High-Rises (Suas 

Histórias de Vida em Highrises), em página vinculada ao NYT (FIGURAS 86 e 87). 

 

   
Figuras 86 e 87 – A página com a colaboração do usuário fora do domínio do webdocumentário. 

 

A Short History of the Highrise incluiu, no entanto, uma forma de o usuário participar 

após o lançamento do produto, ao viabilizar a existência de um espaço destinado à voz-como-

comentário. Esse espaço foi dividido em três abas: a dos leitores do NYT, a dos usuários em 

geral e uma a unir ambos. Foram, ao todo 127, comentários que estão em exibição ainda hoje, 
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mas a data da última postagem corresponde a dezembro do ano do seu lançamento. 

 

 
Figura 88 – Espaço para participação com voz-de-comentário. 

 

Os comentários postados refletem opiniões positivas e negativas. Dentre as negativas, 

percebe-se um incômodo de usuários com a estetização de um objeto que se quer sério, nas 

imagens animadas por efeitos diversos e principalmente na narração rimada. Muitos comentá-

rios foram desfavoráveis ao uso da rima e alguns à velocidade da narração. Um trecho rimado 

pode ser lido a seguir, extrato do capítulo Mud narrado na voz da cantora Feist: 

 

Like all good histories, the highrise has its own creation myth 
The bible’s tower of Babel and God’s reaction forthwith  
People of one language hide into the clouds of the tower they’ve built 
But God disaproves it 
So people broke it into many languages, across the earth spilt208 

 

Além da queixa de ver rimas aplicadas a um “discurso de sobriedade”, muitos usuários 

relataram um efeito de dispersão. Rimas são jogos de palavras, de manipulação e, como disse 

Ryan (2001), de colocação de obstáculos para a formação da mensagem. Experimentos formais 

podem quebrar a imersão. Reproduzimos abaixo alguns dos comentários críticos enquadrados 

nos nossos apontamentos:  

 

Todo o esforço para rimar enfraquece gravemente um assunto sério.209 
 

Um assunto interessante, mas a rima perturba e como resultado eu senti meu 
interesse diminuir aos poucos. Por favor, não façam mais destes, mas sem 

                                                 
208 No original: “Como todas as boas histórias, highrise tem seu próprio mito da criação; A Torre de Babel da 

Bíblia e a reação de Deus a seguir; Pessoas de uma língua esconderam-se nas nuvens da torre que construíram; 

Mas Deus desaprovou isso; Então as pessoas quebraram-na em muitas línguas, através da terra espalhadas”. 
209 No original: “All effort to rhyme gravely weakens a serious subject”. 



165 

 

cometer um erro grosseiro com as rimas para que todos possam considerar a 
arquitetura com pura maravilha.210 
 

Por favor apenas narre com conteúdo relevante ao invés de forçar rimas. Isso 
não é uma história de criança, mas uma boa oportunidade de discutir um 
assunto urgente do futuro da habitação.211 

 

Os comentários positivos mostram muitas vezes um encantamento com a forma mídi-

ática e com a ressignificação do arquivo do The New York Times narrativamente e em termos 

de dar-lhe visibilidade. Chega a haver um comentário em rima, a criticar aqueles que citaram 

isso como defeito. 

 

Enquanto absorto no prazer de ver este trabalho maravilhoso, eu lutava contra 
o impulso de compartilhar imediatamente o link com alunos, colegas e 
amigos. A mídia digital nunca foi tão poderosa como quando abre os nossos 
olhos para um mundo louco, e A Short History of the Highrise tem imenso 
sucesso nisso, especialmente com o tratamento multidimensional das 
realidades passada e presente”.212 

 

To those protestants, who liked not your rhyme. May I suggest, Fox News on-
line? To your team I say ‘Good for you!’ You Engage me, inform me and sur-
prise me, too. Just keep it true  .213 

 

O teor questionador de algumas mensagens coloca o espaço para voz-como-

comentário como uma arena de livre opinião, para a construção de um ponto de vista crítico 

coletivo sem que haja por parte do realizador uma resposta, o que pode ser interpretado como 

um respeito pela fala do outro. O fato de os comentários negativos estarem disponíveis junto 

aos positivos, para que todos os vejam, é significativo em termos da negação do uso de 

autoridade a reprimir ou excluir críticas. Consideramos diante disso que há aqui um usuário 

empoderado, em termos de a ele ser dada voz-como-comentário, sem uma aparente edição a 

censurar conteúdos desfavoráveis ao produto. 

A Short History of the Highrise atende a diferentes modalidades de participação, ne-

                                                 
210 No original: “An interesting subject, but the rhyming distracting as a result I felt my interest steadily contracting. 

Please make no more of these, but sans rhyming blunder so we my all consider architecture with unsullied won-

der”. 
211 No original: “Please just narrate with intriguing content instead of forcing rhyming phrases. This isn't a chil-

dren's story, rather a nice opportunity to discuss one of the pressing issues of the future of housing”.  
212 No original: “While engrossed in the pleasure of viewing this marvelous work, I struggled against the urge to 

immediately share de link with students, collegues, and friends. Digital media is never more more powerful than 

when it opens our eyes to the wilder world, and “A Short History of the Highrise” wildly succeds in this regard, 

especially with the multidimensional treatment of past and present realities”. 
213 Na nossa tradução: “Para todos os protestantes que não gostaram da sua rima, posso sugerir Fox News On-Line. 

Para o seu time eu digo: ‘Bom para vocês!’. Vocês me engajaram, me informaram e também me surpreenderam. 

Basta mantê-lo verdadeiro”. 
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nhuma delas a desafiar a narrativa principal, o que é uma das características do webdocumen-

tário de modo hipertextual. O produto teve diferentes chamadas à colaboração com conteúdo 

em momentos e lugares diferentes por estar vinculado tanto ao NFB quanto ao NYT. Sendo 

assim, podemos considerar que houve aqui um convite à participação de usuários, mas em mo-

mentos diferentes. Enquanto os leitores do NYT puderam participar como colaboradores no 

capítulo Home, dentro da narrativa do documentário postado no site do NYT e do webdocu-

mentário no NFB, os usuários que conheceram o produto como continuidade da série Highrise 

ganharam um espaço à parte para comentá-lo.  

 

 

*   *   * 

 

 

A Short History of the Highrise abriu espaço para uma participação do usuário que 

navegou pelo webdocumentário, mas através da mídia com voz-como-comentário, nessa esfera 

pública temporária criada em torno do produto. A participação na mídia em ambos os webdo-

cumentários, em termos de conteúdo colaborativo inserido na narrativa, se deu ao modo do que 

havia disponível como possibilidade no documentário tradicional, portanto numa fase anterior 

ao fechamento da base de dados a abrigar a matriz narrativa. A participação de leitores/usuár io s 

do NYT foi intermediada pelo veículo numa plataforma à parte do domínio Highrise, no que 

supomos ter sido uma etapa anterior à formatação do produto como webdocumentário. Out My 

Window trabalhou apenas com atores sociais/personagens. 

Ao olhar para esses dois webdocumentários, percebemos que as diferentes formas de 

dar voz, seja ao ator social ou ao usuário, não desafiam a voz-de-autoria de Cizek, que faz um 

trabalho relevante de seleção de histórias, de modo a dar visibilidade a pontos de vistas de seres 

socialmente marginalizados de alguma forma. Portanto, a manutenção da voz autoral de Cizek 

coexiste com a etiqueta de documentário colaborativo – divulgada de forma associada ao pro-

duto – em meio a uma, digamos, “voz-como-participação social”. Vemos, portanto, um enga-

jamento da comunidade retratada numa colaboração que se dá no texto do documentário na 

tomada de suas histórias como objeto e na concessão de um espaço “em frente às câmeras” para 

expressar certo ponto de vista. O controle de Cizek sobre a forma e conteúdo do produto mostra 

sua autoria dada na arquitetura do projeto e na edição de seus materiais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O webdocumentário é visto como um produto novo quando pensamos no que conhe-

cíamos como documentário fílmico. Trata-se ainda de um produto velho se considerarmos que 

o documentário, quando ainda fora de um campo específico, comportava experimentações em 

diferentes mídias. Então, qual é a novidade, se podemos ler as manifestações por meio de um 

olhar que comporta uma volta à concepção de documentário como algo que não é somente da 

ordem do fílmico, assim como nos primeiros anos, antes da caracterização de Grierson? A no-

vidade é exatamente essa, a do movimento de retorno que provoca a redefinição das fronteira s 

genéricas que haviam sido estreitadas. A sua definição como nova mídia, entretanto, nos fez 

refletir sobre o status de novidade a depender de um deslocamento entre campos. O webdocu-

mentário, em comparação ao documentário tradicional, é novo em sua estrutura enquanto nar-

rativa interativa digital, na experiência de exploração a fundar um usuário numa atitude de play, 

e ainda nas possibilidades de dar voz a esse usuário. O posicionar o produto no campo das 

narrativas interativas digitais (IDN) permitiu a mobilização de teorias desenvolvidas desde a 

década de 1980. Do ponto de vista do objetivo de analisar o produto com foco nos desdobra-

mentos da sua composição narrativa, experiência e em sintonia com teorias do documentár io, 

percebemos a existência de reflexões e operadores de análise que dão conta do fenômeno em 

trabalhos tanto no campo da IDN quanto no emergente campo do documentário interativo. 

Numa síntese, podemos afirmar que o documentário interativo apresenta, em relação 

ao documentário tradicional, traços distintivos do ponto de vista da experiência do espectador, 

então um usuário: um empenho físico para acessar o conteúdo fragmentado disposto em dife-

rentes caminhos; a possibilidade de fazer parte do projeto, inserindo comentário ou mesmo 

conteúdo; e a administração do tempo de acesso, já que as histórias podem ser apreciadas em 

diferentes ordens, a partir do conteúdo disponível, promovendo uma experiência significat iva 

e gratificante. Tais traços levam, portanto, a uma navegação espacial e temporal diferenciada 

para cada usuário, diante desse decorrer do tempo da narrativa em conjunto com o tempo de 

acesso dos fragmentos e opções interativas que fazem parte do projeto. Pensando no texto, por 

um lado, podemos considerar que todas as opções de conteúdo dentro do projeto nas diferentes 

interfaces fazem parte dele e que, portanto, existe uma quantidade de material disponível, que 

não é necessariamente acessada em sua totalidade, implicando na personalização da experiên-

cia. Por outro, há de se levar em conta o espaço navegável e, portanto, o vaguear por ele em um 
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tempo pessoal. A falta de limites crono-espaciais possibilita a emergência de todas as narrativas 

possíveis, as narrativas “fantasmais” deixadas de lado quando da necessidade de se ter uma 

duração fixa em determinado suporte. Por isso, os autores que pensam numa volta ao materia l 

bruto da filmagem (DUFRESNE, 2015) nos mostram esse lugar do fantasmal quando da limi-

tação das escolhas determinadas por tempo e espaço disponíveis. A novidade está na experiên-

cia de se entrar em contato com as narrativas possíveis, que teriam sido deixadas de lado no 

documentário tradicional e linear. Ela estaria ainda em torno da interface como conteúdo, esse 

mapa conceitual, objeto a conter os elementos clicáveis numa webpage.  

No entendimento da narrativa como um processo mental de associação a partir de mi-

cro-histórias, há webdocumentários que deixam propositalmente um conteúdo desordenado, em 

termos de entrada e/ou saída. A questão passa a ser o quanto de conteúdo é necessário para uma 

experiência narrativa, de forma que, para nós, a construção de um contexto tematizado pode ser 

suficiente e a quantidade de blocos acessados para tanto é novamente variável, a depender da-

quele que percorre os caminhos possíveis. A narrativa como propriedade do texto no webdocu-

mentário, bem como da ordem da significação dada na apreensão cognitiva do conteúdo pelo 

usuário, possui uma variabilidade temporal determinada tanto pelas opções de interatividade 

quanto pelo uso de variadas mídias, entre elas mídias estáticas que investem no parar o tempo 

de acordo com a necessidade do usuário para percorrê-las. 

O webdocumentário, sendo uma nova mídia, provoca o deslocamento entre o velho e 

novo, a dialogar com diferentes teses em meio a uma categorização genérica e às possibilidades 

que ele disponibiliza enquanto produto interativo de narrativa não linear. Como vimos, há au-

tores que o qualificam como um novo gênero, que falam ainda numa evolução da forma linear. 

Tecnologias podem reformular antigas questões; elas atravessam momentos da história das mí-

dias, do documentário, não implicando em uma evolução da forma, apenas de uma forma dife-

rente. Posicionamo-nos, nesse sentido, refutando a ideia de evolução a partir da concepção de 

que o documentário tradicional e o interativo são produtos distintos que configuram públicos e 

experiências de apreciação também diferentes. O webdocumentário, no entanto, é capaz de 

atender a públicos segmentados em busca de experiências de reconhecimento do gênero tradi-

cional e de propriedades das novas mídias. No modo de interação hipertextual, ele pode com-

portar no mesmo produto ambas as experiências – em termos de uma apreciação “passiva” e de 

uma “ativa –, como demonstramos ao analisar e ponderar sobre diferentes tipos de usuário mo-

delo em A Short History of the Highrise. Esta é a riqueza do webdocumentário – a de poder 

aproveitar a falta de limites crono-espaciais no ambiente da web, trabalhando a linearidade 

dentro da não linearidade, ao adicionar camadas de conteúdo, organizando-o, estruturando-o 
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numa narrativa multissequencial e multimidiática. Nesse lugar da convergência midiática em 

que está estruturado o webdocumentário, composto de fragmentos que funcionam como unida-

des de conteúdo, a voz narrativa forte proporciona a experiência com bordas que atende ao 

usuário desejoso de conhecer uma história delimitada narrativamente. Contudo, alcança tam-

bém o usuário que quer ter oportunidade de fazer parte de uma forma fundada numa cultura 

participativa, que se manifesta em espaços onde é dada a ele algum tipo de voz. Assim, uma 

questão importante que se colocou diante de nós foi perceber como a interatividade reconfigura 

as agendas do campo do documentário, no entendimento de como as relações entre produtores 

e consumidores, emissores e receptores se reorganizam.  

A reconfiguração do autor e do leitor/usuário que foi tão discutida e vista como um 

caminho sem volta pelos primeiros teóricos a fundar uma teoria sobre o hipertexto, mostrou-se 

não aplicável quando falamos em tipos de documentários interativos. Escolhemos nosso corpus 

de análise já voltados para a força da voz narrativa na figura autoral de Cizek, de forma que o 

problema da participação do usuário como coautor não existiu em nosso produto. Foi para nós 

mais produtivo repensar esse lugar do documentário colaborativo e o que ocorre quando o con-

vite à participação se dá após o lançamento do produto com sua narrativa fechada e estruturada, 

estendendo-se, portanto, ao usuário e não mais apenas ao ator social e personagem da história. 

São tipos de participação diferentes não apenas no “quando” ou “quem”, mas principalmente 

no “como”. O personagem da história nos webdocumentários de Cizek ajuda a compor seu 

autorretrato sob forte controle da autora nos materiais e edição finais, como vimos na análise 

de Out My Window. A arquitetura do projeto em sua forma e possibilidades narrativas é a livre 

arena do autor do documentário interativo, em que ele mostra seu potencial como criador, ao 

fragmentar as histórias e costurá-las a prover percursos interativos. Não há como deixar de 

mencionar, nesse sentido, que um produto feito para a web dialoga desde o princípio com a 

ecologia midiática que o envolve. A web em si é uma plataforma consolidada na cultura do dia 

a dia, com affordances próprias, e vista como um hipertexto sem fim. Diante da oferta de con-

teúdos e desse saltar de um ponto para outro em um clique, mesmo uma narrativa com bordas 

precisa ser adaptada, fragmentada e trabalhada em unidades de curta duração, contendo ainda 

formas de orientar o usuário na sua exploração, algo constatado na análise de ambos os webdo-

cumentários. 

Alguns produtos vão investir em engajar o usuário em algum tipo de fidelização, para 

que ele volte, caso tenha explorado apenas um output entre os vários disponíveis. Highrise não 

chega a usar esse artifício como uma condição para que o conteúdo seja disponibilizado, como 

a exigência de uma conexão com a identidade virtual do usuário, por exemplo. A série investe 
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na diversidade de formatos narrativos, atraentes em sua inovação dentro do gênero do docu-

mentário e como webdocumentário. Cizek defende, em espaços atrelados ao produto, tanto o 

aspecto da inovação como os ideais comuns ao discurso sobre o próprio gênero, em termos de 

ser ele um lugar de denúncia da injustiça social e de empoderamento dos sujeitos retratados 

quando há uma relação colaborativa com o realizador na construção do conteúdo. São esses 

mesmos espaços aqueles nos quais a autora vai refletir sobre a tecnologia empregada em cada 

webdocumentário da série. 

O webdocumentário é um espaço de experimentação a continuar a tradição do gênero 

documentário de comportar mudanças e a coexistência entre tipos de produtos. Se pensarmos 

numa das grandes questões do campo, que é o dar voz numa relação dialógica, mesmo um 

espaço disponível apenas para a voz-como-participação social é uma forma de empoderar o 

usuário, uma estratégia democrática de convidar a todos para participar. É uma maneira, por-

tanto, de retrabalhar o documentário numa esfera pública temporária, dando visibilidade a dis-

cussões sempre pertinentes ao campo, a partir do seu papel social e culturalmente construído. 

Aqui vale fazer uma reflexão no sentido de que o documentário visto apenas como um “discurso 

de sobriedade” ainda é uma reivindicação de parte do público, como vimos nos comentário s 

negativos sobre a forma de A Short History of the Highrise em contraposição ao seu conteúdo. 

Quer dizer que ainda há um longo caminho pela frente para o estabelecimento do webdocu-

mentário como esse lugar de play, em seu formato multimídia e experiencial a se alimentar de 

games e de outras tradições que visam ao entretenimento e exercício de ocupação de posições 

diversificadas de apreciação. 

Como disse Michael Renov em Theorizing Documentary, “a função expressiva é a 

função estética que consistentemente tem sido subavaliada no domínio da não ficção; é, apesar 

disso, amplamente representada na história do empreendimento do documentário” (RENOV, 

2012). O autor argumenta ainda que a linguagem é o instrumento da criação e a não ficção vista 

como lugar apenas da exposição e de informação, em detrimento do emprego da imaginação, 

provoca um deslocamento para além das formas cinemáticas. O mesmo raciocínio cabe na ques-

tão do webdocumentário quando analisado a partir do gênero documentário – ele permite a 

existência de diferentes modalidades discursivas e a manipulação da linguagem empregada 

como seu instrumento. Em nome da verdade, mas também do prazer, Renov distinguiu também 

o expressar como uma tendência do documentário para além do “recordar, revelar, preservar; 

persuadir ou promover; analisar ou interrogar”. Cizek aposta no expressar em seus produtos, e 

o webdocumentário permite isso ao provocar o deslocamento da forma no uso de multimíd ia, 

do ser criativo ao manipular o conteúdo na estruturação da narrativa e na criação de recursos 



171 

 

interativos. Outros webdocumentários impressionam pelo uso dos recursos, a exemplo dos pro-

dutos citados no primeiro capítulo, mas nem todos terão a figura do autor como marca. 

Nesse cenário, o que percebemos é que certas empresas começam a despontar como 

produtoras de conteúdo multimídia, a exemplo dos documentários interativos. Embora ainda 

seja sobressalente a busca por nomear alguém que responda criativamente pelo projeto, é cada 

vez mais frequente vermos a convocação de designers e de outros profissionais como parte do 

time criativo. Embora Cizek dê crédito aos profissionais que elaboraram junto a ela as interfaces 

conceituais, é a figura de um autor onipotente que é valorizada. Nossa previsão é a de que os 

produtores criativos das empresas multimídia estejam cada vez mais inseridos como figuras 

reconhecidas no campo do documentário interativo, não eliminando, no entanto, a figura do 

autor realizador. 
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