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Resumo 
 

O projeto de natureza experimental, Maracangalha.com, Um web documentário sobre uma 

vila do recôncavo baiano, apresenta um retrato multifacetado dos diferentes aspectos da 

vida local, contribuindo com o processo de revitalização do povoado, encabeçado pela 

Prefeitura de São Sebastião do Passé e pelo Espaço Maracangalha. O sítio explora 

características do suporte digital, como interatividade, hipertextualidade, multimidialidade 

e memória, para a documentação jornalística de um registro da existência passada, presente 

e futura de uma comunidade. 
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MARACANGALHA 

 
“Eu vou pra Maracangalha 

Eu vou 
Eu vou de liforme branco 

Eu vou 
Eu vou de chapéu de palha 

Eu vou 
Eu vou convidar Anália 

Eu vou 
 

Se Anália não quiser ir 
Eu vou só 
Eu vou só 
Eu vou só 

Se Anália não quiser ir 
Eu vou só 
Eu vou só 

Eu vou sem Anália 
Mas eu vou” 

 

Dorival Caymmi 
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Apresentação 

“Os arquivos, matéria e memória, estão convocados a ocupar um espaço relevante na gestão da informação 

atual, e também na luta contra a amnésia coletiva que afeta nosso passado recente e remoto” 

Ramón Fugueras e José Ramón Mundet 

 

Quando soube da existência da pequena vila do Recôncavo Baiano, a 59 km de Salvador, 

fiquei admirada com a descoberta. Como a maioria das pessoas, pensei que era uma criação 

de Dorival Caymmi, um espaço imaginário. Mas não, Maracangalha era tão real que 

promovia um festival de música em janeiro de 2002. Inconformada com minha ignorância, 

decidi procurar mais informações sobre o lugar.  

 

A prática em jornalismo, moldada ao longo do curso na Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), ampliou minha capacidade para apurar 

informações para além dos métodos tradicionais. Logo no primeiro momento, a Internet 

tornou-se minha principal fonte de pesquisa e, mais tarde, objeto de estudo. Através de 

pesquisas com as ferramentas de busca para a Internet descobri que as únicas referências à 

famosa vila limitavam-se à letra da música de 1956, a algumas citações em textos sobre São 

Sebastião do Passé, município a que pertence, e em poucos sítios sobre capoeira1. Nas 

versões online dos jornais locais, encontrei 5 matérias sobre o festival de música, 

 
1 Os sítios apenas mencionam o local da morte de Mestre Besouro, famoso capoeirista ferido em Maracangalha, em 1924.  
“Capoeirista de primeira linha, puxador de samba, rápido no facão, no punhal e no gatilho, era Besouro admirado e temido por todos. 
Gostava de freqüentar Maracangalha, especialmente nos dias de festa. Num daqueles dias, foi mortalmente ferido no “pé do umbigo” 
com uma faca de jenipapo, pois acreditavam que, por suas mandingas, o primeiro golpe teria de ser com uma faca de madeira, abrindo-
lhe, como acontece com os vampiros. Foi André, um homem de cor preta, pequena estatura, idade mais ou menos vinte e dois anos, 
morador da fazenda Quibaca, quem golpeou Besouro com uma larga faca de madeira, abrindo-lhe um grande corte no ventre (...) 
Disseram que Besouro tinha feito festa durante a noite e estava dormindo quando se deu o caso. Não poderia ser diferente. Ninguém teria 
a coragem de enfrenta-lo cara a cara. O fato ocorreu na rua do Cruzeiro. André correu para a venda de seu Heliodoro Santos, ao lado da 
padaria do Tenente Sá Barreto, onde foi imediatamente preso”. (Paiva, 1996: 68) 
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informando também sobre os primeiros esforços para a revitalização do povoado. Frustrada 

pela escassez de informações, busquei em outros meios e através de pessoas próximas, 

histórias do lugar e respostas aos meus questionamentos sobre a relação entre aquele 

povoado e a música de Caymmi. A partir daí, aproximando-se minha formatura, interessei-

me pelo tema e comecei a pensar em uma maneira de torna-lo meu projeto de conclusão de 

curso. 

 

A experiência no Laboratório de Multimídia da Facom (Labmedia), do qual fui uma das 

bolsistas encarregadas pelo desenvolvimento e implementação de projetos para sítios web, 

direcionou meus interesses para a Internet. Disciplinas como Oficina de Comunicação 

Audiovisual, Comunicação e Tecnologia, Comunicação e Informática, contribuíram muito 

para minha formação profissional e orientaram as escolhas que fiz ao longo dos anos.  

 

A bolsa concedida pelo PIBIC para o desenvolvimento da pesquisa “Um mapeamento de 

características e tendências no jornalismo online brasileiro”2, me aproximou ainda mais das 

particularidades do meio e ampliou meus conhecimentos em relação as suas 

potencialidades aplicadas ao jornalismo. Pude exercitar como monitora da disciplina 

Oficina de Jornalismo Digital, a estruturação de matérias e arquitetura da informação para 

um órgão laboratorial online3 projetado em conjunto com o Prof. Dr. Marcos Palacios. 

 

 
2 Os resultados da pesquisa desenvolvida entre 2000 e 2001, podem ser acessados em <http://www.facom.ufba.br/jol/producao.htm> 
3 O Panopticon foi criado em janeiro de 2002, especialmente para a disciplina, configurando-se como um órgão laboratorial online, para o 
exercício do olhar jornalístico sobre o jornalismo online feito no Brasil <http://www.facom.ufba.br/panopticon> 
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A escolha de construir um sítio web, constituindo um documentário jornalístico sobre 

Maracangalha, traz embutida a intimidade com o meio e com o tema, pesquisado por 4 

meses. A escassez de informações sobre um povoado com um passado significativo para a 

história da Bahia, uma riqueza cultural quase sem registros, perdendo-se no passar do 

tempo e impedindo que as gerações futuras tenham o conhecimento de sua existência, 

impulsionou minha decisão em transportar para a Rede uma documentação de parte da 

memória da comunidade.  

 

A clássica caixa de sapatos ou a pasta onde os cidadãos guardam os 
documentos que entendem essenciais e que aportam testemunhos que 
acreditam cruciais de nossa existência, e também as fotografias familiares e 
as recordações da infância, têm sua correlação a um nível mais geral, com 
os arquivos públicos que contém esta memória rica e complexa, íntima e 
global por sua vez. (Fugueras e Mundet, 1999: 197) 
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O Tema e o Meio 

A vila 

A pequena vila situada em São Sebastião do Passé, na Bahia foi criada em torno da Usina 

Cinco Rios, produtora de açúcar, com 1200 operários, que de 1912 a 1987 movimentou a 

vida a sua volta. A terra imortalizada por Dorival Caymmi já reuniu 2000 moradores, uma 

filarmônica, samba de roda, bumba meu boi e capoeira.  

 

A açucareira desenvolveu o povoado empregando mais de 1200 operários da localidade e 

de regiões vizinhas. Uma das mais tradicionais do Recôncavo Baiano, a Cinco Rios chegou 

a moer 154 toneladas de canas para a produção de 300 mil sacas de 50 quilos de açúcar. 

Fechada em 1987, desempregou a maior parte da população, iniciando-se um processo de 

decadência do povoado. 

 

Hoje, Prefeitura, empresários, professores, músicos, jornalistas e a população local 

engajam-se na recuperação e preservação da identidade cultural de Maracangalha e na 

melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.  
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O documentário 

O termo documentário tem servido para designar trabalhos de diversas naturezas e 

características, tais como cinema, filmes educativos, relatos de viagens e programas de 

televisão de diferentes estilos e conteúdos. Sendo este um conceito de difícil delimitação, 

convém situar os vários usos desta palavra ao longo da história, para tentar aproximar-se de 

um conceito de web documentário. Vale ressaltar que o presente projeto não pretende 

estabelecer uma discussão conceitual profunda, mas apontar a necessidade de uma 

problematização teórica acerca do tema. 

 

A tradição do documentário resultou da criação original de Robert Flaherty, com Nanook of 

The North (1922) e da intervenção de John Grierson, que se apropria criticamente de 

Flaherty e formula os princípios fundamentais de um novo gênero cinematográfico. 

Posteriores escritos de Grierson mostram o termo documentary como uma adaptação do 

vocábulo francês documentaire, já utilizado nos anos 20 para referir-se a filmes sobre 

viagens. 

 

Em 1948, a World Union of Documentary definiu o filme documentário como 

todo método de registro em celulóide de qualquer aspecto da 
realidade interpretada tanto por filmagem factual quanto por 
reconstituição sincera e justificável, de modo a apelar seja para a 
razão ou emoção, com o objetivo de estimular o desejo e a ampliação 
do conhecimento e das relações humanas, como também colocar 
verdadeiramente problemas e suas soluções nas esferas das relações 
econômicas, culturais e humanas. (Barsam Apud León:1999:64) 
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Essa descrição oficial edificou as bases da tradição do documentário. Ao longo dos anos, a 

procura por significados para o gênero formulou definições diversas. Paul Rotha (Rotha 

Apud León:1999:60), produtor e diretor britânico, escreveu em 1932 que documentário era 

sinônimo de filme de interesse específico sobre temas como os científicos, culturais ou 

sociológicos.  

 

Ao contrário, John Grierson (Grierson Apud León:1999:60) considera que filmes 

educativos ou científicos não são propriamente documentários. Ele reconhece que 

geralmente se agrupam a esta denominação todas as obras que utilizam material tomado da 

realidade, e propõe reservar essa categoria para as que incluam alguma correspondência 

artística significativa. Grierson (Grierson Apud León:1999:60) entende por documentário o 

tratamento criativo da realidade e considera que é conveniente estabelecer os limites 

formais entre as diferentes espécies de documentários. 

 

Apesar da discussão colocada por alguns autores que consideram que o documentário 

constrói um enunciado fictício, tendo sua narrativa baseada em uma seleção de fragmentos 

de realidade, ao longo do tempo, o gênero galvanizou um reconhecimento de seriedade, 

objetividade e compromisso com a verdade. Este reconhecimento mantém-se através dos 

procedimentos que perpassam o processo de construção, desde a escolha do tema à retórica 

que acompanha o lançamento do filme no mercado. Uma característica do discurso do 

documentário é a prevalência da palavra falada como suporte de informações. Outra é a 

montagem das proporções de espaço e tempo para privilegiar a produção de um fluxo 

lógico do argumento sobre o mundo. 
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O web documentário 

“A conexões em rede, a fibra óptica e as autopistas da informação provocarão que a maioria dos 

documentos sejam imateriais e que os circuitos de trabalho sejam eletrônicos” 

Ramón Fugueras e José Ramón Mundet 

  

O Maracangalha.com representa uma proposta de produto concebido especificamente para 

o suporte digital. Utilizando potencialidades do meio como hipertextualidade, 

multimidialidade, interatividade e memória (Palacios, 1999), o sítio resgata e divulga a 

existência passada, presente e futura de uma vila do Recôncavo Baiano. Na ausência de 

uma definição conceitual a respeito das características do gênero produzido para a web, faz-

se necessária uma tentativa de aproximação de um conceito de web documentário, 

considerando-se o emprego do termo documentário para outros suportes e traçando-se 

diferenciações. 

 

O documentário produzido para a Rede absorve uma tendência do mercado de Software 

mundial, o Integrated Document Management (IDM), ou Gerenciamento Eletrônico de 

Documentos (GED). A Hyland4, organização americana de desenvolvimento de Software, 

traz para o Brasil, em conjunto com empresas de Tecnologia de Informação, o OnBase5. A 

aplicação captura eletronicamente, armazena e gerencia todos os documentos corporativos 

gerados ou recebidos, incluindo papéis, relatórios, arquivos de aplicativos, e-mails, imagem 

e conteúdo da web. 

 
4 <http://www.hyland.com> 
5 <http://www.onbase.com> 
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Sinalizemos que o papel aporta o valor de sua fácil acessibilidade e a 
dificuldade de modificar seu conteúdo – o que lhe confere um inegável 
valor jurídico-legal – e apresenta uma grande facilidade de reprodução; pelo 
contrário, seus inconvenientes são também evidentes: é necessário 
reagrupar os documentos em forma de expediente ou dossiers, é difícil o 
tratamento e a recuperação da informação com rapidez e estabelece o 
problema da progressiva redução de seu horizonte de conservação. (...) Nos 
últimos anos houve um grande avanço na certificação dos sistemas e gestão 
eletrônica de documentos, de maneira que alguns países da Europa têm 
legislado sobre este assunto.  (Fugueras e Mundet, 1999:187) 

 

Desmaterializados os registros, que vão desde uma matéria antiga de jornal recuperada, até 

depoimentos captados em vídeo e áudio, o hipertexto organiza as informações de maneira a 

oferecer níveis de aprofundamento e interatividade ao usuário/leitor, sem a predominância 

de um formato sobre outro. Junto à isso, a convergência de formatos e a capacidade 

praticamente ilimitada de armazenamento de dados facilmente recuperáveis, conferem a 

distinção entre um web documentário e um documentário produzido para vídeo, cinema ou 

televisão. 

 

Ao final de sua produção, um documentário nos suportes tradicionais “morre”. Seu tempo 

de vida é o tempo de exibição. Diferente disso, o web documentário é vivo e está em 

constante modificação, configurando-se como uma obra aberta construída no tempo dos 

acontecimentos, pelo autor e por seus usuários/leitores. 
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O Produto 

Características do jornalismo para web 

A construção do conteúdo jornalístico para o web documentário baseou-se em 4 

características do meio: hipertextualidade, multimidialidade, interatividade e memória. As 

informações apresentadas em formatos como texto, fotografia, áudio e vídeo foram 

organizadas de maneira a proporcionar uma fácil navegação, oferecer níveis de 

aprofundamento, permitir a atualização constante, possibilitar a participação do usuário e 

constituir um arquivo à medida em que informações vão sendo acrescentadas. 

 

Hipertextualidade 

A característica intrínseca do jornalismo online permite a apresentação da informação no 

Maracangalha.com na forma de micronarrativas multilineares conectadas por links, 

oferecendo ao usuário diferentes trajetos para a leitura. O conceito de hipertexto definido 

por Theodor Nelson em 1962, como uma escrita não seqüencial num texto que se bifurca e 

permite escolhas numa tela interativa, é questionada por Palacios (1999).  

 

Nossa experiência de leitura dos Hipertextos deixa claro que é 
perfeitamente válido afirmar-se que cada leitor, ao estabelecer sua leitura, 
estabelece também uma determinada ‘linearidade’ específica, provisória, 
provavelmente única. (...) Conquanto metaforicamente se possa falar de 
uma “não-linearidade”, tal idéia, strictu-senso, não tem cabimento quando 
colocada em termos de processos de construção das estruturas discursivas. 
Pode-se, no máximo, dizer que o Hipertexto é melhor descrito como 
multilinear, em contraste com outras estruturas discursivas, de caráter 
unilinear”. (Palacios, 1999) 
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A construção das páginas através das micronarrativas organizou a informação de maneira 

fragmentada, mas articuladas dentro da totalidade do documentário, oferecendo níveis de 

aprofundamento e integrando formatos distintos como som, áudio, fotografia e vídeo. Tanto 

as entrevistas em texto, como em áudio e vídeo, foram divididas por assunto e 

reorganizadas, tendo em vista a fácil movimentação do usuário na busca por informações. 

 

Multimidialidade 

A convergência de formatos na construção da narrativa do fato jornalístico constitui-se 

como uma característica importante, que vem diferenciar produtos dos meios tradicionais 

de produtos concebidos especificamente para a web. 

 

A novidade introduzida pela informática está justamente na possibilidade 
que ela abre de fundir num único meio e num único suporte todos os outros 
meios e de invocar todos os sentidos (ou, por enquanto pelo menos, os mais 
desenvolvidos do homem). Mas ela o faz de uma forma integrada, de modo 
que textos escritos e oralizados, imagens fixas e em movimento, sons 
musicais ou ruídos, gestos, toques e toda sorte de respostas corporais se 
combinam   para   construir  uma  modalidade  discursiva  única  e   
holística. A informática nos impõe, portanto, o desafio de aprender a 
construir o pensamento e expressa-lo socialmente através de um conjunto 
integrado de meios, através de um discurso áudio-tátil-verbo-moto-visual, 
sem hierarquias e sem a hegemonia de um código sobre os demais. 
(Machado Apud Silva Júnior:2001) 

 

Interatividade 

O conceito de que a notícia online possui a capacidade de fazer com que o usuário sinta-se 

parte do processo (Bardoel e Deuze, 2000), é adotada pelo web documentário como uma 

maneira de aproximar o leitor do tema, permitindo o contato com pessoas envolvidas no 

processo, através de chat, e-mail e pela disponibilização de números de telefone, endereços, 
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etc... Assim, o usuário não é mais passivo, como em um documentário em vídeo, tendo um 

outro nível de experiência, possibilitado também pela navegação hipertextual, que segundo 

Machado (1997), constitui uma situação interativa. 

 

A interatividade possibilita a percepção da Rede como espaço de circulação de informação, 

vinculado à produção de conteúdo, a partir de um sistema descentralizado. A 

descentralização da disseminação de conteúdo, incorporada pela Internet, dá vida a um 

produto como o web documentário Maracangalha.com. Cada página, assunto ou 

acontecimento é dinamizado pela constante atualização, pela mutabilidade.  

 

Com frequencia se define o arquivo como um seviço finalista, com o 
objetivo de remarcar seu caráter de destino final dos documentos 
produzidos pelas instituições públicas ou pelas empresas privadas. Este 
caráter finalista não pode converter-se em terminal, acepção que pode 
parecer de início um pouco fantasiosa e que corremos o perigo de que se 
transforme em algo tangivel em um futuro próximo se não detivermos a 
produção de materiais altamente efêmeros. (Fugueras e Mundet, 1999:193) 
 

 

Memória 

O jornalismo tem na web sua primeira forma de memória múltipla, instantânea e 

cumulativa (Palacios, 1999). A possibilidade de utilização de um espaço praticamente 

ilimitado para a disponibilização de material em vários formatos, produz efeitos quanto à 

produção e recepção da informação jornalística. Recuperada tanto no nível do receptor 

como no nível do produtor, a memória conjugada com a instantaneidade, hipertextualidade 

e interatividade, sem os limites de armazenamento de informação, é potencializada de 

forma “que cremos ser legítimo afirmar-se que temos nessa combinação de características e 
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circunstâncias uma Ruptura com relação aos suportes mediáticos anteriores” (Palacios, 

1999). 

 

 O projeto do web documentário Maracangalha.com incorpora o preceito de que os 

conteúdos nas redes digitais são atualizados de forma constante pelo acúmulo de 

informações produzidas de modo descentralizado. Mesmo ainda não implementado, vale 

salientar que o arquivo do sítio não estará centralizado, mas relacionado a cada assunto. 

Utilizando o hipertexto, as micronarrativas serão atualizadas conforme a substituição de 

fatos antigos por fatos mais novos. O conjunto dos conteúdos estará a disposição de todos 

os usuários do sistema, através de ferramentas de busca para a recuperação dos dados 

armazenados. À medida que a base seja complexificada, será introduzido um sistema de 

busca por palavra ou data.  

 

Enfim, quando pensamos a arquitetura da hipermídia, nosso modelo deve 
estar nas formas naturais, nas sementes germinando, em constante 
movimento e mutação. Caso contrário, não será possível construir um 
espaço para ser habitado. Ao artista, arquiteto das redes, cabe o papel de 
agricultor, o que espalha sementes para que elas germinem.  
(Leão, 1999:109) 
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Os Procedimentos 

“Arquiteto da Informação: 1) quem organiza os dados, tornando o complexo claro; 2) pessoa que 

cria estrutura ou mapa de informação que permita a outros encontrar seus caminhos pessoais de 

busca do conhecimento; 3) profissional do século 21 que indica uma era focada na clareza, 

entendimento humano e consciência da necessidade de organização da informação” 

Richard Saul Wurman 

 

Ao longo da última década, consolidou-se uma área de conhecimento denominada User 

Interface Design, ou Projeto de Interface de Usuário (IU), ou ainda Arquitetura de 

Informação (AI). O mercado de sistemas operacionais de interface gráfica viabilizou a 

fixação de uma cultura de uso de aplicações baseadas em recursos gráficos (janelas, botões, 

ícones, etc.), instituindo a importância de se empregar conceitos e técnicas de IU para 

desenvolver sistemas que interajam com os usuários finais e que permitam saber onde está, 

o que fazer, como fazer, para onde ir. 

 

O desenvolvimento de um sítio web constitui-se como uma tarefa multidisciplinar. A 

exemplo de trabalhos para o cinema e a TV, um produto elaborado para o suporte digital 

conta com particularidades executadas por uma equipe. “O sucesso do design e da produção 

de web sites complexos requer um time interdisciplinar. Um indivíduo não pode ser expert 

em todas as etapas do processo. Um time de indivíduos com conhecimentos 

complementares em diversas áreas deve trabalhar junto. A composição desse time varia de 

acordo com as necessidades de cada projeto, orçamento disponível e disponibilidade  de 

profissionais”. (Rosenfeld e Morville, 1998:20) 
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Por apresentar uma estrutura complexa que reúne informação em diferentes níveis e 

formatos, o Maracangalha.com foi desenvolvido por um grupo de pessoas com habilidades 

específicas indicadas no projeto. A metodologia adotada foi dividida em 6 etapas: Pesquisa, 

Arquitetura da Informação, Conteúdo, Projeto Gráfico, Implementação, Disponibilização / 

Divulgação, descritas a seguir. 

 

Pesquisa 

Esta é a primeira e fundamental fase de qualquer projeto para sítios web: a busca por 

informações sobre o tema. A partir daqui, o conteúdo é reunido e adequado à proposta, 

identificam-se os formatos possíveis para a apresentação das informações, definem-se os 

recursos necessários e analisa-se o tipo de tecnologia a ser utilizada no sítio. A etapa já 

havia sido iniciada quando descobri que Maracangalha não era só uma criação de Dorival 

Caymmi, mas uma vila real do Recôncavo Baiano. A procura por informações sobre o lugar 

através de ferramentas de busca na Internet, como Google, Altavista, Welcome, resultou na 

constatação da escassez de dados referentes a sua existência.  

 

Como o levantamento de informações sobre o tema já aspirava uma construção jornalística 

para a web, utilizei-me dos procedimentos necessários para a produção de uma reportagem, 

contemplando as particularidades do meio. A sistemática está descrita em “Conteúdo”. 

Depois de identificar matérias dos jornais locais sobre o festival de música, ocorrido em 

janeiro de 2002, relacionei nomes de autoridades ou personalidades citadas pelos 

jornalistas. A partir destes dados consegui números de telefones de 2 delas e a partir do 

contato estabelecido, fui levantando outras fontes. No final do caminho percorrido, já 
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reunia uma lista de fontes que ia do jornalista que produziu a primeira matéria que 

encontrei, aos idealizadores de um projeto de revitalização da cultura local. 

 

Um fato relevante para a elaboração do projeto foi a constatação da desinformação dos 

jornalistas que já haviam produzido algum material sobre a vila e que mesmo sabendo mais 

que qualquer leitor sobre o povoado, desconheciam informações essenciais para qualquer 

reportagem sobre o tema como, por exemplo, se Caymmi havia ou não estado no local, 

colaborando para a disseminação de dados equivocados, como descobri ao longo da 

produção do trabalho.  

 

Insatisfeita com o que tinha reunido junto às fontes oficiais, busquei fontes alternativas. As 

conversas com a população, batendo nas portas das casas para fazer perguntas, abordando 

pessoas nas ruas, me proporcionaram, muitas vezes, dados mais ricos que os das fontes 

oficiais, permitindo a construção de um documento mais complexo e plural de 

Maracangalha. 

 

Quando já havia coletado material considerado suficiente, defini o que seria disponibilizado 

em vídeo, áudio, texto e fotografias. Analisei as limitações, problemas e benefícios da 

utilização de cada um destes recursos e pesquisei sobre a tecnologia necessária para o 

suporte. Estabeleci o que competiria a mim e o que eu poderia solicitar de colaboradores, 

visto o caráter multidisciplinar do desenvolvimento de um projeto para um sítio web. As 

colaborações envolveram o design, implementação do sítio, fotografias, gravação, edição e 

digitalização de vídeos e áudio. Todas estas tarefas foram desempenhadas com meu 
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constante acompanhamento e participação. Ao longo do processo, pratiquei tarefas que 

antes não havia tido possibilidade, principalmente no que se refere à produção, gravação, 

edição e digitalização de vídeo. Todas as pessoas que participaram do projeto estão 

nomeadas na página de créditos do sítio, bem como as funções desempenhadas. 

 

Arquitetura da Informação 

 

“Jornalistas são treinados em organização de informação de diferentes assuntos. Se um web site 

disponibiliza conteúdo dinâmico, como uma agência de notícia ou prestadora de serviços de envio de notícias 

com a tecnologia push, alguém com o respaldo do jornalismo terá um grande senso sobre qual a melhor 

maneira de se organizar e disponibilizar essa informação. Por causa de sua experiência com a escrita, os 

jornalistas são ótimos candidatos para o cargo de arquitetos de sites que necessitam organizar grande 

quantidade de conteúdo”. 

 Rosenfeld e Morville 

 

Conceitos, imagens e elementos figurativos que evocam elementos do mundo real, 

baseados em experiências anteriores do usuário constituem as metáforas utilizadas para a 

produção dos conteúdos de um sítio web. A multiplicidade de linguagens facilita a 

navegação, a apreensão de informações e simplifica a realização de tarefas ao permitir 

associações com modelos mentais preexistentes. “A metáfora pode oferecer uma estrutura 

unificadora ao design que o fará parecer mais do que uma coleção de itens isolados. Ela 

facilita o aprendizado ao permitir que o usuário utilize o conhecimento que já tem acerca do 

sistema de referência”. (Nielsen, 2000:180) 
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A arquitetura da informação pensada para o Maracangalha.com teve como ponto de partida 

a pesquisa realizada sobre o tema. Todo o material reunido ao longo dos contatos, das 

visitas à vila, das entrevistas por telefone, e-mail, fotos, áudio, vídeo, texto, teriam que ser 

organizados de forma a oferecer ao usuário níveis diferentes de informação.  

 

O sítio contém 6 páginas principais, organizadas a partir da metáfora de uma vila, 

replicando os lugares mais significativos para o povoado: Usina, Capela, Praça, Prefeitura, 

Associação de Moradores e Comércio. Dentre as principais apenas a página Música foge à 

regra, por não remeter a um lugar, mas a um tema. A exceção decorre do fato de que, a 

música representa um aspecto peculiar tanto na história de Maracangalha quanto no projeto 

cultural de revitalização da vila. As 4 páginas restantes, Posto de Informações, Imprensa, 

Guia de Navegação e Créditos, oferecem ao usuário dados complementares seja sobre os 

envolvidos na produção do projeto seja sobre os procedimentos necessários para acessar os 

conteúdos disponibilizados ou contribuir com as diversas seções interativas. 

 

Como toda vila ou cidade no espaço físico um sítio web tem um porta de entrada. No caso 

de Marcangalha.com o portal de acesso se apresenta em forma de Splash6. Apesar da crítica 

de alguns autores como Jakob Nielsen (2000) a estas páginas devido ao tempo que tomam 

do usuário na procura por informações, optei por sua utilização, considerando tanto o 

aspecto lúdico quanto o caráter informativo do sítio. A natureza de web documentário 

permite que o público possa percorrer sem pressa as cores, imagens e formas, além da 

 
6 Splash-pages, splash-screen ou páginas de entrada, caracterizam-se por não terem links para a estrutura do site, além de um para o 
acesso ou para optar por idiomas ou diferentes versões. 
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informação. Passado o portal, um universo de possibilidades se abre em um click. O Mapa 

situa o visitante, oferecendo todos os caminhos possíveis para que decida por onde ir.  

 

Conteúdo 

Mesmo sabendo das dificuldades em distribuir áudio e vídeo na web, decidi que o 

Maracangalha.com aproveitaria ao máximo, dentro do possível, as potencialidades da 

Rede. Portanto, a multimídia seria fundamental para distinguir o produto dos criados para 

os suportes convencionais. A primeira pesquisa em relação à tecnologia utilizada envolveu 

a disponibilização dos arquivos em streaming7. Isso porque para a construção das 

micronarrativas, áudio e vídeo representariam dados integrados ao todo e não somente 

complementos para as informações textuais. Por isso, o ideal era que fossem assistidos no 

tempo do sítio, ou seja, carregando à medida que vão sendo vistos. 

 

Vale ressaltar uma matéria divulgada no dia 17/06/02, pela revista digital WebWorld, canal 

IDG NOW8, que mostra que o número de assinantes de Web Veloz no mundo saltou 110% 

no primeiro trimestre de 2002, em relação ao período equivalente de 2001, batendo 23,8 

milhões de linhas DSL (digital subscribers lines)9. O Brasil não aparece entre os 10 mais 

na pesquisa divulgada pela Point-Topic, mas somou um crescimento de 252% no período. 

 

Vídeo 

 
7 “Streaming é a melhor maneira de disponibilizar vídeo e áudio online, pois permite que o público experiencie a informação visual e 
sonora no momento em que a encontra, diferente de ter que esperar por ela (o que a maioria das pessoas não faz)”. (Wolk, 2001:96)  
8 Acessado em 19/06/02, in <http://idgnow.terra.com.br/webworld/namidia/2002/06/0072> 
9 A tecnologia DSL permite às operadoras de telecomunicações oferecerem serviços em banda larga em velocidade 10 vezes mais rápida, 
em relação às conexões tradicionais com linha discada. 
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Tendo em vista a impossibilidade em conseguir uma câmera digital, o equipamento 

utilizado foi uma Betacam, sabendo que isso acrescentaria uma etapa ao processo, a 

digitalização das imagens. As indicações para o cinegrafista foram dadas previamente. 

Preocupada com a qualidade das imagens na web pela baixa definição para não trabalhar 

com arquivos muito grandes, defini que cada vídeo teria no máximo 2 minutos10. As 

tomadas deveriam priorizar os closes, evitando gravar paisagens e muito movimento. Os 

únicos vídeos movimentados11 seriam os do samba de roda. 

 

A falta de um roteiro para cada vídeo e um trabalho prévio de produção, anteriores ao dia 

da gravação,  decorrentes da quase inexistência deste tipo de prática ao longo do curso de 

graduação na faculdade, impediram que as informações fossem melhor trabalhadas. Sem 

saber exatamente a ordem das pessoas a entrevistar, perdemos tempo. Deixei que os 

entrevistados falassem muito, com pouca objetividade, o que dificultou a edição. O ideal 

teria sido ir à vila alguns dias antes da gravação e definir as pessoas que seriam 

entrevistadas, conversar com elas e produzir um roteiro, inclusive fazendo uma projeção do 

tempo gasto com cada entrevista. 

 

As imagens foram gravadas em duas saídas com a equipe12. Na primeira, com os problemas 

identificados acima, e, na segunda, tendo refletido a respeito do que poderia sair melhor. 

Produzi um roteiro simples, com as perguntas que deveriam ser feitas e com uma suposição 

do tempo que seria gasto. O processo desta vez, foi otimizado, o que foi sentido na edição, 

 
10 Isso garantiria que, depois de comprimidos, os vídeos não ficariam com mais de 3 Mb 
11 O movimento em vídeos na web distorce mais ainda as imagens, por causa da baixa resolução. 
12 A equipe, gentilmente cedida pela TV Aratu, contou com um cinegrafista e um auxiliar. 
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mais fácil que a primeira. No total, foram gastas 8 horas para as gravações, incluindo o 

deslocamento entre os lugares. Em fita, foram captadas 2 horas e 30 minutos de imagens13. 

A edição dessas imagens foi feita em uma ilha analógica linear. Priorizando o corte seco e o 

tempo definido em no máximo 2 minutos, não era possível a utilização de recursos de 

edição, levando-se em consideração que a qualidade do vídeo na Internet ficaria bastante 

reduzida. Foram gastas 9 horas na edição das imagens, incluindo decupagem e definição 

dos assuntos, pensando na construção hipertextual. 

 

A etapa seguinte foi a digitalização dos 23 pequenos vts produzidos14. Essa foi a parte mais 

difícil porque as produtoras de vídeo, normalmente não oferecem este serviço sozinho, já 

que ele é uma etapa final de um processo para o qual são contratadas desde o início. Depois 

de muito procurar e pedir apoios, consegui da RX30, a digitalização dos vts.  

 

Áudio 

A principal utilização do áudio no Maracangalha.com é a disponibilização da entrevista 

feita com Dorival Caymmi, por telefone, no dia 16 de outubro de 2002. Desde o final de 

agosto, procurei maneiras de entrevistar Caymmi. O ideal era gravar em vídeo, mas ao 

conseguir o contato com sua neta e autora de sua recente biografia, Stella Caymmi, foi 

descartada essa possibilidade, já que o compositor estava doente. Por mais de um mês, 

insisti em pelo menos o consentimento para uma entrevista por telefone para a gravação e 

posterior disponibilização do áudio. Dez ligações e 5 e-mails depois, finalmente consegui a 

autorização. Muito em cima da hora, não encontrei um local onde eu pudesse falar de um 

 
13 Cada fita beta possibilita 30 minutos de gravação. 
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telefone que tivesse a “Maricota”15. A TV Aratu, que havia me dado o apoio com os vídeos, 

já tinha concordado com a possível gravação de uma entrevista em suas instalações. Muito 

tempo depois, em cima da hora e justamente no horário de edição do jornal local, Caymmi 

resolveu falar comigo. Eu tinha 4 horas para conseguir outro jeito de gravar a entrevista. A 

salvação apareceu de última hora. E por uma velha secretária eletrônica, 25 minutos de 

conversa foram registrados. Aproveitando a ocasião, gravei também uma entrevista com 

Stella Caymmi. 

 

A etapa seguinte ficou por conta da digitalização para posterior edição das entrevistas, o 

que só poderia ser feito em um estúdio. Alexandre Vargas Estúdio me deu o apoio neste 

sentido. O áudio foi captado por um microfone, da secretária eletrônica para o computador. 

Digitalizado o material, os programas Cubase e Sound Forge 4.5 foram utilizados para a 

edição fragmentada, já pensando em sua construção hipertextual. 

 
14 O maior vt ficou com 1m24s 
15 Maricota é um aparelho utilizado pelas rádios, colocado no telefone, possibilitando a gravação da conversa. 
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Projeto Gráfico 

A etapa de pesquisa também contemplou a busca por elementos visuais que caracterizassem 

Maracangalha, baseada sobretudo em placas de sinalização, casas, roupas das sambadeiras 

e cana-de-açúcar. Já havia-se definido que o site utilizaria a metáfora da vila. O design foi 

criado por Alice Vargas, priorizando a leveza simplicidade das páginas, convidando o leitor 

a um passeio. A disposição dos textos foi pensada para a inserção das micronarrativas 

multilineares. 

 

Para a construção da marca foram utilizados capela, casas e usina, os elemento mais 

representativos da vila. Os tipos que constituíram o logotipo foram: Buchada (Da 

Tipopotamo Fontes) e Baskerville Win 95 BT. Para os textos, Verdana, Times New Roman 

para as manchetes, Arial Bold para os títulos menores e para as imagens, em conjunto com  

Baskerville Win 95 BT, utilizou-se a Swiss 721 condensed BT. 

 

Implementação 

Vídeos 

Transformados para .AVI (Audio Video Interleave), foram gravados em um CD. Ainda 

precisavam ser convertidos para um formato reduzido. O .WMV (Windows Media Video) 

foi escolhido porque abre em qualquer máquina que utilize o sistema operacional Windows. 

O Windows Media Encoder 7.1 foi utilizado para a conversão16. 

 
16 <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp> 

 27 



 
 
 

                                                

Áudio 

Preocupando-me com a burocracia dos direitos autorais para as músicas, decidi pelo 

formato .SWF (Shockwave Flash) para os arquivos sonoros. Diferente do MP3, o sfw tem 

código fechado, impedindo a cópia. 

 

Disponibilização / Divulgação 

A idéia inicial era registrar o sítio sob o domínio http://www.maracangalha.com.br, o que 

não foi possível porque o mesmo já havia sido reservado, indicação da pesquisa no sítio 

oficial de registro para a Internet, http://www.registros.br. A próxima opção era a busca 

pelo .com, internacional. Além do registro de domínio, é necessária a contratação de um 

serviço de hospedagem dos arquivos. Tudo isso pode ser feito pela Rede, inclusive o 

pagamento. Efetuei através do MegaNick17, o pagamento no valor de R$ 99,5018. 

 

A transferência dos arquivos para o servidor é simples, por um programa qualquer de FTP 

(File Transfer Protocol), conseguido gratuitamente pela Internet em sítios de download. 

Para este projeto, utilizo o WS_FTP. Desde agosto de 2002, http://www.maracangalha.com 

é o endereço do sítio. Inicialmente, uma ilustração e uma pequena apresentação foram 

colocadas online, substituídas em setembro, quando o projeto já havia tomado corpo e 

estava melhor definido. 

 

 
17 http:://www.meganick.com.br 
18 Pagamento efetuado no dia 15/07/2002. Taxa de setup do domínio = 9,90 ; Registro internacional por 1 ano = 59,90 ; Plano Plus I (10 
MB) = 29,70 / 3 meses 
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A divulgação em sítios de busca como Google, Yahoo!, Altavista, já foi feita, apenas 

aguardando pela aprovação dos mesmos. Para a página de Comércio, o cadastro no 

Submarino 19 está previsto para a primeira semana de funcionamento oficial do sítio. Um 

release para a divulgação do sítio na imprensa foi elaborado e enviado no dia 15 de 

outubro, juntamente com um convite para o coquetel de lançamento no dia 25 de outubro de 

2002. Conseguido com o apoio do Espaço Maracangalha, o evento contará com uma 

exposição fotográfica sobre a vila, apresentação do Grupo de Samba de Roda e presença de 

pessoas que contribuíram com a realização do projeto. Além disso, comida e bebida típicas 

serão oferecidas aos convidados. Este trabalho de divulgação é um primeiro passo para 

firmar o sítio como referência para pesquisas sobre a vila.  

 
19 O referido sítio de comércio eletrônico paga uma taxa por cada produto vendido através do site dos afiliados. Essa é uma das formas de 
se fazer propaganda na Internet que melhor funciona. Ao invés de simplesmente anunciar o produto através de banners, os grandes 
vendedores da Rede oferecem serviços e oportunidades de negócios efetivas. <http://www.submarino.com.br/affiliates/default.asp> 
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Conclusão 

Este projeto demonstra com clareza como o trabalho para o lançamento de sítios e produção 

de conteúdos para publicações nas redes digitais, cada vez mais, tende a exigir um esforço 

coletivo e multidisciplinar. O desenvolvimento do projeto impôs a necessidade de definir o 

conceito de web documentário, objeto até hoje pouco tratado nas pesquisas no campo da 

cibercultura. Mesmo tendo como propósito a elaboração de um trabalho prático, a partir das 

contribuições dos membros da banca examinadora, decidi revisar a bibliografia sobre o 

documentário nos meios convencionais para estabelecer uma discussão preliminar sobre o 

documentário jornalístico produzido para a web, buscando situar o conceito de 

documentário ao longo da História, como método de aproximação a um conceito do gênero 

no suporte digital. 

 
Como resultado, mesmo sabendo que a elaboração de um conceito mais definitivo suporia 

um trabalho mais profundo, mais adequado as demandas de uma tese de doutorado, para 

fins operacionais nos limites de um trabalho prático de conclusão de um curso de 

graduação, proponho definir o web documentário jornalístico como uma obra aberta, 

baseada na realidade, construída no tempo dos acontecimentos pelo autor e por seus 

usuários/leitores, sobre assuntos diversos relacionados às artes, ciências, comportamento, 

viagens, etc... Utilizando as características do meio – interatividade, hipertextualidade, 

multimidialidade e memória – para a construção de micronarrativas multilineares, o web 

documentário jornalístico ao mesmo tempo que resgata fatos históricos, apresenta a 

situação atual e contribui para o conhecimento das diversas dimensões do objeto retratado. 
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Mais do que produzir um sítio para web, o projeto Maracangalha.com – Um web 

documentário jornalístico sobre uma vila do recôncavo baiano representou uma 

oportunidade para a concretização dos conhecimentos acumulados em 5 anos de curso de 

Comunicação, em particular como bolsista do Laboratório Multimídia. A prática do 

jornalismo no desenvolvimento de um produto concebido especificamente para o suporte 

digital proporcionou a experimentação dos quase 3 anos de teorias estudadas com o Grupo 

de Pesquisas em Jornalismo Online da Faculdade de Comunicação da UFBA. Dos desafios 

ultrapassados, vieram o amadurecimento pessoal, profissional e uma recompensa preciosa 

pelos meses de dedicação. A amplitude dos conhecimentos técnicos e teóricos exigidos 

para a execução do projeto revela que o desenvolvimento do web documentário jornalístico 

como um gênero autônomo impõe que tanto as teorias quanto as práticas jornalísticas sejam 

repensadas a fim de acompanhar a evolução do campo profissional com a consolidação do 

suporte digital. 
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