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Resumo 

 

O objetivo de nossa análise é ponderar sobre as formas que assumem as Tecnologias 

de Comunicação e Informação, a serviço da construção – sistêmica ou não – da Sociedade 

da Informação. Nesse sentido, o texto apresenta-se dividido entre o caminho de 

radicalização das políticas públicas que apontam para a construção de uma sociedade 

cidadã e o caminho representado pelo ciberativismo como forma de ruptura com situações 

limites dentro de sistemas de baixa governabilidade social e política, o que nos motiva a 

buscar a demonstração do contexto de possibilidades do conhecimento em um ambiente 

fluído e de saberes hipertextuais sobre o tema do ciberativismo através de um documentário 

interativo acerca da Revolução de Jasmim, a primeira da chamada Primavera Árabe, 

ocorrida na Tunísia em catorze de janeiro de dois mil e onze. 
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Introdução 

 

As novas tecnologias destroem e recriam certezas e identidades em uma sociedade 

que se produz ou se modifica em alta velocidade. Contraditoriamente, a Sociedade de 

Informação (CASTELLS, 2002) caminha para uma reorganização orgânica – dentro dos 

parâmetros da racionalidade sistêmica do capitalismo do século XXI – enquanto recria a 

possibilidade de resistência ao status quo inoculando e potencializando – através da rede – 

novas identidades e novas formas de encarar a normalidade racional de criar a vida social 

entre os seres humanos na sua experiência política de luta pelos recursos materiais do 

ambiente. 
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Por um lado, as tecnologias de informação e comunicação (TICs) permitem, de 

forma sistêmica, a articulação, a existência, a convivência e as trocas de aprendizagem de 

qualquer grupo social que não encontre espaço territorial. As TICs são capazes de imprimir 

eficiência e eficácia nos processos administrativos, diminuindo drasticamente os tempos 

burocráticos e melhorando as comunicações internas. Colocadas a serviço da racionalidade 

orgânica dos governos oferecem serviços de atendimento aos cidadãos, rompendo qualquer 

relação territorial entre a fonte de oferta e a demanda. Paralelamente, permitem novas 

formas de accountability diminuindo a distância entre cidadão e governo, dando maior 

transparência a essa relação e fornecendo meios para o processo sistêmico de empowerment 

dos grupos sociais que disputam de forma organizada a ambiente socialmente construído. 

Simultaneamente, a rede oferece também o espaço para expressões como o 

ciberativismo. O termo aparece nos anos noventa do século XX e está ligado à 

popularização mundial da internet. Seu significado remete a uma forma de ativismo que é 

produzido e divulgado através dos meios eletrônicos – informática e internet – mostrando-

se como alternativa aos meios tradicionais de massa – rádio, televisão, revistas e jornais –, 

alternativa essa que permite aos ativistas ampla liberdade. 

O ciberativismo normalmente busca apoio às suas ideias, em procedimentos como 

abaixo-assinados para alterações de lei
1
. Através da internet, temas são debatidos em 

comunidades virtuais e causas são divulgadas de uma maneira que não acontece nos meios 

tradicionais, até mesmo por conta do hipertexto presente na rede e pelo alcance ilimitado do 

mundo virtual. Causas locais criam amplitude global, gerando um sistema próprio de 

relações internacionais:  

A sociedade civil internacional em rede afirma-se à margem dos atores 

clássicos das relações internacionais, em particular do Estado, e constitui 

contraponto às formas de transmissão de informações da mídia tradicional. 

Defensora de uma moral internacional, ela desempenha um papel de 

denúncia de atos ou apresenta novas versões sobre acontecimentos. No 

entanto, a liberdade que caracteriza a rede presta-se a variadas formas de 

manipulação e tentativas de controle por parte do poder estatal, como 

ocorreu a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados 

Unidos. (...) a rede serve também para a organização dos movimentos 

sociais de maneira transnacional. Dois exemplos marcam essa atuação: o 

primeiro consiste na luta contra a globalização excludente e 

desequilibrada que inspirou a ação do Fórum Social Mundial (FSM), cujo 

                                                 
1
 Em 2012, por exemplo, um dos mais populares é o movimento ciberativista Veta, Dilma que busca impedir a 

reforma do código florestal brasileiro. 
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primeiro encontro aconteceu em Porto Alegre no inicio de 2001. 

Apresentado como contraponto ao Fórum Econômico Mundial (FEM) de 

Davos, 10 mil pessoas, oriundas de 122 países, iniciaram um diálogo com 

vistas a coordenar estratégias e definir posições, buscando fazer que a 

solidariedade renascesse como princípio da ordem internacional. 

(SEITENFUS, 2004, p.163). 

Dentro deste novo contexto, levantam-se algumas formas hackers de ciberativismo 

como a invasão de páginas com alterações do conteúdo e cópia de dados sigilosos, 

praticadas por piratas virtuais. Nos últimos tempos um grupo chamado de Anonymous vem 

ganhando destaque em todo o mundo pela invasão de sites oficiais, tal como aconteceu, no 

Brasil, com a secretaria da Fazenda. Grupos formais de ciberativismo – como o CMI, 

Centro de Mídia Independente, o qual não usa moderação prévia e caracteriza-se por 

publicação aberta – divulgam notícias, textos, fotos, vídeos e denúncias de todo o país, 

numa versão tupiniquim do Indy Media. 

Como ativismo social, a primeira aparição na rede pode ser identificada com o 

movimento mexicano que lutava pela libertação do estado de Chiapas através dos membros 

do Exército Zapatista de Libertação Nacional, os quais criaram, em 1994, listas de 

discussão e, em 1996, sua home Page. O próprio Greenpeace, uma das mais conhecidas 

organizações não governamentais que luta pela causa ambiental, tem em sua home Page o 

espaço Ciberativista, no qual petições online são divulgadas a fim de impedir a aprovação 

de leis que prejudiquem o meio ambiente ou a fim de apoiar a promulgação daquelas que o 

favoreçam. 

Por um lado, contra o ciberativismo existe o fator condicionante de que o 

computador com acesso à rede ainda não está disponível para todos: o uso da rede, na 

verdade, vem constituindo-se como novo fator de exclusão dentro do mundo capitalista, 

regido pelo mercado e dotado de políticas estatais insuficientes para dar conta da oferta de 

banda larga para todos. Por outro lado, há uma suspeição sobre a capacidade criativa da 

rede no que diz respeito a cumprir um papel cívico de pressionar governos e empresas a se 

ajustarem à opinião pública, muito embora a força da internet venha aumentando no que diz 

respeito a aproximar candidatos a cargos em pleitos eleitorais e desejos dos eleitores. 

Os ativistas curtem páginas do Facebook, repassam mensagens no Twitter, 

participam de comunidades do Orkut, postam e comentam opiniões em blogs, assinam 

petições em listas e realizam outras atividades na Internet, porém o engajamento dos 
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ciberativistas do lado de fora da internet, na maioria das vezes, é irrelevante ou inexistente. 

Gera-se, assim, o fenômeno conhecido como Slacktivism – união das palavras inglesas 

slack e activism – que poderia ser traduzido como ativismo preguiçoso, ou seja, praticado 

por pessoas que até chegam a participar do ativismo online, mas que não produzem atitudes 

práticas em sua vida concreta, pessoas que aparentam formas mais politizadas de 

participação digital – ou meramente se dizem ativistas digitais – mas não exercem de 

nenhuma forma a participação social. 

Atualmente, através do ciberativismo, qualquer cidadão pode participar de fóruns e 

grupos de discussões, pode mandar e-mails a representantes políticos exigindo providências 

sobre determinada questão, pode assinar abaixo-assinados online cobrando de empresas e 

autoridades o cumprimento de seus direitos, pode apoiar causas de direitos humanos e de 

defesa de minorias e pode até mesmo criar blogs para divulgar qualquer ideia ou causa. 

A temática, portanto, é pertinente, atual, relevante e com inúmeras possibilidades de 

ser abordada através de um documentário. O trabalho que apresentamos aqui trata a questão 

em três tópicos. No primeiro momento, exploramos a capacidade orgânica da rede e seus 

limites para responder aos desafios da inclusão. No segundo momento, trabalhamos as 

possibilidades de resistência através da análise sobre o ciberativismo tunisiano, esboçando 

um caminho ainda não percorrido que deve desembocar em um documentário interativo 

para a TV digital. Finalmente, indicamos algumas conclusões provisórias. 

 

O caminho da racionalidade orgânica através da rede  

As sociedades em rede oferecem a possibilidade de reconstrução racional da esfera 

pública, muito embora exista um forte viés de controle burocrático da informação e da 

comunicação na forma com a qual seus projetos se apresentam. A falta de regulamentação – 

a falta de mecanismos públicos de proteção – sobre a obtenção, o armazenamento e a 

utilização dos dados acentua as características do processo de virtualização da vida, ou seja, 

do processo crescente de satisfazer à necessidade de apropriação privada, individual e 

desterritorializada do espaço virtual existente. 

A vida nos espaços virtuais pode acentuar distorções entre aqueles cidadãos que têm 

condições privadas de ingressar no mundo das novas tecnologias e aqueles que dependerão 
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de políticas públicas de governo para fazê-lo. O processo de construção das redes tem que 

ser radicalizado e, para tanto, três condições se impõem para a democratização das TICs no 

modelo orgânico de desenvolvimento racional de modernização material da sociedade em 

rede. 

A primeira condição é a mais simples de implantar e já vem sendo utilizada em 

muitas cidades no Brasil e no mundo. Embora dependa de investimentos que nem sempre 

estão na pauta das prioridades governamentais, seus resultados são rápidos e não envolvem 

processos de longa duração. Trata-se da extensão do direito à banda larga para todos, 

através de infovias públicas de conexão à rede mundial de computadores. A infovia radical 

permite a construção de um espaço virtual para todos, o qual passa a disponibilizar todas as 

informações sobre suas manifestações culturais, seu governo, seus negócios e seus 

cidadãos. 

A segunda condição diz respeito a um princípio maior: para que o cidadão possa ter 

liberdade de escolha que permita o exercício da criatividade diante do mundo tecnológico é 

preciso que se utilizem todos os meios possíveis para a consecução de um projeto de 

Educação radical. A escola, as praças públicas, as organizações – do governo, da iniciativa 

privada e do terceiro setor –, os conselhos gestores, os partidos políticos, os sindicatos, as 

associações e as Igrejas têm que se transformar em lugares da educação formal, da 

educação continuada para o trabalho, da educação tecnológica e da educação cidadã. É um 

projeto muito mais complicado do que investir em banda larga para todos e, mesmo que os 

recursos sejam alocados em políticas públicas educativas, os resultados serão colhidos em 

médio prazo se nós conseguirmos vencer o desafio de aproveitar todos os métodos 

disponíveis: os da escola tradicional, os ligados a EaD, os que acontecem no ambiente de 

trabalho em learning organizations, ou que operam com a linguagem não verbal como a 

media literacy (BIZELLI; CERIGATTO, 2010), entre outros. 

Somente quando caminharmos no sentido de garantir as duas primeiras condições de 

radicalização na construção da sociedade em rede, nós seremos capazes de realizar 

plenamente a terceira condição: participação democrática radical na construção da esfera 

pública, na construção da Ágora grega. Do lado do cidadão, só a educação garante o 

exercício da liberdade de escolha democrática sobre os assuntos que dizem respeito à vida 

material. Do lado do poder legalmente constituído, são as estruturas governativas 

permeáveis – porosas à participação popular – que reconstroem as condições de 
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governabilidade e governança contra a forma individual de apropriação das novas TICs, ou 

seja, que recuperam o processo pedagógico decorrente da participação popular. 

As lutas históricas para a construção de uma sociedade humana mais justa já 

consagraram alguns direitos fundamentais para os cidadãos. Falar de infovias radicais é 

incluir a conexão de banda larga como direito à infraestrutura urbana básica – assim como 

água tratada, luz elétrica e esgoto sanitário – para garantir a qualidade de vida. A Coreia do 

Sul, por exemplo, universalizou o acesso à rede, juntamente com outros países como Japão, 

Suécia, Canadá e Bélgica. 

Delineia-se um papel importante para o caminho racional e orgânico de superação 

das condições de exclusão e pobreza na sociedade de consumo atual. No capitalismo, cria-

se todo um setor de consumo para atender as necessidades daqueles que podem pagar pelos 

serviços essenciais à reprodução da vida. No entanto, as fotografias estampadas nas cidades 

atestam a falência do mercado em atender os que vivem à margem da sociedade econômica, 

excluídos do assalariamento mínimo para sua reprodução ou de sua família. 

Na trilha racional, os governos precisam reverter o quadro exposto por Matus 

(2000), quando afirma que as equipes governativas se preparam para ganhar as eleições, 

mas não se preparam para governar. Essas equipes têm que ser educadas em dois sentidos: 

por um lado, têm que estar habilitadas para discutir planos de gestão, potencialidades e 

vulnerabilidades de meios para a sua execução e indicadores de avaliação de desempenho 

que serão usados para medir os resultados obtidos, trabalhando, portanto, com a lógica 

gerencial; por outro lado, têm que aprender o diálogo com os agentes sociais e os cidadãos, 

usando a criatividade para trazer o cidadão para dentro do governo. 

Os atores públicos – dirigentes políticos, equipes de governo e máquina 

administrativa – e a população em geral devem traçar as bases para que as ferramentas 

gerenciais sejam desenhadas, construídas, colocadas em funcionamento e avaliadas. Malha 

virtual; ERPs; bancos de dados multifinalitários; portais de governo; indicadores online da 

situação social, política, econômica e cultural; planos de políticas públicas; tudo enfim que 

diga respeito ao empowerment dos atores urbanos e aos processos de accountability do 

espaço público tem que ser redesenhado sob a ótica da transparência. 

Sistemas informatizados podem aperfeiçoar a captação de recursos financeiros 

próprios e gerenciar melhor os gastos públicos, permitindo transparência governamental, 
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mas o desafio maior é construir um modelo de gestão compartilhado entre os atores 

públicos. É um desafio educacional que nos leva à construção de uma nova governança 

pública. 

Um exercício assim desenhado pressupõe – conforme já dissemos – educação para 

todos de forma radical: os meios tecnológicos devem oferecer educação básica, educação 

tecnológica, educação para o trabalho e educação cidadã, segundo a necessidade 

compartilhada na Ágora. 

No entanto, é importante lembrar que a polis grega tem mais uma lição interessante 

a nos ensinar sobre o processo racional e orgânico de construção do conhecimento: a 

própria participação na vida da cidade é responsável pela educação do cidadão. 

Recuperam-se, portanto, características fundamentais sobre a democracia direta, na 

forma com era entendida em Atenas. A primeira diz respeito ao direito à isonomia: todos os 

cidadãos exercem de forma intransferível o seu direito de participar da construção da polis e 

assumem a responsabilidade decorrente das decisões tomadas. Aqui se funda uma nova 

pedagogia baseada no exercício ético de participação nas disputas pela vida digna para 

todos no território urbano. 

A segunda característica lembra que a escola da participação popular não conta com 

o especialista para gerar pareceres de mérito que prevaleçam sobre a vontade coletiva, já 

que todos conhecem as demandas da polis e são especialistas na participação cidadã. No 

método pedagógico que se estabelece sobre a territorialidade da cidade moderna mais justa 

todos podem ensinar e aprender. Trabalhos de construção participativa que têm como objeto 

o território da cidade demonstram claramente esse princípio.  

Garantido um método que comprometa a todos com um único objetivo, a terceira 

característica se concretiza: não é mais possível separar a comunidade cidadã do governo, 

ou seja, como foi dito antes, ambos são indissociavelmente e indistintamente a polis. É esse 

o processo direto de participação democrática radical na reconstrução do território. Cria-se 

a possibilidade de romper com a desterritorialização provocada pela virtualização da vida, 

quando se traz o cidadão para exercer o seu direito à isogoria na discussão e operação das 

manobras que determinarão a materialidade do território. 

A revalorização do espaço público, da Ágora, integrando dirigentes políticos, 
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equipes de governo, máquina administrativa e cidadãos sobre uma base territorial concreta 

– um bairro, uma área de proteção ambiental, um monumento histórico – reinventa a 

participação direta na gestão democrática, reinventa o planejamento estratégico 

participativo, ultrapassando o cenário de disponibilidade de informações, ou seja, 

ultrapassando o fato do cidadão poder enxergar e avaliar as ações que os agentes públicos 

realizam. A população participa diretamente da gestão pública, ajudando a decidir a agenda 

e a execução das políticas públicas e, portanto, quanto mais educada ela for, mais terá 

capacidade de resposta criativa e de exercício da liberdade cidadã. 

A democracia direta na nova cidade indica as diretrizes necessárias para o 

desenvolvimento – econômico, social, ambiental, político, administrativo e cultural – 

futuro, abrindo possibilidades para novos arranjos produtivos, para novas oportunidades de 

emprego e renda; para a melhoria da saúde, educação e desenvolvimento humano; agindo 

para consolidar a justiça social e a sustentabilidade da vida humana no território. O 

fortalecimento dos atores no planejamento estratégico do espaço público – enquanto 

consolidação de um local de aprendizagem – é o centro da preocupação, já que se 

reconhece que a cidadania só se concretiza quando na esfera pública estão integradas as 

lideranças e as representações dos seguimentos que compõem o tecido social da 

comunidade, marcando seus valores, seus anseios, suas necessidades imediatas; 

descobrindo e revelando as suas diferentes capacidades e competências, em favor da 

convivência na polis una. 

As decisões sobre as prioridades da gestão e o acompanhamento de todo o processo 

de implantação são feitos através da parceria entre representações sociais, agentes públicos 

e população, os quais assumem o papel de garantir que o método participativo ganhe o 

espaço democrático, fornecendo ferramentas técnicas de gestão do território e articulando 

os projetos resultantes com outras esferas governativas, de forma que sejam respeitadas as 

diretrizes, os projetos e as metas traçados para o desenvolvimento de médio e longo prazo. 

Cria-se um caminho racional e orgânico para que haja um crescimento endógeno e 

para que seja possível atrair novas economias, equilibrando o crescimento populacional, a 

geração de renda, as ofertas de emprego, a educação para o trabalho e a qualificação global 

dos recursos humanos. Mais que isso, porém, cria-se a possibilidade de recuperação do 

território como elemento agregador da vida material. Se pensarmos na participação das 

TICs na construção do novo espaço público, deparar-nos-emos com possibilidades 
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significativas envolvendo o novo modelo de fazer televisão, particularmente nos aspectos 

que dizem respeito à interatividade e à multiprogramação. 

 

O cibercaminho para a resistência à integração sistêmica: a Tunisia 

Delimitados os contornos de uma proposta racional e sistêmica para a Sociedade da 

Informação, é patente que a velocidade permitida pelas TICs inundou os processos de troca 

de informação e de comunicação provocando desvios com resultados importantes para se 

repensar a forma tradicional da política, o jogo de interesses nas formações sociais e os 

processos de construção do desenvolvimento economicamente sustentável. 

Sob essas novas lógicas é que vale a pena analisar o ciberativismo tunisiano. Desde 

dezembro de 2010, o mundo ocidental vem sendo surpreendido pela chamada Primavera 

Árabe, movimento de libertação nos países árabes, no qual os rebeldes vêm derrubando 

ditaduras e estabelecendo mudanças em sistemas que usam a tirania como forma de 

dominação, há décadas. O movimento continua e se amplifica: no site de relacionamentos 

Facebook a chamada Kooora Tunisie abriga mais de 197.000 membros e é alimentada 

diariamente com textos, fotos e vídeos incentivando e buscando o estabelecimento de 

instituições democráticas na Tunísia. 

O ciberativismo em um primeiro momento consiste em uma virtualização do 

conhecimento ativista e sua disponibilização a qualquer um em qualquer lugar do mundo 

com acesso a internet. “Virtualizar uma entidade qualquer consiste em descobrir uma 

questão geral à qual ela se relaciona, em fazer mudar a entidade em direção a essa 

interrogação e em redefinir a atualidade de partida como resposta a uma questão particular.” 

(LEVY, 1999: 18) 

O surgimento da página, segundo os criadores, vem de sites que antecedem o 14 de 

janeiro de 2011, data que os tunisianos definem como o marco de sua revolução já que foi o 

dia da queda do ditador Ben Ali. A Revolução Tunisiana é uma revolução considerada 

essencialmente não-violenta e o seu estopim foi quando, em dezembro de 2010, um jovem 

feirante se auto imolou por ter seus produtos confiscados. Depois de quatro semanas de 

protestos intensos e uma greve geral, Ben Ali, no poder desde 1987, refugiou-se na Arábia 

Saudita. 
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A revolução teve oficialmente 338 mortos e 2174 feridos. Os tunisianos reivindicam 

inclusão econômica, política e social. O movimento foi levado às ruas em sua maioria por 

jovens já que 42% da população tunisiana têm menos de 25 anos. A maioria se 

identificando com Mohamed Bouazizi, o jovem que se autoimolou aos 26 anos. 

Após a queda de Ben Ali, um governo provisório foi instalado e houve uma 

emigração em massa dos tunisianos para a Europa e países vizinhos. Perante a censura da 

ditadura e durante a instabilidade política, a luta tunisiana se deu através da internet, onde o 

coletivo Anonymous se solidarizou com o movimento tunisiano. O site da bolsa tunisiana, 

do ministério das relações exteriores, do ministério da indústria, do ministério do comércio 

e até da presidência foram atacados por hackers. Fotos das violentas dispersões circularam 

o mundo via twitter e vídeos foram distribuídos através dos celulares para os canais France 

24 e Al Jazeera. 

Para tentar estancar o fenômeno as autoridades bloquearam páginas no Facebook e 

utilizaram filtragens globais. Mas os jovens conseguiram se organizar justamente pelo 

Facebook, para as grandes manifestações de 14 de Janeiro de 2011. 

Em 6 de janeiro de 2011, seis blogueiros, ciberdissidentes, foram presos pela polícia 

e páginas de mídias estrangeiras como France 24, Al Jazeera, Le Nouvel Observateur, BBC 

e Rue89 foram bloqueadas. Ao mesmo tempo, o site WikiLeaks denunciou a corrupção do 

clã Ben Ali-Trabelsi, tendo sido traduzido para os tunisianos em sites como o nawaat.org, 

instrumento que canalizou e popularizou a ira contra o governo. 

Mas foi através do Facebook – onde cerca de onze milhões de tunisianos tem perfis 

– que a revolução se alastrou, junto com o compartilhamento de vídeos denúncia 

hospedados no Youtube ou no Dailymotion. Na internet, muitas vezes mascarados sobre 

falsos nomes, comunidades no Facebook denunciaram a corrupção, popularizaram 

discursos em um espaço livre e democrático. Os coletivos virtuais disseminaram as 

denúncias e os discursos populares. 

Exemplo de tal fenômeno é a eleição para ministro do blogueiro Slim Amamou – 

atual ocupante da pasta da Juventude e dos Esportes – que foi preso por Ben Ali e libertado 

após a fuga do ditador. Toda a trajetória de Slim foi acompanhada no twitter, a sua 

resistência à Ditadura, a sua prisão e o anúncio de sua posse no cargo de Ministro. 
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A internet foi o veículo que levou para o ocidente as notícias sobre os fatos 

ocorridos no seio da sociedade tunisiana, mostrando a adesão popular ao movimento 

revolucionário e demonstrando a influência das denúncias para fomentar ciberativistas que 

disseminassem ideias de mobilização à massa que estava distante da rede, já a maior parte 

da população sequer tem computador. A rede garantiu a construção de ideias que ganharam 

as ruas e garantiram repercussão mundial através do ciberativismo. 

A rede, portanto, através da interatividade permitiu a formulação de um 

conhecimento coletivo, mais, permitiu organizar a resistência ao ordenamento sistêmico. A 

interatividade que a rede disponibiliza dá sustentação ao agir e reagir com o meio, para 

além da interação, a qual ocorre a partir de uma troca ou intercâmbio com a delimitação 

clara das figuras do emissor e do receptor, não provocando a liberdade para uma criação 

coletiva, ou seja, limitando o processo interativo: 

A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram planejadas 

para responder ao feedback do consumidor. Pode-se imaginar diferentes graus de 

interatividade possibilitados por diferentes tecnologias de comunicação, desde a TV, que 

nos permite mudar de canal, até videogames, que podem permitir aos usuários interferir no 

universo representado. (JENKINS, 2009: 182). 

A televisão desde sempre tida como meio passivo, teve momentos famosos de 

interatividade como no programa Você Decide e os Reality Shows como o Big Brother, 

onde através dos votos os telespectadores decidem quem será o vencedor do programa. 

A interatividade que pode ocorrer em qualquer plataforma que permita sua 

utilização alcança seu máximo potencial em um espaço tecnológico de inteligência coletiva, 

onde o papel de emissor e receptor se confunde: a internet, o ciberespaço, é onde a 

comunicação se horizontaliza. A internet potencializa os conhecimentos e amplifica as 

vozes antes dissonantes, permitindo na tela a horizontalização dos que fora dela formam 

uma pirâmide. 

Todos são iguais na rede, o ambiente democrático por excelência. “Seria a 

transmissão de informações a primeira função da comunicação? Decerto que sim, mas em 

um nível mais fundamental o ato de comunicação define a situação que vai dar sentido às 

mensagens trocadas.” (LÉVY, 1993, p. 21). Por meio da fala de Lévy podemos notar a 

importância da troca de mensagens, da interação para a comunicação como ato primordial 
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do qual é permitida a própria evolução comunicacional. Mais do que estímulo, a 

interatividade permite a construção conjunta de conhecimentos e a agregação de valores por 

meio dos interagentes (BIZELLI; STIPP, 2011) e exponencial desenvolvimento de 

conhecimentos diversos.  

O telespectador, agora interagente, passa a interferir com a programação, deixando 

de apenas direcioná-la a partir de um roteiro pré-estabelecido. O documentário passa a ter 

um eixo central que é o olhar proposto pelo diretor, estabelecido pela linguagem 

cinematográfica, mas permitindo interação com hiperlinks que levam a outras formas 

narrativas que podem ser exploradas. O que já pode ser utilizado como recursos extras de 

dvds como making of, cenas extras, informações textuais e até jogos. 

No entanto, a mudança principal é possibilidade de escolha narrativa por parte do 

interagente que deverá desviar da narrativa principal linear do documentário para interfaces 

interativas, sub-histórias, conteúdos extras diversos, disponíveis em tela enquanto o 

documentário é exibido, permitindo de acordo com o emissor, inclusive a pausa no 

conteúdo principal para retorno a posteriori. 

Assim, como exemplo, podemos pensar em um roteiro de documentário interativo 

para o ciberativismo tunisiano. Como não existe um modelo específico a se seguir para 

documentários interativos, propomos um roteiro próprio e simplificado: 

 NARRATIVA PRINCIPAL RECURSO INTERATIVO INTERATIVIDADE 

TRILHA Abertura e títulos   

SONORA Narrador trata do tema 

ciberativismo. 

Surge ícone em janela aberta 

quando se fala a palavra 

"ciberativismo". 

Vídeo aula sobre ciberativismo. 

SONORA Narrador cita a ditadura na 

Tunísia. 

Surge ícone ao ser falado 

“Mapa do Oriente Médio”. 
Fotos e textos que relatam a 

história do regime de Ben Ali. 

SONORA Narrador explica a página de 

Facebook Kooora Tunisi. 

Surge ícone para demonstrar 

a interação no Kooora 

Tunisie. 

Navegação na página Kooora 

Tunisie. 

SONORA Narrador cita a situação da 

mulher islâmica. 

Surge ícone ao aparecer 

imagem de mulher tunisiana. 

Breve explicação sobre o papel 

da mulher no islamismo e 

estatística do papel feminino na 

sociedade tunisiana. 

SONORA  Surge ícone: Para saber mais. 

Onde o click leva a textos 

Link da página Kooora Tunisie. 
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com links. 

TRILHA Sobe créditos finais.   

Para o gênero documentário, a televisão digital interativa destrói a imagem do 

documentarista solitário e do documentário subjetivo: a interatividade permite olhares 

múltiplos, ainda que da maneira mais simples como comentários em uma rede, mas isso faz 

com que o documentarista não esteja mais sozinho em suas asserções sobre o mundo, 

criando novas demandas para o fazer documental, em permanente construção.  

(...) quanto mais as mídias se multiplicam mais aumenta a 

movimentação e interação ininterrupta das mais diversas formas de 

cultura, dinamizando as relações entre diferenciadas espécies de 

produção cultural. A multiplicação das mídias tende a acelerar a 

dinâmica dos intercâmbios entre as formas eruditas e populares, 

eruditas e de massa, populares e de massa, tradicionais e modernas, 

etc. (Santaella, 1996, p. 31) 

O provedor do conteúdo coloca na interface do documentário as ferramentas 

necessárias para a interatividade: links dentro do conteúdo linear documental através de 

sistemas operacionais, cujo controle varia conforme a disponibilização do provedor de 

conteúdo. Todas essas informações decodificadas através do código binário são 

armazenadas em servidores ao redor do mundo. A existência de tais ambientes é, portanto, 

condicionada à existência dos servidores e sua manutenção corresponde à própria 

manutenção da interatividade, cuja interface é o elemento que amplifica o conteúdo do 

documentário. 

Interface é uma superfície de contato, de tradução, de articulação entre 

dois espaços, duas espécies, duas ordens de realidade diferentes: de um 

código para outro, do analógico para o digital, do mecânico para o 

humano... Tudo aquilo que é tradução, transformação, passagem, é da 

ordem da interface (Lévy, 1993, p.181). 

Partindo do conceito de Lévy, percebemos a importância da interface enquanto 

superfície de realização da interatividade, onde o humano por meio da máquina reage a 

outro humano, ou apenas agrega mais conhecimentos à sua própria individualidade, que 

através da interface muda de ambientes, adentra novos mundos em uma viagem hipertextual 

para novos saberes. 

Em termos educacionais esta alimentação do conteúdo dentro do conteúdo permite a 

transcendência do documentário para subdocumentários de si mesmo. A trama de uma rede 

que já não pode ser reconhecida por sua fonte de emissão original é o diferencial 
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estruturante que provocará a fidelização, ou não, de seus membros a ela. É preciso 

desconstruir mitos criados em relação à interatividade e à interface. Todos só poderão 

acessar facilmente os conteúdos e só produzirão novos conteúdos se tiverem condições 

materiais de acesso à rede e educação para reverter o polo receptor em interator. Tendo 

como interator o usuário ativo, capaz de disponibilizar e emitir conteúdos e opiniões e, 

portanto, influenciar e disponibilizar conhecimentos.  

A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram 

planejadas para responder ao feedback do consumidor. Pode-se imaginar 

os diferentes graus de interatividade possibilitados por diferentes 

tecnologias de comunicação, desde a televisão, que nos permite mudar de 

canal, até videogames, que podem permitir aos usuários interferir no 

universo representado. (JENKINS, 2009, p.182). 

O documentário interativo sobre ciberativismo permite a educação acerca do tema a 

partir da retroalimentação de conteúdo "Dessa forma passamos nosso tempo a modificar e a 

administrar os espaços em que vivemos, a conectá-los, a separá-los, a articulá-los, a 

endurecê-los, a neles introduzir novos objetos, a deslocar as intensidades que os estruturam, 

a saltar de um espaço a outro" (LÉVY, 1999, p. 126). 

O ciberespaço se constitui em um espaço de comunicação proporcionado pela 

interconexão mundial dos computadores e de suas memórias. O termo especifica não 

apenas a infraestrutura material de conexões para a comunicação digital, mas também o 

grande universo de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 

navegam, alimentam esse universo, consomem seu conteúdo e o tornam coletivo nos 

ciberespaço das comunidades virtuais que se manifestam nas redes sociais. Na televisão 

digital interativa, o documentário surge dentro do que pode ser chamado de tele-espaço, o 

espaço semelhante ao ciberespaço, onde o vídeo se transforma em hipertexto, com seus 

conteúdos anexos.  

O tele-espaço é o novo campo onde o documentário pode se manifestar se 

retroalimentando com recursos interativos propostos. Neste aspecto é dada a possibilidade 

de educar-se geograficamente e historicamente a respeito da Tunísia, a partir da narrativa 

documental sobre o ciberativismo da página Kooora Tunisie. O conteúdo disponível pela 

interatividade permite a fixação do conhecimento acerca do documentário e amplifica o 

discurso do documentarista. 

O documentário se trata de uma experimentação desta linguagem no novíssimo 
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ambiente do tele-espaço e permite considerar que o gênero documental, já tido como 

ferramenta educativa, amplie suas possibilidades com os recursos interativos. Fazem-se 

necessárias mais experimentações e também investimentos de programação e de produção 

de conteúdo para testar diferentes temas. 

 

Considerações finais 

Um novo ambiente audiovisual, tal como descrito no formato do tele-espaço, ou 

mesmo o uso de um novo gênero, como o documentário interativo, pode criar novas 

perspectivas para temas pouco estudados, como o ciberativismo tunisiano. 

Por um lado, o que hoje nos permitem as TICs – ou as novas formas que decorrem 

de suas derivações criativas – é dar nova vida a movimentos que buscam romper, ou apenas 

resistir, àquelas estruturas que impedem a mudança, seja ela política, social ou econômica, 

seja ela de comportamento, identitária ou cultural, seja ela de relação entre homem e 

natureza, dos seres humanos entre si ou religiosa. 

Por outro lado, é preciso reconhecer que as novas tecnologias recriam ambientes 

também para a reestruturação sistêmica da sociedade moderna, conduzindo a racionalidade 

às suas fronteiras, permitindo que velhos conceitos possam ser resignificados na direção da 

Ágora grega. 

 

REFERÊNCIAS 

BIZELLI, J. L.; STIPP, S. B. C. Desafios educativos para a construção da TV Digital Interativa 

Universitária. In: HEREDERO, Eladio Sebastián; BRIS, Mario Martín. (Orgs.). La escuela de la 

sociedad del conocimiento. Perspectivas innovadoras en Brasil y España. Alcalá de Henares: 

Universidad de Alcalá, 2011, v. 1, p. 79-91. 

_______; CERIGATTO, M. P. Media Literacy nas plataformas digitais educacionais: proposta para 

a formação de professores. In: Anais do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. São Paulo: Intercom, 2010. v. 1. p. 1-9. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede, a era da informação: economia, sociedade e 

cultura. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. V.1. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 16 

JENKINS, Henry. A Cultura da Convergência. Aleph. São Paulo. 2009. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34. 1999. 

_______. As tecnologias da inteligência. O futuro do pensamento na era da informática. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1993. 

MATUS, Carlos. O líder sem estado-maior. São Paulo: FUNDAP, 2000. 

SANTAELLA, Lúcia. Cultura das Mídias. São Paulo, Brasil. Editora Experimento, 1996. 

SEITENFUS, Ricardo. Relações Internacionais. Barueri: Editora Manole, 2004. 

 


