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Resumo: O presente artigo trata da questão do gênero jornalístico na produção para 
Internet da Agência Brasil chamada Nação Palmares que se denomina em diferentes 
momentos como webreportagem e webdocumentário. Para tanto nos apoiamos nas 
definições tradicionais de documentário e de reportagem. Além disso, fazemos uma 
análise tendo em vista a arquitetura de informação, uso da multimídia e escolha de 
fontes. 
Palavras-Chave: Jornalismo online, Reportagem, Documentário, Arquitetura da 
informação 
 
Abstract: This article deals with the issue of journalistic genre in a Brazilian production 
for internet developed by Agencia Brasil called Nação Palmares . The production is 
called at different times as web reportage and web documentary. To support our 
analysis we’re going to use the traditional definitions of documentary and reportage 
and, also, use as analysis criteria the information architecture, use of multimedia and 
choice of sources. 
Keywords: Online Journalism, Reportage, Documentary, Information Architecture 
 
Resumen: El presente artículo discute la cuestión del género periodístico en la 
producción para internet de la Agência Brasil, designada Nação Palmares que se 
identifica en distintos momentos como webreportaje y webdocumentario. Para eso, nos 
apoyamos en las definiciones tradicionales del documentario y del reportaje. Además, 
hacemos un análisis a partir de la arquitectura de la información, de la utilización del 
multimedia y de la selección de las fuentes. 
Palabras Clave: Periodismo digital, reportaje, documentario, arquitectura de la 
información  
 
 
 
Introdução  

O objetivo deste artigo é levantar alguns elementos a respeito da discussão do 

documentário na Internet, tendo o vídeo Nação Palmares - Um documentário interativo 

e coletivo sobre a luta dos quilombolas brasileiros, veiculado na Agência Brasil, como 

objeto de análise. Assim, a partir de um estudo da reportagem como gênero jornalístico 

e do documentário enquanto gênero cinematográfico, é importante que se reflita sobre o 
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uso do ciberespaço não apenas como suporte de produtos audiovisuais, mas como uma 

ambiência que deva ser trabalhada no sentido de proporcionar ao espectador/internauta 

experiências sensoriais e sensitivas da realidade de que trata o “fazer documentário”.  

Publicado em 16 de outubro de 2007 pela Agência Brasil4, o vídeo foi incluído 

no canal de grandes reportagens do site. Desta forma, começamos a identificar as 

contradições dos autores em relação à própria denominação do produto em questão. 

Seria uma reportagem especial ou um documentário? Além de estar em um canal de 

reportagens, no início dos créditos finais consta a seguinte identificação: “Essa 

reportagem interativa teve a participação de diversos jornalistas em vários processos de 

produção. Todos eles assinam juntos.” Entretanto, o próprio título chama a produção de 

“documentário interativo e coletivo”. A nomenclatura é reforçada no texto de abertura 

que explica o funcionamento da interface e indica os procedimentos de leitura, 

colocando-o mais uma vez como documentário. Enfim, é reportagem ou documentário? 

A confusão dos realizadores é justificável devido à tênue linha que separa o 

documentário das reportagens jornalísticas. E isso se tornará ainda mais confuso quando 

tratamos destes gêneros na Internet, onde a sua definição é ainda mais difícil, por conta 

da produção teórico-conceitual e jornalística insipientes, do rápido desenvolvimento 

tecnológico e do recente interesse do campo acadêmico no assunto. Não pretendemos 

aqui suprir essa lacuna ou aprofundar a discussão sobre os gêneros midiáticos, mas a 

partir de definições consagradas do que é documentário e das características do suporte 

identificar elementos que possam ser apontados como documentais ou jornalísticos no 

objeto em questão. Desta forma, um dos objetivos é elucidar a dúvida levantada pelos 

autores ao apresentarem uma dupla identificação do vídeo produzido.  

 

 

O produto  

Desenvolvido em Adobe Flash, o Nação Palmares... é composto por dois tipos 

de formatos: vídeos e textos. São 13 vídeos e oito blocos de texto que procuram 

contextualizar a luta das comunidades quilombolas por terras após o decreto 4.887, de 

2003, que regulamentou a titulação de propriedades ocupadas historicamente por 

descendentes de escravos. Sendo que entre eles há um vídeo principal com 11 minutos e 

três segundos de duração, que é a linha condutora desta produção. Ao longo dele, 

                                                 
4 http://www.agenciabrasil.gov.br/listagem-grandes-reportagens 
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aparecem ícones que possibilitam a abertura de links que levam a janelas pop up com os 

demais vídeos ou textos. Com o fechamento destas janelas, o vídeo principal volta a ser 

exibido do momento onde foi interrompido para a abertura do link. Além desta forma de 

navegação, há a possibilidade de acessar o conteúdo em texto ou vídeo em abas 

específicas como pode ser visto na figura 1.  

 

 
Figura 1 – Interface do Webdocumentário Nação Palmares.  

 

O vídeo é composto ainda de 20 links externos apresentados nos oito blocos de 

textos. Como eles apontam para outros sites e deles não há a possibilidade de retorno à 

narrativa proposta pelos autores, não vamos considerar esses links ao delimitar a 

arquitetura de informação deste produto. Por contar com um vídeo principal e links que 

retornam a ele, podemos considerar que Nação Palmares... apresenta uma arquitetura 

linear com alternativas e retornos, segundo as estruturas propostas por Javier Diaz Noci 

(2001). Podemos ver detalhadamente as possibilidades de navegação no gráfico abaixo, 

em que a coluna a esquerda representa o vídeo principal e a direita os dois níveis de 

informação:  
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Figura 02 – Nação Palmares: arquitetura da Informação  

 

Ainda segundo o autor, este tipo de estrutura linear está mais vinculado aos 

formatos da mídia tradicional do que uma linguagem própria para a Internet. Entretanto, 

mesmo assim, podemos considerá-la um formato diferenciado por ser baseado em vídeo 

e não em texto como a maioria dos conteúdos produzidos nesta estrutura.  

 

Características da Internet  

Para redação em mídia digital (Canavilhas, 2001) devem ser consideradas as 

seguintes propriedades: interatividade, customização de conteúdo, hipertextualidade e 
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multimidialidade; são estas características da Internet que nos possibilitam novos usos e 

experiências da comunicação. Palacios (2002) acrescenta outras três: memória, 

instantaneidade e supressão dos limites de espaço e tempo. Entretanto, para a análise da 

estrutura do vídeo selecionado podemos focar esta revisão em apenas algumas delas, 

cuja aplicabilidade é mais direta. Veremos agora, brevemente, as definições de 

interatividade, supressão do espaço e tempo, hipertextualidade, multimidialidade e 

memória.  

Algumas das características da web são oriundas de outros meios, mas são 

potencializadas na rede mundial de computadores; outras surgiram com a Internet. A 

interatividade é uma das que passaram por essa reconfiguração. Essa participação do 

espectador é vista em diferentes níveis por diversos autores. Para Machado (1997), a 

simples navegação no hipertexto já configura uma situação de interação. André Lemos 

(1997, p. 01) considera, além desta interatividade “como uma ação dialógica entre o 

homem e a técnica”, que pode se dar com o hipertexto, outras duas, com a máquina e 

com outras pessoas.  

Na mesma linha, Luciana Mielniczuk (2003) considera a interatividade não 

como um processo estanque, mas processos integrados, que ela denomina de multi-

interativos. Ao contrário de André Lemos, Elias Machado e Luciana Mielniczuk 

consideram o simples clique como interatividade e aprofundam a ênfase na participação 

dos leitores. Lev Manovich (2001) discute a participação do leitor e retoma com uma 

abordagem diferenciada a distinção feita por André Lemos (1997) entre interação e 

interatividade.  

Manovich considera apertar botões e escolher links com uma ação psicológica 

de interação. Para ele, o processo de formação de hipóteses, memória ou identificação 

que demandam a compreensão de um texto ou imagem qualquer são equivocadamente 

associados a apenas uma estrutura de links pré-definida. Além disso, o autor destaca que 

a participação dos leitores parte de uma vontade de transformar em público o que era 

privado, de compartilhar o que era escondido na mente. Portanto, consideraremos como 

interatividade a associação de links que remeta à “[...] externalização e objetivação das 

operações de associação do pensamento humano” (MANOVICH, 2001, p.61), ou seja, 

que levem o leitor a um fluxo de informações encadeadas. Inclui-se a participação dos 

leitores expondo opiniões, testemunhos, ou qualquer outra forma de expressão que não 

poderia ser publicada em outros suportes.  
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Já a supressão dos limites de espaço e tempo é uma diferenciação da Internet em 

relação aos demais suportes. De maneira prática, é a primeira mídia em que não há 

limites de espaço, diferente do que ocorre com o impresso, ou de tempo, como nos 

casos da TV, do cinema e do rádio. Para Palácios (2002), a possibilidade de dispor de 

espaço ilimitado é, a nosso ver, a maior ruptura a ter lugar com o advento da web como 

suporte midiático. Uma das utilizações possíveis desta característica apontada pelo autor 

é o uso de bancos de dados no armazenamento do conteúdo. Enquanto isto, a 

hipertextualidade nos surge como a principal responsável pela estrutura da web, ou seja, 

é essa formatação que possibilita todas as demais características das redes. Assim, 

podemos, de maneira elementar, caracterizar o hipertexto como a ligação entre textos 

por meio de links.  
A hipertextualidade antecede todas as outras características, porque a 
implantação dessas só acontece através daquela. Em outras palavras, 
para aplicar qualquer recurso relacionado às características da 
multimidialidade, interatividade, memória, personalização e 
atualização contínua é preciso fazê-lo através do esquema de lexias e 
links. [...] Para confirmar a afirmação de que o hipertexto é a mais 
importante das características, basta fazermos algumas perguntas: – 
existe multimidialidade/convergência sem o hipertexto? – a 
interatividade, enquanto situação de navegação, ocorre sem o 
hipertexto? – é possível acessar os serviços referentes à memória, à 
atualização contínua e à personalização senão através do hipertexto? 
(MIELNICZUK, 2003, p. 159-160)  

 

Essa interligação entre os documentos propicia ao texto na web uma organização 

própria, fragmentada, e que permite a complementação e a contraposição de 

informações agrupadas em blocos de texto. Beatriz Ribas (2004) destaca que a dinâmica 

da Internet é marcada pelo rápido acesso aos diferentes blocos. “Um mosaico de 

informações permite acesso a diferentes ângulos e percepções sobre um mesmo tema” 

(RIBAS, 2004, p.3). A possibilidade de abarcar diferentes realidades e pontos de vista 

cria a idéia de imersão. Mielniczuk defende que a narrativa na web, além de 

hipertextual, é imersiva “que permite ao leitor navegar através da informação em 

multimídia” (2003, p.30). A multimidialidade para Marcos Palácios (2005, p. 7), é mais 

a potencialização dos suportes anteriores do que uma ruptura. Podemos, desta forma, 

delimitar a multimidialidade como um importante recurso da hipertextualidade, pois ela 

a associa por meio de links a outros elementos textuais, típicos dos demais suportes, 

exigindo uma leitura multilinear, consequentemente, proporcionando ao usuário uma 

visão mais completa dos fatos com diversas visões (multivocalidade), além de poder 

criar um ambiente interativo de imersão, com imagens, áudio e vídeo.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Blumenau – 28 a 30 de maio de 2009 

 

 7

A última das características da Internet que abordaremos aqui, a memória, está 

vinculada a muitas daquelas citadas neste tópico. Esta característica está intimamente 

associada à supressão de espaço e tempo e à hipertextualidade. Através dela, tanto o 

jornalista quanto o usuário podem ter acesso a um acervo infinito de informações 

organizadas por bancos de dados e ferramentas de busca. Mielniczuk (2003) ressalta 

que em suportes anteriores à Internet esse recurso apresenta-se, tipicamente, em 

arquivos de edições antigas, em veículos impressos, ou de fitas de áudio e vídeo, em 

Rádios e Tvs. Palacios considera uma verdadeira ruptura em relação à recuperação de 

informações a congruência de três fatores: interatividade, hipertextualidade e 

instantaneidade.  
Na Web, no entanto, a conjugação de Memória com Instantaneidade, 
Hipertextualidade e Interactividade, bem como a inexistência de 
limitações de armazenamento de informação, potencializam de tal 
forma a Memória que cremos ser legítimo afirmar-se que temos nessa 
combinação de características e circunstâncias uma Ruptura com 
relação aos suportes mediáticos anteriores. Voltamos a insistir que ao 
fazermos esse tipo de afirmação, estamos a nos referir a possibilidades 
que se abrem tanto para os Produtores quanto para os Utentes da 
Informação Jornalística. A realidade da prática jornalística na Web 
aproxima-se ou distancia-se de tais possibilidades abertas, conforme 
os contextos e produtos concretos disponíveis hoje na Internet. 
(PALÁCIOS, 2002, p.7)  
 

Com esta breve revisão podemos traçar alguns dos parâmetros que vamos 

utilizar tanto na análise quanto nas aproximações que faremos das definições 

tradicionais do que é documentário.  

 

Documentário e Internet  

A definição inicial do que é documentário surge, segundo Philip Rosen (2001, 

p.64), a partir da exclusão do que não seria documentário. De acordo com o autor, foi 

John Grierson que se apropriou do termo em seu livro “First Principles of 

Documentary” e se distinguiu dos cineastas que produziam filmes com materiais 

naturais como diários de viagem, cinejornais, assim como, filmes científicos ou 

educacionais. Para Grierson, documentário é um “tratamento criativo da realidade”, 

portanto sua identidade compreende o tripé: registro in loco, ponto de vista e 

criatividade (PENAFRIA, 1999a).  

Para Rosen, uma das fórmulas mais tradicionais para definir a diferença entre 

documentário e reportagem é considerar o primeiro como algo mais profundo e com 

uma importante missão social. Já Marcelo Sacrini (2004, p.2) prefere a categorização de 
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Richard Barsam que delimita o documentário como “filmes [que] registram, em 

película, fatos que ocorrem naturalmente em frente à câmera ou que são reconstruídos 

com sinceridade e por necessidades devidamente justificadas”. Sacrini acredita que o 

desenvolvimento do gênero está intimamente ligado à evolução tecnológica.  
 
O modelo de produção do documentário e a linguagem adotada no 
decorrer de sua evolução sempre estiveram ligados aos 
desenvolvimentos técnicos e tecnológicos observados desde os 
primeiros experimentos cinematográficos até a atualidade, com o uso 
dos sistemas digitais de captação, edição e veiculação dos conteúdos 
(2004, p.3).  

 

Essas alterações foram responsáveis por algumas das inovações que 

proporcionaram, com a manutenção dos parâmetros iniciais, o uso de estratégias que 

norteiam a produção do gênero. Gonçalo Madaíl e Manuela Penafria (1999, p.2) 

destacam que dois exemplos marcantes desta influência são os filmes denominados 

“the-fly-on-the-wall” e “the-fly-on-the-soup”, denominações que através da metáfora, 

situam a posição do autor nos gêneros documentais, Cinema-Direto e Cinema-Verdade. 

Para eles esse tipo de produção só foi possível devido ao desenvolvimento de novos 

equipamentos.  

A evolução tecnológica não mudou apenas a forma de se fazer documentário, 

mas também o suporte em que eles são feitos. Marcelo Sacrini descreve o encontro do 

documentário com o advento da televisão, principalmente nos Estados Unidos, como o 

responsável por “uma grande retomada em relação à sua popularidade, principalmente 

com a chegada das emissoras de TV a cabo em meados do século XX” (2004, p.3). Isso 

gerou adaptações em relação à linguagem destes meios, principalmente a televisão e, em 

um segundo momento, a Internet. Richard Kilborn e John Izod destacam (1997, p. 24) 

que “aqueles envolvidos na produção de documentário para TV se tornaram cada vez 

mais experientes em jogar de acordo com as regras do meio”.  
 
A veiculação de noticiários e assuntos cotidianos proporcionaram 
várias oportunidade de intercâmbio frutífero [com os documentários]. 
[...] A tendência é borrar os limites entre uma forma “pura” de 
documentário (uma mais próxima da sua origem cinematográfica) e 
outras formas de programas que são veiculados hoje em dia. (1997, 
p.25).  
 

Isto quer dizer que a apropriação que a televisão vez do documentário, no Brasil 

principalmente a partir dos anos de 1980, rendeu um diálogo entre cineastas e jornalistas 

que se pode dizer que foi produtivo. No entanto, esta relação durou pouco tempo, e os 
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departamentos de jornalismo das emissoras assumiram o comando do “fazer 

documentário” engessando o gênero com os velhos mitos de objetividade e 

imparcialidade. Por fim, uma contradição, pois a identidade do documentário é definida 

pela maneira como o realizador interpreta a realidade (o registro in loco), como ele 

constrói um ponto de vista criativo da realidade. Assim, enquanto a reportagem exige do 

jornalista um maior distanciamento, o documentário cobra do realizador um mergulho 

profundo na realidade.  

Ainda procurando diferenciar estes gêneros, Denise Tavares (2005) ressalta que 

a presença do repórter e do off como eixo discursivo são recursos estilísticos usados 

reiteradamente no jornalismo. Já nos documentários a presença dos realizadores muitas 

vezes nem é mostrada. Entre as estratégias similares, a autora destaca uma incorporação 

cara ao jornalismo, o uso da entrevista.   

Neste sentido, podemos dizer que o documentário na Internet, devido a sua 

produção insipiente, ainda vai levar em conta muitas destas hibridações na sua 

constituição. A diferença, entretanto, aparece nas potencialidades do novo suporte como 

a multimidialidade, a interatividade e hipertextualidade. Marcelo Sacrini (2004) acredita 

que o uso combinado dos recursos de multimídia, assim como a interatividade “impõem 

ao webdocumentário uma apropriação dos elementos de linguagem específicos da Web, 

meio onde é veiculado” (2004, p.3). A formatação deste produto que explore as 

características do suporte não é consenso entre os pesquisadores da área. Para Denis 

Porto Renó (2006) o documentário na Internet precisa sofrer adaptações para atender às 

necessidades do internauta. Ele sugere a fragmentação como estratégia.  
 
Para atender às expectativas do ciberespectador, propôe-se uma 
fragmentação da obra em mini-documentários de no máximo dois 
minutos cada um. Cada deverá abrir com um fade in e finalizando 
com fade out, evitando rupturas na seqüência. [...] A continuidade não 
é uma prioridade, muito pelo contrário. o que se procura é reinventar o 
traçado, redefinir as direções e interpretar a mensagem de forma 
personalizada. E essa leitura é pertinente também para o audiovisual. 
Navegando no ciberespaço, podemos encontrar o leitor-espectador, 
que espera imagens em movimento, tanto na televisão quanto no 
cinema. (RENO, 2007, p.5-6)  
 

Maíra Gregolin, Marcelo Sacrini e Rodrigo Augusto Tomba (2008) atribuem à 

subversão da narrativa linear, propiciada pela hipertextualidade, um dos grandes 

diferenciais em relação aos formatos tradicionais. “Com o webdocumentário, ele passa a 

ter várias possibilidades de acesso e aprofundamento pelo conteúdo” (GREGOLIN, 

SACRINI E TOMBA, 2008, p.13). Essa possibilidade dá-se em um repertório de 
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opções delimitadas pelo autor. Já Manuela Penafria (1999b) aponta que a interface, o 

sistema de navegação e a interatividade são fundamentais para criarmos um ambiente 

que deve refletir o ponto de vista que o documentário deve defender ou discutir.  
 
A grande inovação que as novas tecnologias permitem é sem dúvida a 
interactividade que, no caso do documentário deverá ser usada no 
sentido de reforçar determinado argumento e permitir a eventual  
passagem para outras perspectivas ou pontos de vista sobre 
determinado assunto (quando, por exemplo se consultarem aplicações 
on-line) que utilizarão por ser lado a interactividade para reforçar o 
seu ponto de vista (PENAFRIA, 1999b, p.6).  
 

Então, podemos considerar que o documentário para Internet mantém, 

prioritariamente, sua missão social e seu foco na questão da autoria, tendo o 

posicionamento do documentarista em relação ao seu objeto como um dos traços de sua 

identidade. Contudo, agora esse posicionamento se dará também através de novos 

elementos como a interface, a interatividade e uma estrutura hipertextual.  

 

Análise  

A discussão sobre o vídeo Nação Palmares... não tem o objetivo de fazer uma 

análise fílmica tradicional a fim de desmontar a obra e estender seu registro perceptivo 

(VANOYE, F.; GOLIOT-LÉTÉ, 1994). Temos como objetivo apenas apontar 

diferenças ou pontos de hibridação entre a reportagem e o documentário, e estes 

aplicados ao ciberespaço. Para isso, observaremos a estrutura da obra e sua linguagem.  

A arquitetura linear com alternativas e retornos (fig.1) é uma das estruturas 

hipertextuais mais simples e comuns em produções hipertextuais. Segundo Javier Diaz 

Noci (2001), ela representa a influência dos formatos da mídia impressa na produção de 

conteúdos para Internet. A lineraridade não se apresenta exclusivamente no jornalismo 

impresso, mas também nas produções audiovisuais tradicionais, sejam cinematográficas 

ou televisivas. No caso do nosso objeto por ser um formato baseado em vídeo, ou seja, 

onde a linha principal é um produto audiovisual, podemos remeter essa produção a 

outro formato, o da TV interativa digital.  
 
A proposta de um Documentário Interativo Digital, veiculado num 
suporte televisivo, sugere um “eixo central” de narração com as 
características do documentário convencional, pela maneira 
consagrada como a televisão é utilizada e seus conteúdos são fruídos. 
Ou seja, o filme documentário continuará transmitindo sua mensagem 
numa lógica predominantemente linear, pela qual o telespectador 
simplesmente observa o conteúdo ao se dispor diante da TV. [...] Essa 
navegação definida pelo usuário que, seguindo pelo “eixo central” do 
documentário fílmico depara-se com a possibilidade de desvios 
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interativos, causa diferentes construções de sentidos para o indivíduo, 
gerando, portanto, vários discursos conforme o percurso seguido 
(SACRINI, 2004 p. 7-8).  
 

Essa formatação demonstra que mesmo utilizando elementos típicos de uma 

estrutura hipertextual, o Nação Palmares... permanece em um formato hibrido 

fortemente ligado ao jornalismo televisivo. Outro ponto que fortalece essa idéia é a falta 

de ferramentas que proporcionem a interatividade. Não há a possibilidade de interação 

entre os autores e os espectadores, entre os próprios espectadores, ou ainda de alteração 

do conteúdo. A única opção é de escolher que tipo de conteúdo e a ordem da veiculação 

do material.  

Já em relação à linguagem, o objeto tem elementos típicos de uma vídeo 

reportagem com estrutura baseada em textos em off, cobertos com imagens que ilustram 

diretamente esse conteúdo, entremeados por entrevistas que seguem um padrão 

jornalístico com enquadramentos em close ou plano americano. Um dos elementos 

ausentes em nosso objeto, que é francamente usado no telejornalismo é a passagem, que 

neste caso se justifica também pelo fato de Nação Palmares... ser um produto coletivo, 

em que tanto o vídeo central quanto os secundários têm diversos autores. Com o 

“engessamento”, este formato vai contra um dos princípios básicos do documentarismo 

que, segundo Denise Tavares (2005), seria a liberdade de autoria. Nota-se que entre o 

vídeo principal e os 13 vídeos complementares há um padrão discursivo comum a eles, 

o que rompe com a estética do documentário, uma vez que se a proposta era produzir 

uma obra coletiva o mínimo que se poderia esperar é que se respeitasse a autonomia do 

realizador, que cada vídeo trouxesse uma identidade própria e que fosse capaz de 

complementar, negar ou problematizar a visão central apresentada no documentário 

principal. Veja que não se trata aqui de simplesmente contrapor depoimentos favoráveis 

ou não à temática abordada, mas que cada vídeo fosse um produto audiovisual 

independente, que trouxesse a marca de cada realizador, o que de fato caracteriza o 

documentário, como apontado por Penafria:  

 
A importância essencial do documentarista reside no facto de ser ele o 
responsável pela diferença entre o documentário e as outras formas de 
filmes suas contemporâneas. Para cada filme que faça, o “tratamento 
criativo da realidade” é da sua autoria (PENAFRIA, 1999, p.50):.  

 

Entretanto, essa liberdade do documentário não vai ser usada nem na estrutura, 

nem na linguagem, mas no posicionamento dos realizadores em relação ao tema, o 
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direito dos quilombolas. Ao invés de usarem estratégias discursivas típicas do 

jornalismo que remetem ao distanciamento, objetividade e ao equilíbrio entre as fontes 

ouvidas, o Nação Palmares... vai se colocar em defesa da titulação de terras para os 

descendentes de escravos. Isso se dá na escolha dos entrevistados no vídeo principal, 

são seis a favor e dois contra. Considerando os demais níveis de informação esse 

número sobe para 15 a favor e quatro contra. Além disso, o primeiro personagem do 

vídeo coloca como racismo qualquer contestação de direito dos quilombolas e a 

narrativa parte dessa idéia, postulando essa como a premissa do vídeo.  

Desta forma, Nação Palmares... está longe de ser denominado documentário, no 

máximo explora uma das características chaves do modo expositivo de representar a 

realidade, o uso da voz-over, tida como a voz de Deus; aqui o narrador é onipresente, é 

ele que anuncia o saber sobre o mundo (NICHOLS, 2005). O que se nota é que em 

Nação Palmares... as imagens e os depoimentos funcionam como evidências 

irrefutáveis da argumentação proposta pelos realizadores, ou seja, o discurso fílmico se 

apresenta como pronto para explicar tudo sem dar chances à imaginação do espectador.  

Portanto, Nação Palmares... como uma produção audiovisual híbrida nos aponta 

que ainda é muito cedo para falarmos em webdocumentário, uma vez que não basta para 

o documentário estar na Internet para que seja assim classificado, é preciso que aos 

poucos encontremos a melhor maneira para explorarmos as potencialidades desta nova 

ambiência que é propiciada pelas tecnologias da informação. Deste modo, ao invés de 

termos um vídeo principal composto meramente por outros vídeos adjacentes, assim 

como textos ou áudio, como acontece em nosso objeto de análise, uma possibilidade 

para o documentário na Internet, no tocante a uma produção colaborativa e interativa, é 

que ele seja um mix de “mini-documentários” que apresentam leituras diversas entre si 

da realidade em questão, a fim de que escape da fórmula expositiva que enquadra o 

mundo retratado em uma verdade absoluta, já que  

 
Um documento hipermediático não exprime jamais um conceito, no 
sentido de uma verdade dada através de uma linha de raciocínio; ele se 
abre para a experiência plena do pensamento e da imaginação, como 
um processo vivo que se modifica sem cessar, que se adapta em 
função do contexto, que enfim joga com os dados disponíveis 
(MACHADO, 1997, p.148). 
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Então, as novas tecnologias aplicadas ao documentário seriam úteis no sentido 

de que pudéssemos realizar produtos audiovisuais mais dialógicos, ou seja, que 

valorizassem a contradição e a negação como formas de revelação da realidade. Trata-se 

aqui de aproveitar o suporte a favor de uma multiplicidade de interpretações do real, que 

é o fim de qualquer documentário. Sem dizer a importância de potencializarmos a 

experiência perceptiva (sensorial e sensitiva) dos espectadores/internautas deste 

documentário na Internet, encontrando mecanismos e interfaces apropriadas para uma 

verdadeira interatividade. Talvez em um futuro próximo o documentário na Internet seja 

a oportunidade do documentarista romper com a sua onipotência enquanto enunciador 

de asserções sobre a realidade, transferindo parte de seu poder para o 

espectador/internauta.     
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