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ATENÇÃO: O USO EXTENSIVO DO SOFTWARE KORSAKOW
PODE MUDAR SUA PERCEPÇÃO DO MUNDO.

Mas não se preocupe: Korsakow não é uma religião*

ATTENTION: EXTENSIVE USE OF THE KORSAKOW SOFTWARE 
MIGTH CHANGE YOUR PERCEPTION OF THE WORLD.

But don’t be afraid: Korsakow is not a religion*

*Tradução nossa. Disponível em: http://korsakow.tv/korsakow-system/. Acesso em 30 de abril de 2021.

http://www.korsakow.tv/korsakow-system/
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INTRODUÇÃO

A pesquisa analisou o software de edição Korsakow, uma aplicação escrita 
na linguagem Java para produzir filmes interativos conhecidos por K-filmes 
(MILES, 2014) e seu uso em documentários audiovisuais. Pensado e criado 
pelo artista de mídia alemão Florian Thalhofer permite criar narrativas não-
lineares a partir de bancos de dados audiovisuais ou databases.

Na visualização de um K-Filme tanto o formato, quanto o tempo final de duração 
de cada obra, dependem de como as formulações interativas dos temas são 
construídos pela participação ativa do espectador. Este sentido criativo permite 
ao mesmo tempo produzir significados particulares, com escolhas individuais 
das narrativas, e também coletivas num sentido de co-criação.

A interatividade da narrativa é feita com a montagem de sequências mostradas 
em pré-visualizações nas telas dos computadores, onde se pode escolher o 
acesso a uma ou várias das partes constituintes do K-filme. Este procedimento 
coloca o espectador diante de possibilidade de participar da construção 
narrativa, ativando-a com sua percepção particular nas tomadas de decisão ao 
conduzir os temas. Esse processo é semelhante ao da navegação que fazemos 
pelas páginas da internet, por exemplo. Quando seguimos pelos caminhos 
narrativos de um K-filme, não há necessidade ou mesmo obrigação de fazê-
las em encadeamentos causais e temporais como nos filmes lineares, sendo o 
espectador livre para estabelecer padrões narrativos próprios. A cada vez que 
se volta a visualizar um K-filme pode-se obter uma experiência diferente da 
anterior.
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Ao produzir, elaborar significados e customizar os formatos, inferindo 
conscientemente na construção da voz do documentário (NICHOLS, 2003) 
e na consequente duração de um K-filmes saímos do formato audiovisual 
consolidado nos filmes analógicos e entramos no espaço das novas mídias, 
nascidas das metamídias computacionais como idealizadas por Alan Kay e 
Adele Goldberg, nos anos 1970, quando do início da criação das ‘máquinas de 
mídia universais’ (MANOVICH, 2023, p.83)1, que conhecemos hoje como sendo 
os computadores de modo geral, o ambiente nativo de ferramentas batizadas 
de ‘media software’, os programas de mídia, “programas que são usados 
para criar e interagir com objetos e ambientes de mídia” (MANOVICH, 2013, 
p.38 apud SOAR, 2014, p.154)2. Nesses programas onde se inclui o software 
Korsakow, colocam às narrativas audiovisuais mais modos possíveis de realizar 
enunciações e representações sobre a realidade ou a ficção, que até então não 
era possível nos filmes lineares do cinema tradicional.

A pesquisa destas possibilidades criativas estão constantemente modificando 
limites e fronteiras entre as diferentes mídias, não somente tornando-as 
híbridas, mas produzindo “linguagens líquidas” (SANTAELLA, 2016), de 
caráter ubíquo na conectividade e que se tornam importantes para nortear as 
mutações que o computador provoca nas linguagens. Desta forma, o estudo 
das narrativas aplicadas por software abrem campo para atender demandas 
futuras e relativas às das narrativas interativas, como as aplicadas na produção 
de documentários audiovisuais com o uso do software Korsakow.

Dados mostram que nos países desenvolvidos em termos de indústrias 
audiovisuais como no Canadá, o NFBC - Fundo Nacional de Cinema do 
Canadá, destinou 20% do orçamento total somente para realização e pesquisa 
com documentários interativos já em 20133.Esta movimentação de recursos 
pretende de modo objetivo obter parcelas de mercado no futuro, considerando 
que somente a previsão de faturamento do mercado audiovisual global foi 
ordem de 325 bilhões de dólares para 2020, segundo o site statista.com4. Outro 
fato recente foi norteado pela produtora de cinema mundial NETFLIX, que 
lançou em 2019, o seu primeiro episódio de ficção interativo - Bandersantch - 
onde foi desenvolvida toda uma programação tecnológica original e interativa 
para seus serviços streaming.

1.Manovich se refere aqui ao conceito do Dynabook, um dos primeiros modelos de computador pessoal para criação 
de produtos culturais, concebido por Alan Kay e Adele Goldberg em 1977, as universal media machine. 
2.Programs that are used to create and interact with media objects and environments. Tradução nossa. 
3.Disponível em: https://www.inter-doc.org/empresas-y-productoras-especializadas/. Acesso em 22 de dezembro de 2020. 
4.Disponível em: https://www.statista.com/topics/964/film/. Acesso em 12 de março de2020. 

statista.com
https://www.inter-doc.org/empresas-y-productoras-especializadas/
https://www.statista.com/topics/964/film/
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Na construção da base teórica revisamos conceitos do documentário 
(NICHOLS, 2003), (TEIXEIRA, 2012) e (RAMOS, 2013), definições de 
gênero interativo no documentário, (GAUDENZI, 2013), (MILES, 2017), e das 
novas mídias (MANOVICH, 2003, 2010), (MURRAY, 2001), além de buscar 
experiências inovadoras nas questões dos encontros entre formatos do 
audiovisual, e em particular entre o documentário e inovações tecnológicas, 
objetos de pesquisas e experimentações de instituições acadêmicas e 
empresas, como o Open Documentary Lab /MIT-Massachssets Institute of 
Technology, National Film of Board Canada, o IDFA-Holanda, o Canal Arte/
França, e startups de mídia como o Buzzfeed, FiveThirthyEigth e Vice dos EUA, 
e ainda Canadá, Holanda e França, países com mais projetos realizados até 
o momento. Do Brasil, buscamos referências de produções que se reúnem 
em torno do site Bug404, um projeto que propõe ser espaço para troca de 
experiências entre pesquisadores e autores. Em junho de 2019, foi lançada a 
primeira publicação brasileira sobre o assunto, o livro BUG404.

Baseamos a pesquisa ainda na análise do programa em duas etapas 
metodológicas: primeira, ao analisar o que os praticantes e autores estão a 
fazer (GEERTZ, 1977, p.5 apud MILES 2014a), realizando uma classificação 
dos gêneros, temas, modelos de financiamento, ano e local de produção dos 
K-filmes do Showcase, o banco de K-Filmes do Korsakow, e em segundo, 
analisando os conteúdos de cinco K-filmes e propondo o desenho dos 
respectivos mapas narrativos.

Sumário Narrativo 

A pesquisa organizou sua navegação da seguinte maneira; no capítulo 1, o 
exame histórico do desenvolvimento tecnológico que permitiu o surgimento 
dos documentários audiovisuais interativos formulando uma linha do tempo 
descritiva, a partir de casos relacionados no site do OpenDoc Lab do MIT/
Massachussets Institute of Technology e identificadas como obras interativas, 
entre elas o Korsakow, para em seguida apresentarmos uma discussão dos 
conceitos desse novo gênero, e alguns contextos conexos em relação ao 
jornalismo digital, citando alguns casos no mundo e no Brasil. Esse capítulo 
também se concentra nas origens e desenvolvimentos do programa Korsakow, 
como aconteceram os processo de construção do software, a introdução 
do mesmo como produto comercial, e descrevendo, o funcionamento e os 
processos da principal funcionalidade, a edição interativa através de palavras-
chave. Por fim, concluímos falando como foram produzidos os primeiro K-filmes 
e o pensamento do seu criador, Florian Talhofer.
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No capítulo 2, mostramos como o documentário audiovisual evoluiu e 
consolidou suas propostas narrativas na tradução da realidade, durante o 
século XX, e quais caminhos podem surgir nas linguagens documentais 
influenciadas pelas mídias digitais e os modos de storytellings narrativos 
contemporâneos. Tais respostas buscamos responder a partir do capítulo 3, que 
trata metodologicamente de aspectos dos K-filmes em seu conjunto e com 
análise em particular de cinco K-filmes escolhidos. Para isso a pesquisa 
foi dividida em duas etapas metodológicas, a primeira, com um enfoque 
exploratório, quantitativo e qualitativo, para classificar o conjunto de filmes 
do banco de dados - Showcase, por gênero, temáticas, financiamentos, 
autores, ano de produção e financiamento; e na segunda, analisando o 
conteúdo de cinco K-filmes que tiveram os mapas narrativos desenhados, a 
partir de modelos propostos por Maurin (2014). Em ambos procedimentos, foi 
necessário considerar os impactos do encerramento do aplicativo Adobe Flash 
Player, acontecido no início de janeiro de 2021. Os resultados compilados são 
apresentados divididos em duas partes respectivas no capítulo 4.

Por fim, no capítulo 5, apresentamos nossas conclusões que visam contribuir 
para o desenvolvimento da pesquisa no campo dos filmes interativos, em geral 
e de modo específico, para subsidiar autores em experiências de produção de 
documentários interativos e mesmo experimentais, de co-autoria e em redes de 
autores.

A edição da pesquisa no formato de e-book teve apoio de recursos da Lei Aldir 
Blanc obtidos em edital específico, promovido pelo Governo de Pernambuco, 
em 2021, e será de livre acesso em meufilme.com.br. O site funciona como 
ferramenta de apoio e banco de dados de conteúdos, anotações, artigos, 
indicações de obras e eventos relativos ao campo do audiovisual interativo.

http://www.meufilme.com.br


VOLTAR

O DOCUMENTÁRIO 
E AS TECNOLOGIAS 

1.
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1. O DOCUMENTÁRIO E AS TECNOLOGIAS. 

Um dos primeiros modos de utilizar a câmera de cinema inventada pelos 
irmãos Lumière no final do século XIX foi levar estas câmeras para “filmar” 
os parques, jardins, praias e outros lugares públicos, as atividades cotidianas 
e eventos, como o famoso filme Arrival of the train at la Ciotat (1896), e até 
1903, a maioria dos filmes mostravam cenas de lugares. (BORDWELL e 
THOMPSON, 2008, p.442). Numa abordagem mais atual, para Bordwell e 
Thompson (2008, p.338-445) o documentário se identifica pelo seu título, 
publicidade, cobertura da imprensa e seu tema, e estes indicativos sugerem 
ao público que os eventos mostrados existem de fato e que as informações 
são verídicas. Com a evolução do cinema e seus descendentes estilísticos 
em especial a televisão, o audiovisual contemporâneo e também os jogos 
eletrônicos passaram do mero entretenimento popular para ocupar lugar central, 
tanto como mídias de comunicação quanto como obras artísticas superando o 
complexo de inferioridade, “(...) em relação às artes modernas e à conformação 
pictórica dominante no século XX.” (RAMOS, 2013, p.134). Consolidado assim 
o dispositivo cinema em sua amplitude; de produção, local e platéia, para 
além do registro automático do mundo como fora um dia a fotografia, para se 
transformar numa ‘arte pura’ que denominamos como a sétima arte.

Neste percurso até os dias atuais, e possivelmente no futuro, o desenvolvimento 
do cinema está ligado ao paradigma tecnológico dominante em cada momento, 
pois o mesmo torna-se inerente e fundante dos estilos de captação de imagem 
e som, montagem, difusão e fruição pelos espectadores. Tal relação possibilita 
criar linguagens, mesmo não sendo o cinema uma língua em si, “o cinema 
parece desprovido de gramática ou, se acaso tiver uma, ela de forma alguma 
se dará no modo das línguas.” (METZ apud LEVY, p.68, 2004), o que o cinema 
produz são narrativas na combinação de planos ou sequências carregadas com 
imagens e sons transformando-se numa poderosa ferramenta comunicacional.

Em texto sobre como as culturas consistem em processos de comunicação, 
Castells (2002, p.459), relata sobre as culturas virtuais, “todas as formas de 
comunicação, como Roland Barthes e Jean Baudillard nos ensinaram há muitos 
anos, são baseadas na produção e consumo de sinais”. Este regime virtual 
agora está presente no modo como se descreve, representam e transmitem os 
comportamentos sociais, políticos e econômicos das sociedades e por ordem 
causal, das diversas culturas globais, e que se conformaram em redes no início 
do século XXI.
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As redes comunicacionais se desenvolveram em torno dos software que 
adicionaram mais uma dimensão ao que conhecemos como cultura. O software 
modifica a experiência do usuário acessar as formas simbólicas da leitura de 
um romance, em assistir um filme e até de visitar um monumento ao ar livre, 
“como alfabetos, a matemática, a imprensa, o motor a combustão, a eletricidade 
e os circuitos integrados, os software readaptam e redesenham tudo em que 
são aplicados, - ou ao menos têm o potencial de fazê-lo”. (MANOVICH, 2013, 
p.33)5. Segundo Manovich (2013) toda a sociedade contemporânea é um uma 
sociedade de base software, e sua cultura é uma cultura dos software, pois 
estes são determinantes no modo como nós produzimos e consumimos cultura, 
utilizando elementos materiais e imateriais.

As mudanças provocadas por essas modificações técnicas no cinema foram a 
migração da forma de fixar o mundo real, passando dos filmes analógicos de 
base material para os processos de apreensão e conformação em arquivos 
digitais audiovisuais, introduzindo uma nova ecologia de sistemas informáticos e 
conectados em rede, para além do próprio cinema em si. Neste contexto situamos 
que o documentário audiovisual, gênero que se opõe à ficção, mas que incorpora 
no seus modos de produção procedimentos por vezes comuns de narrativa, 
sempre esteve atento as inovações tecnológicas como aponta Nichols (2010):

Os documentários não adotam um conjunto fixo de técnicas, 
não tratam de apenas um conjunto de questões, não 
apresentam apenas um conjunto de formas e estilos. Nem todos 
os documentários exibem um conjunto único de características 
comuns. A prática do documentário é uma arena onde as coisas 
mudam. Abordagens alternativas são constantemente testadas 
e, em seguida adotadas por outros cineastas ou abandonadas. 
Existe contestação. Sobressaem-se obras prototípicas, que 
outras emulam sem jamais serem capazes de copiar ou imitar 
completamente. Aparecem casos exemplares, que desafiam as 
convenções e definem os limites da prática do documentário. 
Eles expandem e, às vezes, alteram esses limites.
(NICHOLS, 2010, p.48).

A pesquisa revista a evolução histórica do documentário em relação aos 
aspectos tecnológico dos meios computacionais que permitiram a elaboração 
de narrativas interativas e não-lineares e se aproxima conceitualmente das 
5.Like the alphabet, mathematics, printing press, combustion engine, eletricity and integrated circuits, software re-a-
dapts and re-shapes everything it is applied to, - or at least, it has potencial to do this. Tradução nossa.
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questões de tempo e espaço discutidos na filosofia pós-moderna (BAUMAM, 
2001), ao expandir os limites dos filmes. Teixeira (2012) aponta as causas 
desta expansão no documentário inflexionadas por três deslocamentos, em 
relação ao seus processos de produção, ao cinema de ficção e ao cinema 
experimental. Este alargamento de limites genéricos o coloca num processo de 
hibridização próprio da nossa época pós Web 2.0, onde conteúdos são gerados 
e consumidos de múltiplas maneiras e que tendem a se reinventar, como os 
vistos na adoção de estilos ensaísticos aplicados aos documentários, seguindo 
princípios e roteiros análogos aos usados na literatura.

sobretudo, de reflexibilidade no sentido de um trabalho de 
pensamento que se debruça sobre suas matérias para moldá-
las e manipulá-las conforme propósitos que não estão dados 
nelas, que não são evidentes e que bastaria sua exposição, 
mas segundo aqueles que nascem da relação mesma do 
documentarista com os entornos que sua vista ou imaginação 
alcançavam, com seus objetos, agentes ou personagens 
implicados, suas derivas, oscilações, dúvidas em relação ao 
processo de criação que raramente se esgota num resultado 
pronto e acabado. (TEIXEIRA, 2012, p.239).

Sendo assim construir tais narrativas através de possibilidades interativas, 
conceito que Manovich (2001) considera por vezes muito amplo, pois 
“nas mídias produzidas por computadores, o conceito de interatividade é 
tautológico. As modernas HCI são por definição interativas”. (MANOVICH, 
2001, p.55), é o fundamento que permite ao documentário se reposicionar no 
fluxo da comunicação contemporânea e que abre sua rede ao alcançar um 
público consumidor e co-criador, em propostas de narrativas imersivas, com 
geolocalização, de releituras, através re-mixagens, com uso de arquivos para 
serem relacionados e conectados, ou cognitivamente ou por algoritmos, na 
produção destas novas narrativas. 
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1.1. Origens e desenvolvimento dos documentários interativos.

A descrição do percurso histórico do campo foi realizada a partir de casos 
relacionados na linha do tempo Interactive, do site Moments of Innovation6, 
que relaciona as origens e evoluções de casos e obras, onde construções das 
narrativas se desenvolvem a partir de ações ativas dos próprios espectadores 
ou usuários, ao interagir com os meios onde acontecem as histórias, gerando 
assim o sequênciamento temporal das narrativas.  Este banco de dados é 
parte integrante das pesquisas do Open Documentary Lab/MIT, ligado ao MIT/
Comparative Media Studies da Universidade de Massachutsetts, nos Estados 
Unidos, criado em 1999, e que define seu objetivo em oferecer programas 
inovadores e que aplicam análise crítica, pesquisa colaborativa e design, numa 
variedade de artes, formas e práticas de mídia. O site mapeia, congrega e serve 
de repositório das tendências de inovação entre o documentário e tecnologias.

coletar, mostrar e inspirar novas fórmulas documentais e as 
suas ferramentas, processos e criadores pois os documentários 
desempenham um papel vital em nossa democracia e cultura, 
e as tecnologias e técnicas atuais oferecem possibilidades 
criativas de expressão na promessa de trazer novas vozes ao 
alcance de novos públicos. Como qualquer meio emergente, 
surgem novas gramáticas, novos estilos e novos processos. 
Assim também, com webdocs, documentos imersivos, 
documentos interativos e participativos e todos os outros nomes 
que atribuímos a esses novos tipos de documentários. Quais 
termos ou estilos que serão aplicados ainda não sabemos. 
(URICCHIO, 2020)7.

Os casos agrupados pelo conceito central da ‘interatividade’ entre o autor e 
usuário, é constituído por conjunto de obras e técnicas que vão de um jogo de 
guerra do exército da Prússia, passando por experiências de comportamentos 
sociais do início do cinema, produtos com fins educativos, como livros e fichas 
textuais, até jogos eletrônicos e programas de computador. Outras seções 
do mesmo site, incluem ainda linhas teóricas e históricas relativas à casos de 
imersão, locação, participação, remixagem, database, experiências sensoriais, 
6.https://momentsofinnovation.mit.edu/. Acesso em 22 de outubro de 2019.
7.To collect, showcase, and inspire new documentary forms and the tools, processes, and makers behind them. We 
believe that documentaries play a vital role in our democracy and culture and that today’s technologies and techniques 
offer creative possibilities for expression: the promise of new voices, and the reach to new publics. With any emerging 
medium comes fresh grammar, new styles, and novel processes. So, too, with webdocs, immersive docs, interactive and 
participatory docs and all the other names we attribute to these new types of documentaries. Which terms or styles 
will stick we don’t yet know. But for certain documentary is evolving”. Disponível em https://docubase.mit.edu/about/, 
acesso em 21 de julho de 2020. Tradução nossa.

https://momentsofinnovation.mit.edu/
https://docubase.mit.edu/about
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algorítmicas e de narrativas únicas, que em suas interconexões possibilitam 
não somente o surgimento de vários formatos de documentários interativos e de 
híbridos, usados ainda em instalações artísticas e experimentais.

Na linha do tempo dos casos listados na seção Interactive8 do site do MIT, 
descrevemos a evolução histórica por ano; por suporte: físico, digital ou 
hibrido, sendo este o uso dos dois últimos; por formato: jogos, performace ao 
vivo, publicação impressa, audiovisual, multimídia ou transmídia; e sinopses. 
(Quadro 01). A referência mais antiga da lista é o Kriegsspiel (Jogo de Guerra) 
de 1812, um jogo de treinamento de táticas de guerras feito de madeira e 
representando, tanto os espaços geográficos e naturais dos campos de batalha, 
como os personagens, soldados, pelotões, cavalaria, canhões, etc. Criado pelo 
tenente do exército, Georg Leopold von Reiswitz, e financiado pelo exército 
da Prússia, o jogo tinha as situações apresentadas e criadas pelos jogadores 
conforme aconteciam a evolução das jogadas, recriando a realidade da guerra 
com seus exércitos e táticas, o jogo evolui toda vez que se lançam os dados. 
Algumas das bases deste jogo podem ser vistas nos atuais jogos de guerra e 
de RPG9, principalmente pela idéia de um terceiro participante, uma espécie de 
“confidente” de batalhas, similar aos Dudgeon Master10.

Seguindo a linha do tempo, um caso remonta às origens dos conceitos que 
viriam a ser incorporadas depois aos documentários, a figura do “explicador de 
filmes”. No início do cinema, os primeiros filmes mudos estavam longe de serem 
silenciosos. Exibições de filmes no início de 1900 incluíam não apenas música 
e efeitos sonoros, mas um “palestrante” que interpretava a ação na tela para o 
público, respondendo à multidão e atraindo-os para a experiência do cinema. O 
holandês Louis Hartlooper foi um dos mais famosos. A partir dos anos 1960 temos 
acelerados os avanços tecnológicos, notadamente das pesquisas dos campos 
computacionais, que veio formar parte importante na consolidação dos conceitos e 
direções do campo dos documentários interativos. Nesta época os pesquisadores 
do Massachusetts Institute of Technology/MIT, nos EUA, Steve Russell, Martin 
Graetz, e Wayne Wiitane, pretendiam utilizar os computadores para além de 
uma ferramenta séria, para fins unicamente de trabalho, e é lá que desenham o 
SpaceWar! (1962), considerado o primeiro jogo de computador. Construído em 
um computador DEC PDP - 1, possuía um display de tubo de raios catódicos 
sendo a interface gráfica para o jogo e dois controladores individuais. Depois em 
sua evolução foram incorporadas outras funcionalidades e outras plataformas, 
tornando-se popular no início dos anos 1960.
8.Disponível em: https://momentsofinnovation.mit.edu/interactive. Acesso em 20 de outubro de 2020.
9.Role-playing game (RPG) – Um RPG é um jogo em que o usuário controla um personagem em um ambiente.
10.Dungeon Master é um jogo de computador que foi lançado em 15 de dezembro de 1987. 

https://momentsofinnovation.mit.edu/interactive
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Na mesma época, em 1963, é realizada uma iniciativa no campo educacional, 
que trabalhava o conceito hipertextual11 de montagem de narrativas pelo 
usuário, são as publicações da Jackdaw, que tinham o objetivo de transformar 
estudantes em contadores de histórias documentais, ao dispor materiais 
de arquivo diretamente nas suas mãos. Estas publicações ainda hoje são 
impressas e continuam sendo uma ferramenta popular em salas de aula no 
Reino Unido, Estados Unidos e Canadá.

Ao listar outro jogo de computador, o Zork (1983), na linha evolutiva temos a 
importância que jogos eletrônicos possuíram neste campo, no pensar teórico 
e prático da aplicação no documentário interativo. O Zork é um jogo que não 
utiliza gráficos em sua interface, criando um mundo inteiramente a partir de 
descrições escritas, prompts12 e comandos onde os jogadores interagem com 
o jogo em níveis linguísticos sofisticados, inserindo frases completas em vez 
de palavras-chave únicas. O jogo ainda desenvolveu três versões posteriores, 
sendo uma última gráfica, representando todos os seus conceitos. Em ambos 
os casos (SpaceWar! e Zork), a interatividade entre o homem e máquina foi 
possibilitada pela escrita de códigos computacionais inspiradas nos hipertextos.

Outra obra importante relacionada no site é a iniciativa de cinema interativo 
“The Elastic Charles” (1989), que trabalhou o conceito de hipertexto para se 
adequar a conteúdos de vídeos. De autoria de Glorianna Davenport, na época 
também pesquisadora do MIT, permitia aos usuários moldar a história do Rio 
Charles, em Boston, organizando clipes e criando links. O filme foi possível 
através da criação de um software que serviu como inspiração depois para a 
criação de outro, chamado Videoshop13, ainda hoje disponível para desktop e 
mobile.

No ano de 1996, a ferramenta criada pelo então estudante Johnathan Gay 
como projeto de feira de ciências de ensino médio, permitiu pela primeira vez a 
usuários de computador utilizar um software de animação de fácil usabilidade. 
Com ele vetores e gráficos podiam criar textos animados, desenhos, imagens, 
áudio e vídeo executáveis na iniciante plataforma chamada de internet. Esta 
invenção foi batizada de Flash pela empresa Macromedia e depois vendida 
a ADOBE. Sua característica principal foi ser uma plataforma multimídia de 
desenvolvimento de aplicações que continham animações, áudio e vídeo, 
utilizada na construção de páginas web interativas, ou seja, uma espécie 

11.Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto. Acesso em 15 de março de 2021.
12.São interpretadores de comandos ou programas de computador responsáveis por tomar as ações efetivas conforme a 
orientação do usuário através de comunicação textual. 
13.Disponível em: https://videoshop.net/. Acesso em 22 de outubro de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
https://videoshop.net
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de pedra fundamental para o desenvolvimento do audiovisual digital, dos 
documentários interativos e de sua visualização pela internet.

Estava então pavimentado o caminho para a criação em 2008 do software 
Korsakow, que começou a ser imaginado como ferramenta para um projeto 
de pós-graduação. O seu autor Florian Thalhofer desenvolveu um sistema 
de construção de narrativas não-lineares através de links, que permitem um 
hipertexto onde segundo ele, “Este poder de recombinar dados de maneiras 
significativas também pode ser usado para criar narrações”14.

Entre os anos de 2004 a 2015, o site lista 15 obras, sendo 13 documentários 
interativos e dois formatos híbridos que misturam conceitos de jogos de 
computador, documentário e ficção, dos quais destacamos; Prison Valley 
(2009) um documentário jogável onde as narrativas se desenvolvem 
através das decisões do usuário, dentro de formato de cinema road movie, 
e That Dragon, Cancer (2015) também um documentário jogável, sobre o 
comportamento humano. O último projeto listado é o documentário interativo 
Quipu Project (2015), que usa mais recursos de infográficos e depoimentos 
sonoros do que propriamente os visuais, e que se incluiu também, como um 
projeto documentário transmídia de maior alcance, tendo sido possível de ser 
visualizado num site on-line, encerrado numa primeira fase em 2018. A proposta 
de Quipu é ser uma plataforma interativa para vítimas das campanhas de 
esterilização em massa involuntárias realizadas nas mulheres peruanas, sob o 
regime presidente Fujimori nos anos 1990. Quipus são cordões com nós usados 
pelos Incas para transmitir mensagens complexas. No sentido de estabelecer 
uma conexão com a cultura ancestral, os autores estabeleceram coletar 
depoimentos através de uma linha telefônica especialmente estabelecida e 
conectada ao site, e que colheu depoimentos de 150 mulheres esterilizadas. 
A partir da sequência de nós dos Quipus representada na interface do site 
podemos ouvir as vozes das mulheres. De autoria de Maria Court, Rosemarie 
Lerner e Sandra Tabares-Duque têm a produção do Chaka Studio e apoio de 
diversas instituições como, CrossCurrents, Doc Fund Hotdocs, Tribeca Film 
Institute, University of Bristol, The Fledging Fund, WMM, Amnesty International, 
FAU, Amnesty Peru, Chiledoc, entre outras, sendo um exemplo de como unir a 
interatividade do documentário em causas de ativismo social e saúde pública.

14.This power of recombining data in meaningful ways can be used for creating narrations as well. 
Disponível em http://korsakow.com/. Acesso em 02 de dezembro de 2020. Tradução nossa. 

http://korsakow.com/


 Quadro 01- Obras formadoras dos documentários interativos

Obra/Ano Suporte
Experiência 
do usuário/

formato
Descrição

Kriegsspiel
/1812

Tabuleiro e peças de 
madeira. Físico.

Jogo de 
Tabuleiro

Jogo de táticas de guerras criado pelo 
Exército da Prússia.

Os Explicadores 
de Filmes

/1900 -1910.
Humano. Físico. Performance 

ao vivo
Os primeiros filmes mudos incluíam um 
"palestrante" que interpretava a ação 
na tela para o público. 

Spacewar
/1962

Computador DEC 
PDP-1.    Digital

Jogo de 
Computador

SpaceWar! é o primeiro jogo de 
computador que abre caminho para os 
jogos de computador.

Publicações 
Jackdaw /

1963

Material de arquivo 
impressos em papel. 
Físico.

Documentos 
- textos e 
fotografias 

Publicações colocam estudantes como 
autores de histórias documentais 
através materiais de arquivo. 

Zork
/1980

Atari ST, Amstrad 
CPC, Amiga, Apple 
Mac, Microsoft Dos, 
Sega Saturn.  Digital.

Jogo de 
Computador

Zork é um jogo de ficção interativa 
criando um mundo de jogo inteiramente 
a partir de descrições escritas, prompts 
e comandos.

The Elastic 
Charles

/1989
Softare de 
visualização Digital.

Audiovisual 
Interativo

O hipertexto se adequa ao conteúdo 
de vídeo, com usuários contando a 
história do Rio Charles, em Boston, 
organizando os clipes e criando links.

Flash
/1996

World Wide Web.
Digital. Software Ferramenta de animação de software 

fácil de usar.

Enemy Within 
/ 2004 Web site. Digital. Multimídia

Os espectadores exploram as histórias 
de soldados e civis do conflito na 
Chechênia, percorrendo um labirinto de 
fotos, vídeos, áudio e texto. 

Filmaker in 
Residence

/2006
Web Site. Digital. Audiovisual  Médicos, enfermeiros, pesquisadores e 

pacientes contam suas histórias.

Thanatorama
/2006 Web Site. Digital. Audiovisual 

Interativo

Documentário interativo que permite 
aos espectadores fazer seu próprio 
tour através das práticas e rituais que 
envolvem a morte e o morrer.

Korsakow 
Software

/2008
Web Site. Digital. Software

Ferramenta para um projeto de pós-
graduação tornou-se um software 
destinado a criação de histórias 
interativas.

Journey To The 
End Of Coal

/2008
Web Site. Digital. Audiovisual 

Interativo

Documentário web sobre o mundo 
dos mineiros de carvão chineses com 
300 fotografias e vídeo e som num 
ambiente imersivo.

Gaza / Siderot
/2008 Web site. Digital. Audiovisual 

Interativo

O documentário on-line relata as 
experiências cotidianas de homens, 
mulheres e crianças de ambos os lados 
da fronteira palestino-israelense, em 
Gaza (Palestina) e Siderot (Israel).

Prison Valley
/2009

Video Game on line.
Digital.

Audiovisual 
Interativo

Uma mistura de jogo e documentário 
web sobre a indústria da prisão.

Collapsus
/2010 Web Site. Digital. Multimídia

Documentário interativo que aborda a 
crise de energia através de animação, 
live action, documentário e ficção
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No conjunto as obras listadas no quadro 01, a maioria das obras abordam 
temas característicos do documentário social, sendo oito sobre temas como 
saúde pública, violência, morte e funerais, trabalho e indústria, crise energética, 
urbanismo e ativismo, três sobre guerras e conflitos entre fronteiras como o 
caso do documentário Gaza / Siderot (2008), e duas ligadas a fatos históricos. 
Duas obras têm a ficção científica como inspiração para criação de jogos 
SpaceWar! e Zork, e duas são pesquisas científicas que resultaram nos 
software Flash e Korsakow.

1.2. Situando o campo dos documentários interativos.

Como vimos anteriormente, documentários interativos já existiam desde os 
anos 1980 (Elastic Charles, 1989) mas foi somente depois da expansão da 
Web nos anos 2000, junto com a eclosão das redes sociais e sua natureza 
participativa (WEB 2.0), que foram reunidas condições para o aumento 
do número e da variedade de tipos e formatos. Tais possibilidades foram 
agregadas ao documentário interativo num formato fluido, em camadas e 
mutável, que não é possível ao documentário linear tradicional. Ao trocar 

In Situ 
/2010 Web Site. Digital. Audiovisual 

Interativo
O olhar de planejadores urbanos, 
arquitetos, filósofos e artistas no 
espaço público do continente Europa. 

Alma, a Tale of 
Violence

/2012

Web Site, TV, 
Exposição e Livro. 
Físico e Digital.

Transmídia - 
Audiovisual, 

Fotos e 
Livro.

A jovem Alma conta sua história nas 
gangues da Guatemala em várias 
plataformas: aplicativo interativo para 
web e tablet, uma versão de TV, uma 
exposição de fotos e um par de livros. 

Snow Fall
/2012

Web Site e TV 
Documentário. 
Digital.

Multimídia   
Snow Fall relata a história de uma 
viagem de esqui transformada em 
missão de busca e resgate.

Just a Refletor
/2014

Web Site, Video.
Digital.

Audiovisual 
Interativo

Videoclipe com interatividade onde 
o espectador constrói sua própria 
instalação de vídeo. 

Empire 
Interactive

/2014
Web Site. Digital. Multimídia 

Documentário, instalações de 
vídeo multicanal, texto e design de 
experiência.

Last Highjack 
Interactive

/2014
Web Site. Digital. Multimídia Experiência transmídia online sobre o 

seqüestro de um navio na Somália. 

That Dragon, 
Cancer

/2015
Computadores. 
Digital.

Jogo de 
Computador

Um jogo pessoal que oferece novas 
formas de luto. Projetado pelo pai de 
Joel, um menino que morreu com 
idade de quatro anos.

Quipu Project
/2015 Web Site - Digital.

Transmídia - 
Infográficos, 
depoimentos 

sonoros e 
video.

Documentário interativo é plataforma 
para as vítimas das campanhas de 
esterilização involuntárias do presidente 
peruano Fujimori nos anos 1990.

                Fonte: MIT/DocLab/Moments of Innovation.
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o corte pelo link, um único formato possível foi transformado em múltiplas 
possibilidades, que por consequência trazem segundo Gaudenzi (2013), o 
surgimento de diversas tentativas de definir não somente um termo próprio ao 
gênero, mas de sua definição teórica.

Terminologias como new media documentários (CASTELLS, 
2011), webdocs  (GUILLERME, 2010; France 5 television1, 
2011) docu-games (WHITELAW, 2002; RAESSENS, 2006), 
documentários multi-plataforma (BULKLET, 2010; BELL, 2010) 
e documentários interativos (GOODNOW, 2004; GALLOWAY ET 
AL, 2007; CHOY, 2009) estão todos misturados sem um claro 
entendimento de suas diferenças. A falta de uma terminologia 
precisa se reflete ainda mais, e com mais importância, numa 
falta de clara conceituação capaz de reunir, e fazer justiça, a 
complexa e natural quebra de paradigmas de documentários 
realizados com ferramentas estéticas inovadoras. 
(GAUDENZI, 2013, p. 10-11)15.

Para definição teórica defende que os documentários interativos constituem 
uma forma em si, sendo um novo gênero, e não uma continuidade dos 
documentários não lineares, introduzindo ao campo a noção de “Documentário 
Vivo” onde propõe aos documentários interativos serem vistos como “formas 
vivas”, numa alusão colocada a partir da noção transportada da biologia das 
“autopoiesis” de Maturana e Varela. As autopoesis descrevem os processos de 
auto criação presentes em organismos vivos, que desse modo, se distinguem 
do meio ambiente e adquirem autonomia. Ao estender esta lógica aos textos 
que se podem construir dentro dos documentários interativos, considera a 
interação acontecendo de modo relacional, numa construção da realidade como 
colocada também por Deleuze e Guatari na teoria dos agenciamentos, ou seja, 
na medida que os textos são produzidos, estes produzem relações com outros 
textos e agenciamentos possíveis, permitindo assim explorar quais relações são 
as dominantes, constituintes e mesmo as que são visíveis nos documentários 
interativos. (GAUDENZI, 2013, p. 20 e 25).

A definição “Documentário Vivo” coloca a ênfase na natureza relacional 
do documentário interativo e na sua capacidade de gerar mudança, pois o 

15.Terminologies such as new media documentaries (Castells, 2011), webdocs (Guillerme, 2010; France 5 television1, 
2011) docu-games (Whitelaw, 2002; Raessens, 2006) cross-platform documentaries (Bulkley, 2010; Bell, 2010) 
and interactive documentaries (Goodnow, 2004; Galloway et al, 2007; Choi, 2009) are all mixed up without clear 
understanding of their differences. The lack of precise terminology is reflected, even more importantly, in a lack of clear 
conceptualisation able to gather, and do justice, to the complex and ground-breaking nature of the new aesthetic tools 
that are emerging in interactive documentary. Tradução nossa. 
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documentário interativo por ser uma mídia relacional têm na sua estrutura 
geradora, seus itens formadores e de infraestrutura, via internet em sites, links, 
hipermídas, fluxos, e navegações os artefatos essenciais de sua constituição. 
Devido a mutabilidade constante da estrutura podem não ser vistos ou 
estudados em sua forma total, que talvez nunca aconteça, mas somente 
através de uma série de relações complexas entre seus itens formadores e 
suas formas. (Dovey e Rose, 2012 e Gaudenzi, 2013b, p.6 em Miles, 2017).

Miles (2017) discorre hipoteticamente que os limites e a definição do gênero, 
estando sujeitos aos estudos do cinema e das novas mídias, são influenciadas 
pelas teorias de Lev Manovich (2003), criando uma sobreposição teórica dos 
dois campos. (Figura 01). Esta confluência se mostra presente, segundo ele, na 
digitalização, gravação, edição e distribuição do cinema documentário durante 
muitos anos, e nas mudanças provocadas na produção, no estilo, na economia 
e agenciadas pelas mudanças dos públicos.

Para além do documentário vivo, Miles (2017, p.10), defende que podemos 
pensar uma maneira de questionar a existência do documentário interativo 
como um emaranhado confuso de pessoas, mídias, tempos, tecnologias, 
interatividade, materialidades e produções, onde os contínuos estudos 
de cinema e documentário tentam alcançar por si mesmos. Esta onda de 
experimentação de estilos e vozes possíveis de produzir-se dentro do campo 
surge com variados formatos, o que leva o pesquisador a propor chamá-los 
de obras de não-ficção computacional, numa perspectiva e alcance mais 
abrangente. (Figura 02).

Figura 1  
As relações imaginárias entre 
as novas mídias, cinema, 
documentários e documen-
tários interativos. 
Fonte: Miles (2017)
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Além de situar os campos do documentário interativo como visto no desenho 
(círculo cinza), o autor reforça a importância das Teorias de Ator Rede e do 
Novo Materialismo em elaborar análises acadêmicas, já que as teorias do 
cinema não fornecem mais as lentes principais para a exibição e realização 
de documentários interativos, acrescentando por fim que estas figuras são 
mais uma proposta de configuração do que propriamente uma afirmação 
epistemológica, mais próximas até de infográficos que de esquemas de Ator-
Rede, “os estudos dos documentários interativos são uma bricolagem de 
estudos de cinema e documentários, além de estudos de software, novas 
mídias e códigos, com o novo materialismo incentivando um determinado teor 
ou carimbo para tudo”. (MILES, 2017, p.10)16.

Qual terminologia irá prevalecer dependerá ainda como será a evolução destas 
interações dentro dos projetos, uma consolidação que irá ocorrer provavelmente 
de forma similar a que aconteceu antes, nas definições estilísticas e de 
linguagens do documentário moderno.

1.3. Alguns casos no mundo.

Dentro da evolução histórica dos processos de narrativas documentais não-
lineares, os softwares usados para estas edições interativas, foram criados com 
mais frequência a partir dos anos 2000, tanto por especialistas programadores 
16.(...) that interactive documentary studies is a bricolage of cinema and documentary studies, as well as software, new 
media and code studies, with new materialism encouraging a particular tenor or timbre to it all. Tradução nossa.

Figura 2
Esquema imaginário para 
os estudos teóricos dos 
documentários interativos ou 
de não-ficção computacional.
Fonte: Miles (2017)

computacional.Fonte
computacional.Fonte
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de códigos computacionais, quanto por artistas visuais que se aventuram na 
formulação desses códigos. Tal panorama de desenvolvimentos precisa ser 
visto em consonância com as forças do mercado de mídia como um todo, 
e na sua interconexão com o documentarismo, principalmente às oriundas 
do jornalismo, que em face das mídias digitais vêm transformando formatos 
estabelecidos pelos broadcast, no jornalismo impresso, nos sites de notícias on 
line, nas rádios e sobretudo na televisão, depois da consolidação da internet e 
da world wide web.

Para justificar este argumento, apontamos em primeiro lugar, o movimento 
em direção a novos formatos no jornalismo sinalizado em 2015, segundo 
o relatório17 conduzido pelo MIT Open Documentary LAB e MacArthur 
Foundation, que revelou em nove dos principais grupos de mídia dos EUA e 
Europa, entre eles o The New York Times e o The Guardian, se associando 
ao programa de distribuição de conteúdo do Facebook, chamado de Instant 
Articles, para acelerar a distribuição de suas matérias em múltiplas plataformas. 
Esse programa oferece possibilidades interativas na distribuição de notícias 
em plataformas móveis com um retorno comercial de 100% dos anúncios 
agregados. Em 2014, o The New York Times dobrou o número de projetos 
interativos que havia realizado em 2013, passando de 57 para 123 produções.

O relatório destaca ainda citando outros estudos sobre esta aparente disrupção 
digital, entre eles o The Tow Center’s Post-Industrial Journalism (2012), de 
Chris Anderson, Emily Belll e Clay Shirky, a experiência dos documentários 
interativos e participativos como um meio de expandir o uso de ferramentas 
multimídias, e para que jornalistas possam contar suas histórias através de 
meios digitais armazenados por bancos de dados, em formatos diferenciados, 
como os destinados aos aparelhos celulares e visando públicos específicos, 
como por exemplo, o público jovem. Estas novas perspetivas viriam deste modo 
a ser uma alternativa aos formatos de jornais e de audiovisual consolidados, 
incrementando seu alcance ou direcionando nestes conteúdos interativos a  ter 
linguagens próprias. 

Deste relatório elencamos pontos relacionados ao desenho do panorama dos 
documentários interativos:

a) o crescente uso de plataformas móveis como destinos de 
conteúdos, o que impacta o formato das notícias;

b) a customização da história aumenta a relevância do conteúdo, 
17.Disponível em: http://opendoclab.mit.edu/presents/new-reality-exploring-intersection-new-documentary-forms-
digital-journalism/. Acesso em: 12 de junho de 2020.

http://opendoclab.mit.edu/presents/new-reality-exploring-intersection-new-documentary-forms-digital-journalism
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embora possa ter impactos no que diz respeito a temas como 
privacidade dos usuários;

c) o valor da participação dos públicos na construção do conteúdo se 
por um lado coloca em evidência formas de engajamento e ativismo, 
por outro precisa ter os fatos e fontes verificados com precisão; 

d) experiências imersivas aumentam exponencialmente a demanda 
por imagens e novas tecnologias aplicadas aos conteúdos; 

e) uso em larga escala de bancos de dados está direcionando 
formatos de conteúdo; 

f) o fato que as métricas de audiência passaram de ‘exposição’ 
para ‘engajamento’, oferecendo às organizações importantes 
oportunidades de pensar as comunicações, mas que trazem também 
desafios nas suas missões como empresas editoriais, e por fim e 
talvez as mais importante;

g) que o mundo e por consequência as histórias estão se tornando tão 
complexas, num momento de abundância de informações e sem que 
haja uma filtargem eficaz de suas fontes e que;

h) públicos e produtores de conteúdo se mostram sobrecarregados, 
este último aspecto resultado da busca produtiva de todos os 
anteriores num aspecto filosófico descrito por HAN (2011) como sendo 
nossa sociedade atual uma “Sociedade do Cansaço”.

Um aspecto da corrida por renovar as narrativas é vista com cautela pelo artista 
interativo americano Jonathan Harris criador de diversos projetos entre eles 
Whale Hunt (2013)18, no que diz respeito as produções em escala de mídia, de 
documentários interativos e suas formas de gerar modelos e ferramentas de 
auxílio, para que jornalistas possam usar para criar documentários interativos, 
“cada plataforma ou ferramenta carrega consigo seu próprio modelo. Com o 
tempo isso traz um efeito homogenizante nos tipos de coisas que fazemos 
ao usá-las”. Isso aponta para o fato de que se modelos de documentários 
interativos facilitam o uso pelos autores, por outro lado cobram o seu preço 
ao criar uma espécie de fórmula que é aplicada ao conteúdo e  design da 
interatividade das narrativas.

1.3.1. A produção no Brasil.

No Brasil os primeiros documentários interativos surgem no início da década 
de 2010 e estão associados ao termo web documentário, como é o exemplo de 

18.Disponível em: http://thewhalehunt.org/WhaleHunt. Acesso em: 10 de setembro de 2020. 

http://www.thewhalehunt.org/whalehunt
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“Filhos do Tremor – Crianças e seus Direitos em um Haiti Devastado”19, dirigido 
por Marcelo Bauer, fundador da produtora paulista Cross Content. Ele mesmo 
um pesquisador do campo, mantêm no site da empresa, o webdocumentário.
com.br, um espaço de referências a livros e artigos. O primeiro registro do uso 
do Korsakow, entretanto foi identificado num K-filme de Lucas Bambozzi, antes 
até, em 2004 com o projeto ‘O Tempo não recuperado’20, utilizado num formato 
de videoinstalação interativa e DVD, e depois em 2007, a artista brasileira 
Nina Simões realizou para projeto de pós-graduação em artes na Inglaterra, 
o K-Filme Rearhasing Realities, ambos utilizando as primeiras versões do 
Korsakow, que na época tinha uso livre. Esse documentário é analisado em 
detalhes no capítulo 4. Para Paz e Salles (2015), o cenário local ainda é 
relativamente pequeno, sendo composto principalmente por empreendedores 
que trabalham com equipes pequenas e de baixo orçamento, num ambiente 
que pode ainda a vir impulsionar novos projetos, com criação de festivais ou 
financiamentos apropriados.

Faz-se necessário não só um trabalho de comunicação entre 
os principais atores deste campo (realizadores, pesquisadores, 
críticos e público), como de divulgação das referências 
internacionais, tanto no sentido das obras, processos 
produtivos, procedimentos e estratégias, como das discussões 
e propostas estéticas. Trata-se de construir um terreno fértil que 
agregue inovações tecnológicas e experimentações estéticas 
e de linguagem, o que requer a cooperação entre realizadores 
e centros de pesquisa, base de dados, festivais e canais de 
informação a respeito desse campo incipiente e promissor. 
(PAZ E SALLES, 2015, p.157).

A mesma constatação é demonstrada por Souza (2017), que identifica parte 
da produção documental interativa no suporte digital no Brasil, e reconhece 
que temos um volume modesto de produções frente às originárias da 
França, Alemanha, Estados Unidos da América e Canadá, e que esta baixa 
produção possivelmente é relacionada “a relativa disponibilidade e respectivo 
custo de tecnologias, de plataformas e de mão de obra especializadas no 
desenvolvimento desse tipo de produção.” (SOUZA, 2017, p.17).

Uma reação a este quadro foi a fundação do BUG 40421, que se define como 
um portal, rede de diálogo e colaboração entre pesquisadores realizadores, 
que visa contribuir para a disseminação da narrativas interativas e imersivas 

19.Disponível em: http://www.webdocumentario.com.br/haiti/. Acesso em 03 de novembro de 2020.
20.Disponível em: http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/o-tempo-nao-recuperado. Acesso em 22 de abril de 2021.
21.Disponível em: http://bug404.net/. Acesso em 23 de janeiro de 2020. 

http://webdocumentario.com.br/category/livros-e-estudos/
http://webdocumentario.com.br/category/livros-e-estudos/
http://www.webdocumentario.com.br/haiti/
http://www.lucasbambozzi.net/projetosprojects/o-tempo-nao-recuperado
http://bug404.net/
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no Brasil. Seus objetivos são definidos na primeira obra voltada para o tema e 
lançada pelo grupo em 2019, o livro “BUG: Narrativas Interativas e Imersivas”, 
organizado por André Paz (UNIRIO/PPGMC UFRJ) e Sandra Gaudenzi 
(University of Westminster), no sentido de apoiar a concepção, desenvolvimento 
e produção de novos projetos. A ideia é incentivar a articulação da Universidade 
com diferentes atores: artistas, produtores, gestores, público. O projeto partiu 
da divulgação de conteúdo especializado em mídias sociais e website e 
articulou acadêmicos de diferentes universidades, produtores audiovisuais e 
interessados oriundos de diversas áreas profissionais, que passam a colaborar 
com a produção de conteúdo textual, eventos, além de oportunidades de 
parcerias técnicas ou científicas em torno de documentários interativos, 
realidade virtual, docugames, narrativas mobile. (GAUDENZI E PAZ, 2019, p.17).

No site do projeto, outra iniciativa importante congrega pesquisadores e alunos 
em torno do BugBrasil, com a proposta do primeiro mapeamento do campo 
das narrativas interativas e imersivas de âmbito nacional, um esforço para uma 
introdução ao campo e contribuição no fortalecimento de nosso ‘ecossistema’, 
com realização de novos projetos.

1.4. O Software Korsakow.

Meu nome é Florian Thalhofer e eu sou um observador. 
Dependendo do contexto, também sou artista de mídia, 
documentarista, inventor de um software ou editor de imagens 
em uma sala de notícias. (…) Korsakow é um software que 
inventei há quase duas décadas. Um software que mudou 
a minha maneira de ver o mundo. (…) Acredito firmemente 
que o Korsakow-Way-Of-Thinking é uma ferramenta útil para 
melhorar o bem-estar e uma ótima maneira de entender melhor 
a complexidade do mundo. (THALHOFER, 2021)22.

Desta forma se apresenta Florian Thalhofer no seu blog, ele mesmo o inventor 
do programa de edição de mídia digital audiovisual e interativa, conhecido como 
Korsakow. Além do blog, ele mantém um site como artista de mídia23, que é 
portfólio de suas múltiplas produções, contendo filmes utilizando o software, 
22.My name is Florian Thalhofer and I am an observer. Depending on the context I am media artist, documentary 
film maker, inventor of a software or picture editor working in a news-room of an internationel TV-broadcaster. (…) 
Korsakow is the name of the software, I invented two decades ago. A software that changed the way I view the world. 
(…) I strongly believe that  the Korsakow-Way-Of-Thinking is a useful tool to improve ones well being, and a great way 
to get a better understanding for the complexity of the world. Disponível em: http://pha.de/about-pha/. Acesso em 20 
de abril de 2021. Tradução nossa.
23.Disponível em: http://thalhofer.com/. Acesso em 13 de junho de 2021.

http://thalhofer.com/
http://korsakow.tv/
http://korsakow.tv/
http://korsakow.com/
http://pha.de/about-pha/
http://thalhofer.com
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mostras de obras como pintor e designer, contribuições escritas, como o próprio 
blog, artigos e entrevistas, um jogo de computador sobre o mercado de arte de 
Berlim, e até shows musicais em parcerias com outros artistas. 

No site principal do Korsakow24 é apresentada a principal invenção, descrita 
como sendo um caminho para pensar o futuro dos storytelling, ou seja, a 
maneira como poderemos contar nossas histórias utilizando a internet como 
mídia, conceito abordado no capítulo 3. Nele temos também, o programa 
disponível em versão comercial, com edições para avaliação e por assinatura, 
tutoriais e manual de instruções para fazer o download. Há disponibilizado ainda 
um catálogo de filmes de outros autores que utilizaram o programa em filmes 
documentários de temáticas diversas, acerca da vida cotidiana, sobre conflitos 
migratórios, de arquitetura, que falam de amor e relacionamentos, de economia, 
além de K-filmes experimentais, institucionais e voltados para treinamento, 
chamado de Showcase.

Talhofer afirma que inventou o programa por acaso em 2000, na intenção de 
resolver um problema narrativo, num projeto de graduação para a Universidade 
de Artes de Berlim, que era um filme não-linear e interativo sobre alcoolismo 
chamado de Korsakow Syndrom (2000), cujo título viria depois batizar o seu 
software25. O nome Korsakow é inspirado na síndrome de Korsakoff, um tipo de 
amnésia que causa danos em memórias de curto prazo. Na época, Thalhofer 
estava interessado em conhecer e pesquisar sobre diferentes formas de 
se contar histórias com imagens e descobriu que poderia fazer isto usando 
recursos de programação para computadores. Ao unir estes dois interesses cria 
o programa e a partir dele conduz sua trajetória como artista de mídia. A busca 
de soluções diante de problema reais é uma das faces do processo criativo, 
a construção de uma visão inovadora de contar ou descrever a realidade, 
como explica Howkins (2013, p.152) sobre o trabalho dos artistas é que “eles 
transferem vida de suas mentes para seus trabalhos; o trabalho deles é 
acreditar e imaginar. Eles adquirem um sexto sentido para o que “funciona” em 
seu meio ou campo de atuação, para o que eles querem trabalhar”.

Ao criar um programa de edição não-linear e interativo, para resolver o 
problema de narrativa em seu trabalho de conclusão, agrega consciência e 
sensibilidade cultural na discussão do grave problema social do alcoolismo, 
usando o conhecimento adquirido sobre o tema e associando isto na estrutura 

24.Disponível em: http://korsakow.com/. Acesso em 13 de junho de 2021.
25.Entrevista a Universidade Lusófona feito a por Manuel José Damásio, Diretor da Licenciatura em Cinema. Manuel 
José Damásio @ Universidade Lusófona. Gravado em 04 de dezembro de 2014. Disponível em: http://pha.de/texte/
interview-with-florian-thalhofer-at-universidade-lusofona/. Acesso em 11 de junho de 2021.

http://korsakow.com/
http://pha.de/texte/interview-with-florian-thalhofer-at-universidade-lusofona/
http://pha.de/texte/interview-with-florian-thalhofer-at-universidade-lusofona/
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de uma história que pudesse permitir ao espectador múltiplos pontos de vista.

O Korsakow é para jornalistas visionários, cineastas, 
antropólogos, artistas. Se você é uma dessas pessoas e quer 
falar sobre coisas que não se encaixam no formato da história, 
continue a ler - Korsakow é para você! Korsakow é uma 
ferramenta visionária para novos autores. Todo meio, seja filme, 
texto, fotografia ou tela, tem sua própria lógica interna. Uma 
lógica que define os limites dentro dos quais você pode dizer e 
pensar. Korsakow expande esses limites, não é uma ferramenta 
para criar uma história, é uma ferramenta para tecer uma teia 
de histórias. (TAULHOFER, 2020)26.

A idéia fundamental do programa já estava presente no protótipo, pois o 
programa que montou podia preparar regras para uma narrativa com proposta 
de interatividade e ser utilizada pelos espectadores, que consistia em separar a 
técnica da criatividade linear, introduzida e estandartizada pelo filme tradicional 
suporte onde se criou e mantém-se a indústria do cinema ainda hoje, pela das 
mídia digitais, com a hipertextualidade sendo a substituta das conexões entre 
as cenas. Antevendo a rápida ascensão da internet no século XXI, o programa 
propõe a narrativa aberta a co-criação, com múltiplos pontos de vista sobre 
como descrever a realidade.

1.4.1. A invenção de Florian.

Florian Thalhofer nasceu em 1972, na Bavária, e hoje vive e trabalha em 
Berlim. Em 1995, ingressou na Universidade de Artes de Berlim, onde 
pretendia seguir uma carreira como artista plástico. No portfólio dedicado a 
sua produção visual vemos como surgiu o seu nome artístico. O Título de 
uma das primeiras pinturas, “Fabian feierte ein phantastisches Fest mit seinen 
phönizisen Freunden”, ou “Fabian celebrou uma festa fantástica com seus 
amigos fenícios”, título que logo mudaria para Fabian Phantastisch” ou seja 
“Fabian Fantástico”, daí abreviado para Fabian Pha – nasce assim o artista27. 
O artista Fabian Pha realiza ainda naquele ano a primeira exposição, chamada 
de “Bunte Bilder”, ou “Imagens Coloridas”, na Kunsthaus Tacheles, de Berlim. 
26.Korsakow is for visionary journalists, film makers, anthropologists, artists. If you are one of the above and you want 
to talk about things that don't fit the format of story, read on — Korsakow is for you! Korsakow is a visionary tool for 
new authors. Every medium, may it be film, text, photography or canvas, has its own inner logic. A logic, that defines 
the boundaries within which you can tell and think. Korsakow expands these boundaries. Korsakow is not a tool to 
create a story, it is a tool to weave a web of stories. Disponível em: http://korsakow.com/. Acesso em 13 de março de 
2020. Tradução nossa.
27.Disponível em: http://thalhofer.com/category/florian-thalhofer-visual-art/. Acesso em 13 de junho de 2020.

http://korsakow.com
http://thalhofer.com/category/florian-thalhofer-visual-art/
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Para o artista esta exposição pode até ser esquecida pela história, mas foi o 
começo de sua carreira como pintor, “eu tinha uma galeria que vendia minhas 
pinturas. E a galeria estava localizada ‘debaixo das tílias’ ao lado do Portão de 
Brandemburgo, era o sucesso!”28.

Neste período também compra seu primeiro computador. Ele relembra os fatos, 
“o cara que estava dirigindo a galeria me disse: eu posso fazer um verdadeiro 
pintor de você. Você só tem que ir para todos os lugares que eu te mandar, o 
resto do tempo você tem que pintar. Também precisa comprar um carro legal 
e parar de brincar com o seu computador”29. Mesmo tendo produzido muitos 
quadros, entre 1995 e 1999, ele nunca conseguiu ter um carro legal mas 
continuou a frequentar a Universidade. Uma das disciplinas do seu curso de 
Artes foi a Humam Interactive Design, ou Desenho Interativo, que utilizava 
computadores para desenhar. Ao contrário de desenvolver seu senso pelas 
formas e cores, desperta o interesse por contar histórias, pela narrativa possível 
com aquela ferramenta tecnológica, e não pela sua capacidade de auxiliar o 
desenho ou ilustração. Mesmo sem abandonar de vez a pintura, o que realiza 
até hoje, Thalhofer desenvolve mais a pesquisa em como estruturar narrativas 
com computadores.

Essa pesquisas têm como primeira tentativa de concretização o filme Small 
Word (1997), filme experimental que mostra em 54 pequenas histórias um 
panorama sobre como crescer em uma pequena cidade do interior da Bavária, 
na Alemanha. (Figura 03) O Small World 30 é a primeira tentativa de Thalhofer 
de criar uma narrativa interativa e antecede o desenvolvimento dos primeiros 
protótipos do Korsakow por vários anos. Ele foi exibido internacionalmente 
e ganhou o prêmio literatur.digital da publishing house dtv and t-online, em 
2002. O filme experimento continua disponível para visualização, tanto em PCs 
quanto para Macs, baixando um aplicativo de visualização.

Porém foi Korsakow Syndrom (2000), com seis horas de material gravado, 
o primeiro filme feito com o programa de mesmo nome desenvolvido por 
Thalhofer. (Figura 04). Este filme foi também seu projeto de conclusão no 
curso da Universidade de Berlim e onde concretiza sua idéia para o programa, 
“Cada meio, seja filme, texto, fotografia ou tela, tem sua própria lógica interna. 
Uma lógica que define os limites dentro dos quais você pode dizer e pensar. 
Korsakow expande esses limites.”31

28.Soon I had a gallery that sold my paintings. The gallery was located “Unter den Linden”, right next to Brandenburg 
Gate. I thought I had made it!. Tradução nossa. Ibid 28.
29.I can make a real painter out of you. You have to go to all the parties I send you, the rest of the time you have to 
paint. You have to get a cool car and you have to stop playing around with your computer. Tradução nossa.
30.Disponível em: http://kleinewelt.com/. Acesso em 13 de julho de 2020. 
31.Every medium, may it be film, text, photography or canvas, has its own inner logic. A logic, that defines the 
boundaries within which you can tell and think. Korsakow expands these boundaries. Disponível em: http://korsakow.
com/. Acesso em 14 de julho de 2021. Tradução nossa.

literatur.digital
http://kleinewelt.com
http://korsakow.com
http://korsakow.com
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Para realizá-lo Thalhofer comprou neste ano sua primeira câmera de vídeo e 
entrevistou amigos e outras pessoas que conheceu sobre o tema do álcool em 
nossa sociedade. O projeto começou na UCLA – Universidade da Califórnia, 
nos EUA, onde era estudante de intercâmbio. Com as primeiras entrevistas 
captadas em Los Angeles, vai depois a Nova York, Berlim e Regensburg e 
escreve pequenas histórias sobre o álcool. Em suas palavras: “é um filme 
sobre álcool, não sobre alcoolismo. Há uma entrevista com um médico, Dr. Jörg 
Nützel que explica o que o álcool pode fazer ao corpo”32. Parte do filme também 
é um show conceito acerca de beber vodka com o músico Jim Avignon, no show 
ele toma uma dose de vodka antes de cada música. O trabalho foi reconhecido 
e o professor Willem Velthoven o convidou para lecionar em uma nova 
disciplina, chamada “Narração Interativa”, na mesma Universidade, na qual o 
professor indicava aos alunos que utilizassem o programa criado por Thalhofer 
em seus projetos pessoais.

32.It is a film about alcohol, not about alcoholism (as you can read sometimes). There is an interview with a medical 
doctor (Dr. Jörg Nützel) – who explains what alcohol can do to the body. Disponível em: http://thalhofer.com/
korsakow-syndrom-a-nonlinear-and-interactive-film-about-alcohol/. Acesso em 14 de junho de 2020. Tradução nossa. 

Figura 3
Imagem do K-filme 
Smal Word.
Fonte: http://thalhofer.com/

http://thalhofer.com/korsakow
http://thalhofer.com/korsakow
http://thalhofer.com/
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Ao usar a lógica computacional para organizar o material de vídeo revela 
que fez a programação como se fosse a de um sistema de banco de dados, 
sem mesmo sequer saber o que era um banco de dados, usando para isso 
o progama Macromedia Director e que se tornou depois o Adobe Director, 
fato descrito por Soar (2014), pesquisador e professor canadense, como uma 
conquista, já que este programa era destinado a criar apresentações multimídia, 
não aplicativos de software. Depois de concluidos, os filmes no Korsakow 
precisavam ser exportados para um servidor na internet, exigindo uma extensão 
de navegador da Web chamada na época de Shockwave, para poderem ser 
reproduzidos.

É um software para fazer filmes baseados em regras, não-
lineares e interativos. Parece complicado, mas é muito simples: 
O autor descreve as cenas individuais de um filme Korsakow. 
Com base nessas descrições, as cenas são, então, re-
arranjadas de uma forma significativa para cada visualização. 
Normalmente o telespectador pode escolher a próxima cena 
a partir de uma série de sugestões. Mas há também filmes 
Korsakow que são executados automaticamente, onde o 
computador escolhe a próxima cena. Um filme como este não 
pode mais ser visivelmente diferenciado de um filme ‘normal’. 
(THALHOFER apud CAPPI, 2011, p.34)

Em 2008, o aplicativo Director foi trocado pelo Flash, pois o plug-in Shockwave 
tornou-se cada vez menos viável. Nesse mesmo ano, Talhofer em parceria 
com o próprio Soar e o programador David Reish redesenharam o programa 
obtendo uma versão totalmente nova. Lançada em julho de 2009, ela envolveu 

Figura 4
Imagens do filme Korsakow 
Syndrom.
Fonte: http://thalhofer.com/

http://thalhofer.com
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uma reprogramação total em Java33, como um aplicativo de código aberto. Esta 
seria chamada de versão 5, não houve antes no entanto, nenhuma versão 
4. Os filmes exportados passaram a usar o plugin de navegador Flash34 para 
serem reproduzidos. Havia uma previsão de atualização no final de 2013, com o 
HTML35, que não chegou a acontecer.

A versão consolidada e edição atual é a do Korsakow 6 lançada no começo 
de 2016. Ela teve outras mudanças, entre elas, a mais importante foi a adoção 
do HTML 5 na exportação para internet pois este agora é o formato padrão. 
Neste momento, antigas versões exportadas em Flash, precisam agora serem 
re-exportadas em HTML devido ao Flash ter sido descontinuado em definitivo 
em janeiro de 2021. Existe um sério risco de muitos K-filmes não possam ser 
mais visualizados, inclusive alguns casos são vistos no capítulo 5. Esta versão 
6 é compatível para que os K-filmes realizados na versão 5 sejam abertos e 
exportados no padrão HTML novamente, e também serem executados em 
dispositivos móveis, embora isso não possa ser totalmente garantido. Existe um 
aviso no site que informa que por não ter suporte para sistemas operacionais 
iOs e Android, talvez seja necessário ao autor contratar um programador a 
parte, para se fazer uma ‘ajuste fino’ no código aberto do programa em cada 
projeto.

Também houve a adição de suporte para iFrame36 na sua interface de edição, o 
que permite ao autor se conectar a qualquer imagem ou texto de outro servidor 
na internet, o que não acontecia antes, por serem os filmes Korsakow somente 
possíveis de mostrar a sua própria database, ou seja seus próprios arquivos 
audiovisuais.

O modelo de negócio do software Korsakow é apresentado na sua plataforma 
on line de vendas37 com duas licenças permanentes: uma para um usuário e 
preço a partir de 299 dólares, e uma para empresas a partir de 1.999 dólares, 
para três ou mais usuários. Ambas permitem ilimitados números de projetos 
para editar. Na edição de um usuário o modelo estipula um valor de 50.000 
33.Java é uma linguagem de programação e plataforma computacional lançada pela primeira vez pela Sun Microsystems 
em 1995. Disponível em: https://java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml. Acesso em: 18 de julho de 2019.
34.Era um programa que permitia navegar na internet, uma plataforma multimídia de desenvolvimento de aplicações 
que continham animações, áudio e vídeo, utilizada na construção de páginas web interativas, ou seja fundamental para 
o desenvolvimento do audiovisual digital, dos documentários interativos e de sua visualização pela internet. Disponível 
em: https://get.adobe.com/br/flashplayer/npapiosx/. Acesso em 18 de julho de 2019..
35.HTML é a sigla de Hyper Text Markup Language, ou seja significa "Linguagem de Marcação de Hipertexto". 
Consiste em uma linguagem de marcação utilizada para produção de páginas na web, que permite a criação de 
documentos que podem ser lidos em praticamente qualquer tipo de computador e transmitidos pela internet. 
Disponível em: https://www.significados.com.br/html/. Acesso em 18 e julho de 2019. 
36.É um elemento programação que permite um contexto de navegação que incorpora outra página de site no atual. 
Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/iframe. Acesso em 17 de julho de 2019.
37.Disponível em:  http://buy.korsakow.com/. Acesso em 18 de junho de 2020.

https://java.com/pt_BR/download/faq/whatis_java.xml
https://get.adobe.com/br/flashplayer/npapiosx
https://www.significados.com.br/html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/iframe
http://buy.korsakow.com
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dólares, como sendo o custo máximo de cada projeto. Há ainda licença para 
estudantes e universidades, variando de 59 a 999 dólares, sendo esta válida 
por dois anos. Em todas é permitida uma versão de 30 dias avaliação.

Além do Korsakow que possui a categorização de hipertextual, onde a 
interatividade ocorre no trânsito entre as unidades narrativas ou sequências 
fílmicas (Gaudenzi, 2013), existe um outro software similar chamado Klint38 
também utilizado em documentários audiovisuais e que também se encontram 
em uso comercial no respectivo site e com planos de licenciamento. Também 
existem ferramentas interativas e hipertextuais para construção de narrativas 
que usam soluções localizadas em plataformas, como os Eko Studio39 e 
Rancontr40, ambas começaram como aplicações para documentários e hoje 
direcionam seus serviços preferencialmente para conteúdos de entretenimento, 
ficção, comercial e de criadores de marcas.

1.4.2. O Processos criativo.

Como K-filmes são visualizados em computadores e submetidos aos 
dispositivos comuns das HCI - Human Computer Interface, ou seja sua 
própria interatividade, essa é a condição que torna possível a experiência de 
conduzir a narrativa. Na combinação dos diferentes planos apresentados no 
design gráfico das telas e no poder de recombinar estes planos de diversas 
maneiras significativa, ao tempo em que as assistimos, temos a cada vez uma 
visualização com diversas possibilidades narrativas.

Para este processo o programa usa da lógica contida nos computadores e a 
capacidade do sistema de armazenar dados e imagens.  Ao permitir acesso 
a diferentes dados possibilita que o espectador possa experimentar padrões 
inspirados nas cenas gravadas e interaja individualmente com os temas, num 
procedimento de escolha similar aos de alguns jogos eletrônicos. A condução 
pelo espectador da narrativa dá liberdade também ao autor/diretor, que se 
coloca livre de decidir de forma única no direcionamento dos temas. De certo 
modo o Korsakow reconfigura a função do autor que dependendo do design 
gráfico da narrativa pode ainda trabalhar projetos com colaborações vindas de 
espectadores, dividindo a experiência narrativa e a direção criativa.

A narrativa audiovisual não-linear do programa, sua elaboração e montagem 
lógica no encadeamento de conexões é feita por conexões ou links, que unem 

38.Disponível em http://www.klynt.net/. Acesso em 12 de agosto de 2020.
39.Disponível em: https://eko.com/. Acesso em 04 de agosto de 2020.
40.Disponível em: https://racontr.com/. Acesso em 04 de agosto de 2020.

http://www.klynt.net/
https://eko.com/
https://racontr.com/
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unidades narrativas alocadas nas interfaces, ou seja nos planos gráficos 
apresentados na tela do computador. Em um filme editado pelo programa 
Korsakow uma história é a mesma, e pode ser diferente toda vez que alguém 
a assiste. Uma história é similar a como são as pessoas, uma história é como 
são os lugares, iguais e diferentes toda vez que você os encontra ou visita, isso 
se dá pois os espectadores são convidados a dispor e utilizar de suas próprias 
escolhas e sensibilidades na condução das narrativas presentes nos K-filmes.

Este conceito de montagem têm origem no que foi chamado por Taulhofer 
de SNU’s – Small Narrative Units, ou seja, pequenas unidades narrativas. 
Com estas unidades é possível criar, associar e relacionar planos fílmicos de 
novas maneiras significativas ao tempo todo a que assistimos um K-filme. Esta 
possibilidade de combinar, compor, reajustar, não é colocada em um filme linear 
tradicional, mas pode ser experimentada criativamente em um K-filme, com a 
chance de propor a cada espectador uma visão particular provinda de áreas 
inconscientes do nosso ser, ou talvez pré-conscientes, as associações que 
compõe a essência do nosso mundo imaginativo, “(...) são correspondências, 
conjecturas evocadas à base de semelhanças, ressonâncias íntimas em 
cada um de nós com experiências anteriores e com todo sentimento de vida.” 
(OSTROWER, 1987, p.20).

A elaboração de um K-filme envolve pelo menos três diferentes tipos de 
processos criativos na edição: o primeiro e o mais comum, é a que o vídeo ou 
filme digital é selecionado e montado servindo de sequência base para cada 
SNU; o segundo é uma edição algorítmica, ou seja, o processo que estabelece 
os padrões de possibilidades de conexões, similares a nós, ligando duas 
direções possíveis. Isto é feito na programação do Korsakow atribuindo a cada 
sequência base, uma ou mais palavra-chave, chamadas de Keywords. Nas 
sequências, essas atribuições de palavras-chaves são associadas a um local de 
entrada ou conexão, que é chamado de IN, significando ‘eu sou’ e representado 
por um cubo azul, e um local de saída OUT, para indicar o sentido a ser seguido 
pela narrativa, e que vêm a ser o ‘procuro por’, representado por um cubo 
vermelho (Figura 05), são essas atribuições que determinam a ordenação 
sequencial possível das futuras sequências.

Também, é possível atribuir às sequências outras propriedades, como o número 
de vezes que cada uma pode ser executada e quantos caminhos narrativos são 
dados como opções para serem vistos pelo espectador. Este segundo processo 
de edição pode ser testado e aprimorado pelo autor, na medida que cria o 
K-filme através de pré-visualizações de teste. Finalmente, a terceira edição 
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envolve a que será feita pelo espectador, que ao escolher cada SNU a partir 
das possíveis e oferecidas nas interfaces para avançar o filme, cria para si a 
narrativa individual, a não definitiva versão final desta específica visualização. 
O espectador possivelmente verá algumas novas SNUs a cada visualização 
do filme e outras que não tinham previamente encontrado, se a palavra chave 
foi pensada habilmente, o filme será, em todo caso, coerente, e como sugerido 
anteriormente, no entanto, se o espectador realmente acha a experiência 
atraente é outro assunto. (SOAR, 2014, p.162).

Em um K-filme, a área da tela com uma ou várias imagens clicáveis é onde 
as sequências narrativas acontecem, no entanto não é possível que duas 
sequências ‘toquem’ ao mesmo tempo. A imagem principal toca enquanto uma 
ou mesmo várias imagens aparecem na tela pausados, estas são as miniaturas 
das próximas sequências, que se iniciarão ao serem clicadas. Dentro do 
processo de organização do design gráfico da interface, novas telas irão surgir, 
podendo ou não ter o mesmo modelo de design gráfico da anterior. Dessa 
forma o processo de edição das SNU’s em si, as ligações de entrada e saída, 
formam o ponto central da montagem interativa e da narrativa, “ Uma narrativa 
interativa (que também pode ser chamada de hipernarrativa em analogia ao 
hipertexto) pode ser entendida como a soma de múltiplas trajetórias através das 
database” (MANOVICH, 2001, p.227)41.

Para melhor compreender as formas narrativas das novas mídias (MANOVICH, 
2001) é preciso se afastar de noções a muito sedimentadas nas mídias 
tradicionais, que foram e estão sendo processadas pela cultura digital 
quando submetidas aos regimes das databases, os grandes conjuntos de 
dados descritivos e declarativos associado à um campo estático no sistema 
computacional e ao algoritmo, que dentro do software é o ator que move 
e executa o percurso da criação do audiovisual interativo. Os K-filmes são 
41.An interactive narrative (which can be also called a hypernarrative in an analogy with hypertext) can be understood 
as the sum of multiple trajectories through a database. Tradução nossa.

Figura 5
Representação gráfica dos SNUs.

Fonte: Korsakow.com

http://www.Korsakow.com
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esta possibilidade narrativa, resultado da organização criativa desses dois 
elementos, com suas dependências de causa e efeito programados pelo autor e 
atualizáveis dentro de narrativas individuais.

Um outro sentido de programação interativa está inserido no que Pierre Levy 
explica como ecologia cognitiva, um sistema de percepção e ativação das 
tecnologias da inteligência, a partir de fatores técnicos de redes complexas, 
com atores humanos e biológicos, “o pensamento se dá em uma rede, na 
qual neurônios, módulos cognitivos, línguas, sistemas de escrita, livros e 
computadores se interconectam, transformam e traduzem as representações” 
(Levy, 1994, p.135.), e que assim têm similaridades com sistemas de busca 
na internet, como o Google Search, Yahoo!, Quant, entre outros. A narrativa 
estabelecida por database é esse conjunto de pontos de entrada e saída, 
ausências, complexidade espacial e simultaneidade. Will Luers (2013, p.158 
apud SOAR, 2014) argumenta que o design dos storytelling nas interfaces se 
inspiram em parte no mundo das graphic novels, pois a coesão da narrativa 
acontece mais pelos padrões semióticos da superfície da interface do que pela 
similaridade da aparência visual das sequências.

1.4.3. Como funciona o Korsakow.

Em resumo, para a criação de um K-filme seguimos os seguintes passos: 
primeiro, a escolha dos objetos audiovisuais, as SNUs, depois a importação 
delas de suas pastas de origem para uma interface de trabalho, onde é 
possível visualizar o seu conjunto. (Figura 6). Para produzir uma SNU são 
aceitos videos, áudios, fotos, em formatos de arquivos variados e pré-definidos 
conforme são listados no Apêndice A. A partir desta interface o autor inicia 
a segunda etapa que é de sugerir os encadeamentos das sequências, ou 
seja de traçar os caminhos de uma sequência ou SNU, a outra, e que serão 
‘navegados’ pelos usuários.

No Korsakow isto é realizado por meio das palavras-chave as keywords, porém 
elas não são visíveis ao espectador. As palavras-chave vão nomear as SNUs e 
organizar as ligações de entrada e de saída que formam as conexões, pontos 
de contato entre as SNUs, definindo se cada SNU terá ou não ainda, mais de 
uma palavra-chave de entrada ou de saída, e quantas vezes estas ligações 
podem ser executadas.

Neste momento se define também quantas vezes cada objeto pode ser 
visualizado ao se executar um caminho de navegação, que vai de uma a 
infinitas vezes, se a SNU vai ser a inicial ou final, e em qual ou quais tipos de 
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interfaces ela pode tocar. Também neste momento o autor define qual será 
a imagem da miniatura e se deseja inserir uma legenda explicativa. Ainda é 
possível atribuir um valor de probabilidade (rating) que determina as vezes que 
a SNU vai aparecer em relação as outras. (Figura 7).

Após esta edição, o terceiro passo é onde o autor vai representar no design 
gráfico das telas, como se localizaram as telas principais e secundárias, os 
botões de volume, de tela cheia, tempo do clipe, barra de progresso e legendas, 
entre outros (Figura 8).

O site do Korsakow disponibiliza mais informações como um manual42 escrito 
por Matt Soar para a versão 5, que continua listado como referência para 
consulta, e onde autores encontram uma seção específica com informações 
atualizadas sobre a principal mudança ocorrida na versão 6, que é a 
incorporação de HTML5 para exportação final nos navegadores da internet, 
garantindo que um K-filme vai continuar sendo visualizado no futuro, uma vez 
que o Flash Player usado até a versão 5 foi encerrado no início de janeiro de 
2021, pela ADOBE43. No momento não somente K-filmes feitos até a versão 
5, mas outros documentários interativos desenvolvidos na primeira década de 
2000, com o Flash Player como os premiados Prison Valley (2010)44 e Jorney to 
The End of Coal (2008)45 estão sendo condenados ao esquecimento.

Há ainda links de videos no Youtube sobre a versão 6, arquivos para baixar 
e testar numa versão de demonstração com trinta dias grátis, além de 
42.Disponível em: http://download.korsakow.com/k6manual/KORSAKOW_MANUAL.pdf. Acesso em 12 de agosto de 2020.
43.Disponível em: https://www.adobe.com/br/products/flashplayer/end-of-life.html. Acesso em 09 de fevereiro de 2021.
44.Disponível em: http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en. Acesso em 11de julho de 2020.
45.Disponível em: http://www.honkytonk.fr/webdocs/journey/. Acesso em 11 de julho de 2019.

Figura 6
Interface de trabalho.
Fonte: do Autor

http://download.korsakow.com/k6manual/KORSAKOW_MANUAL.pdf
https://www.adobe.com/br/products/flashplayer/end-of-life.html
http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en
http://www.honkytonk.fr/webdocs/journey/
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Figura 7
Editor de SNUs e Visua-
lizador de Keywords.
Fonte: do Autor

Figura 8
Edição gráfica das interfaces.
Fonte: do Autor
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esclarecimentos sobre a introdução dos iFrames para as interfaces gráficas, 
esta implementação permitee um K-filme se conecte páginas na internet fora 
do próprio K-filme e a atualização de como exportar para o navegador Firefox. 
Para informações e ajuda adicionais existe um grupo do Korsakow que reúne 
realizadores e é administrado por Talhofer no Facebook.

1.5. Pensando o Korsakow.

Korsakow é uma tecnologia de mídia avançada. Não é (ainda) 
uma ferramenta popular. Muitas pessoas preferem adotar 
uma visão menos multi-perspectiva das histórias. O modo 
Korsakow de storytelling neste momento é muito avançado 
para a maioria. Mas por quanto tempo? 5, 10, 50 anos? É difícil 
dizer. Mas mesmo que o Korsakow não faça parte da cultura 
popular por enquanto, a tendência é clara. É mais provável que 
tenhamos a mesma tendência de antes, em direção a visões 
multi-perspectivas e de pensamento. Como vimos antes, a 
velocidade deste desenvovimento está em contínua aceleração. 
(THALHOFER, 2018, p.11)46.

Em apresentação no evento do I-Docs sobre desenvolvimento de narrativas 
em documentários interativos, na Universidade de Bristol, Inglaterra, Thalhofer 
(2016) discorre sobre os aspectos filosóficos de sua invenção, fazendo analogia 
entre o mundo que vivemos representado por seu desenvolvimento linear 
causal e o mundo que é possível oferecer com o seu software. Para ele, “o 
Korsakow talvez seja uma ilha cercada de águas, talvez seja um continente, 
pois dela se vêem luzes distantes, são as outras pessoas, não tenho certeza 
também, se essas pessoas a chamam de ilha Korsakow”47.

Em sua avaliação vivemos paralelamente em dois campos narrativos, um linear 
e outro não-linear, e que estamos nos movendo para mudar os paradigmas 
lineares diante de uma evolução tecnológica crescente. Através de um portal 
imaginário, ele se vê transportado para o mundo linear todos os dias, para 
trabalhar numa TV alemã. Este mundo linear é pra ele entediante. Todas as 
coisas podem ser explicadas objetivamente e de uma maneira muito unilateral, 
46.Korsakow is such an advanced storytelling tool. It is not (yet) a popular tool. The majority of people still prefers a 
less multi perspective kind of storytelling. The Korsakow-way of storytelling at this point is still ahead of time for most. 
But for how long? Maybe 5 years, 10 years, 50 years? Hard to say. But even if Korsakow will not be part of popular 
culture for quite a while – the trend is clear. It is more than likely, to be the same trend, as throughout mankind. 
Towards multi perspective perceptiveness and thinking. And as we have seen, the speed of this development is 
increasingly accelerating. Tradução nossa. 
47.Disponível em: http://pha.de/texte/the-way-we-tell-stories-talk-idocs/. Acesso em 07 de julho de 2021.

http://pha.de/texte/the-way-we-tell-stories-talk-idocs/
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por exemplo, quando as pessoas o perguntam como é a ilha Korsakow ? Ele diz 
ser muito difícil responder, mas quando lhe perguntam como descrever, Nova 
York ou Sydney, ele diz que é fácil, pois conhece um pouco as duas. Mas se o 
perguntam sobre Berlim, onde mora há vinte anos isto fica mais complicado, 
“tenho muitas alternativas para descrevê-la”48.

Para fundamentar este aspecto polifônico de sua teoria a respeito do Korsakow, 
Talhofer discorre sobre o formato do audiovisual, inventado há mais de 100 
anos e consolidado como a forma como contamos histórias. Esta é a lógica 
dominante da indústria e que pela força econômica perpetua padrões.

as pessoas não só vêm um filme, mas muitos filmes, e se 
acostumaram a essa lógica de histórias, então a lógica dessas 
histórias se transformou na norma para os espectadores, e por 
consequência para todas as decisões da sociedade. A lógica 
de Hollywood passou a ser também a da indústria de mídia, 
da indústrias de consumo, dos políticos e das sociedades 
para se comunicar. A maneira com se discutem os fatos, como 
estruturam as suas relações e como são tomadas as decisões.” 
(TALHOFER, 2016)49.

No desenrolar da palestra Talhofer afirma que o pensamento linear não é um 
problema em si, na sua opinião, o problema é que isto pode levar a decisões 
erradas nas narrativas, neste sentido, por exemplo, na ilha do pensamento 
linear o normal é considerado ruim, não provoca discussão, para os políticos de 
forma geral e no jornalismo, a visão do normal, do médio é muito complicado 
de se explicar ao público, então a regra dominante é quase sempre levar a 
narrativa para um conflito resolutivo, que para resolução precisa provocar uma 
decisão emocional. Uma conclusão clara mostra que o caminho da média 
não é atraente, pois precisaria de mais reflexão, mais diversidade, mais co-
participação e dispersão de poder.

Em artigo sobre a evolução das mídias em relação a seu programa, Thalhofer 
(2018) discorre um pouco mais sobre a diversidade narrativa e como atingir 
este objetivo no futuro, afirmando que para representar o novo pensamento, 
não-linear, necessitamos de ferramentas de mídia, como o próprio software 
Korsakow. O programa seria um caminho, que pode proporcionar mudança 
no jeito de contar histórias, tais como nos acostumamos. A justificativa é que 
a maneira como nos comunicamos e contamos histórias exercitam a mente, 
48.Ibid 47.
49.Ibid 47. 
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e de modo reverso, moldam o pensamento dentro de um processo de causa 
e efeito que conduz a narrativa a frente, enquanto que novas ferramentas e 
tecnologias, como as proporcionadas pelos computadores, nos liberam para 
pensar igualmente de novas maneiras.

Continuando sua explicação, Thalhofer (2018) delimita duas maneiras de 
mostrar a realidade, sendo uma mono-perspectiva e outra multi-perspectiva, 
como veremos a seguir. Durante muito tempo nos acostumamos e acreditamos, 
num discurso acerca das histórias e da realidade, que provinha de uma 
perspectiva individual, mono-perspectiva. Este conceito vêm da idéia que 
somente existe uma maneira de ver as coisas, e que esta é, ou representa, a 
verdade. Esta verdade é a verdade para o autor da história, e para todos os 
outros, que ouvem a história que lhes foi elaborada ou transmitida.

Ele exemplifica que no passado, o mundo como nós o percebemos, ou seja, a 
impressão desta realidade, demorava muito tempo para sofrer transformações 
visíveis. Imaginemos que a vida acontecesse durante uma viagem de trem, 
por exemplo, do nascimento a morte de uma pessoa. Se o trem se deslocasse 
muito devagar, o que se veria da janela desse trem no nascimento de uma 
pessoa, pouco teria mudado no tempo da sua morte. A paisagem teria mudado 
muito pouco. Se considerarmos que a história da humanidade têm cerca de 
200.000 anos, para que esse hipotético trem pudesse aumentar de velocidade, 
muitas ferramentas precisaram ser inventadas ao longo do tempo, como o 
advento de novas rodas, a construção de novas estradas de ferro mais seguras, 
a invenção de novas fontes de energia mais eficazes, entre outros fatores, 
possibilitando aumentar a velocidade do trem, ao longo do tempo.

Hoje em sua opinião, temos uma suposta percepção coletiva que os meios de 
transporte e de comunicação transformaram o mundo e o tornaram não menor 
do que era antes, mas mais próximo entre si, entre as diferentes sociedades e 
os territórios geográficos. Nesta nossa viagem de trem pela vida, o autor diz que 
hoje teríamos dificuldade para reconhecer o que veríamos da janela, no espaço 
de tempo entre o nascimento e a morte, muito teria mudado em um intervalo 
de tempo muito menor do que no meio do século passado, quando teve início, 
por exemplo, a popularização da televisão. Na mesma medida, quando os 
meios de comunicação avançam, as sociedades avançam, não de forma 
imediata, mas dentro de um período, o tempo necessário pra que a sociedade 
domine as novas ferramentas, e novas ferramentas levam a mais perspectivas, 
mais pontos de vistas sobre a realidade e consensos sobre significados ou 
verdades. “Em geral pode-se dizer que quanto melhor é a comunicação mais 
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pontos de vista são considerados na representação de uma realidade comum.” 
(THALHOFER, 2018, p.5)50.

Temos então o outro conceito de como ver o mundo, que ele chama, multi-
perspectivo. Embora as pessoas, não tenham somente uma ou outra visão 
sobre determinada realidade, tendo até talvez duas ao mesmo tempo, existem 
ainda raramente as que estão em um extremo ou no outro, como proposto 
na escala ilustrativa “Escala de Percepção”. (Figura 9). Dentro do recorte 
temporal atual a escala procura demonstrar, hipoteticamente, que existem 
poucas pessoas no lado extremo mais mono-perspectivo, e menos ainda no 
multi-perspectivo, mas como colocado antes, a velocidade e o aprimoramento 
das ferramentas de comunicação e de transporte, tendem mover esta curva de 
visões para o lado da multi-perspectiva.

Ao aplicar este conceito especificamente as ferramentas de mídia, temos que a 
tecnologia básica para se produzir uma história, para se comunicar, depois do 
desenho, das imagens simbólicas registradas nas cavernas, foram a palavra e 
as línguas, tecnologias que são diferentes de todas as outras pois são inatas 
em todos os seres humanos, fora essas, todas as outras inventadas a seguir 
precisam de ferramentas exteriores, “Diferentes mídias permitem as sociedades a 
se comunicarem de uma maneira particular. (…) Diferentes mídias são adequadas 
para contar histórias dentro da escala de perspectiva” (THALHOFER, 2018, p.8)51.

50.In general one can say, the better the communication, the more views can be considered, to build the shared reality. 
Tradução nossa. 
51.Different storytelling tools enable humans to tell stories in of a different kind. (...) Different media tools are suitable 
for storytelling within a certain range on the scale of perspectives. Tradução nossa. 

Figura 9
Escala de Percepção.
Fonte: Florian Thalhofer/
KorsakowInstitut.



45

documentário interativo com o software korsakow

Para ilustrar o seu pensamento sugere as posições de outras mídias numa 
escala de perspectivas (Figura 10), incluindo a da sua invenção, justificando o 
lugar do Korsakow na possibilidade de propor narrativas com mais perspectivas, 
conforme é possível acontecer, em particular pelas lógicas computacionais. 
Vejamos o exemplo da pintura, que foi provavelmente a primeira tecnologia 
surgida na humanidade há aproximadamente 70.000 anos. Desta época 
até o meio do século XIX,  a pintura se estabeleceu como principal meio de 
representar a relidade, até que uma nova mídia foi inventada, a fotografia. 
E como nos acostumamos a ver, quando uma nova tecnologia é inventada, 
os paradigmas da antiga se transformam. A partir da introdução da fotografia 
em representar a “verdade” e a replicar seu conteúdo para outras mídias 
comunicacionais, a pintura se viu liberta para inventar novas perspectivas e 
narrativas do real, como a pintura impressionista ou abstrata, para ficar em 
alguns poucos gêneros.

Figura 10 Escala de Perspectiva por mídias. Fonte: Florian Thalhofer/KorsakowInstitut.
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  2. O DOCUMENTÁRIO - REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE. 

Descrevemos no capítulo 1, um breve panorama das evoluções do gênero dos 
documentários interativos, pontuamos tendências do campo detectadas entre 
órgãos de mídia tradicional e seu rebatimento no Brasil, e discorremos sobre 
tentativas de posicionar seu conceitual e nomenclatura, por fim vimos como
funciona o programa e a visão teórica e filosófica do autor. Deste capítulo em 
diante, trataremos especificamente de analisar como o gênero documentário 
se molda tecnologicamente com os meios digitais e da produção de projetos 
usando o software Korsakow.

Para nossa fundamentação teórica, vamos observar algumas interseções entre 
o cinema documentário, o cinema interativo e as novas mídias, estabelecendo 
relações entre seus períodos históricos e formas de representar a realidade, 
ocorridas com as evoluções das bases técnicas, em especial às computacionais 
e suas consequências nas elaborações narrativas.

Partimos do pressuposto que o próprio cinema documentário, como formato de 
coleta de dados reais e de reprodução destes por meios audiovisuais narram 
histórias, sendo ele próprio conjunto de métodos, que a partir de bases culturais 
e técnicas, propõe a representação da realidade com abordagens diversas. Tais 
tentativas de tornar visíveis estas percepções do real foram se consolidando 
no cinema e nos modos de produção e a descrição e comentários sobre estas 
referências, se colocam necessárias para fundamentar em seguida, como o uso 
criativo do software Korsakow, dentro de um paradigma não-linear e interativo, 
se aproxima do documentário em possibilidades de vozes narrativas numa 
situação onde tecnologias cada vez mais determinam o fazer, os modos de 
produção, consumo de cultura e informação. 

Na tradição narrativa documentária podemos vislumbrar uma 
história na qual alguns traços estruturais são recorrentes, 
formando períodos. À repetição de conjuntos mais ou menos 
homogêneos, podemos dar nomes. Documentário é um desses 
nomes. Designa um conjunto de obras que possuem algumas 
características singulares e estáveis, que as diferenciam dos 
filmes ficcionais. (RAMOS, 2013, pg.23).

O documentário audiovisual é um gênero do cinema que têm características 
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próprias e desenvolvidas através dos processos cinematográficos da 
representação (planos ou tomadas de cena, montagem, voz, ética, narrativa, 
objetivo, públicos, entre outros), e também, pelos seus propósitos, métodos 
e maneiras de considerar as narrativas que foram constituídas desde sua 
invenção. Estabelecer limites para sua atuação entretanto, continua sendo 
algo que ainda está, e talvez nunca esteja completamente concluído, devido à 
própria intenção criativa de seus realizadores ao proporcionar tensionamento 
e experimentação de linguagens e possibilidades criativas contínuas, quase 
sempre atreladas ao desenvolvimento técnico.

A palavra em si, documentário, começou a ser usada para denominar este 
campo específico no cinema, no final dos anos 1920 e início dos 1930, pela 
escola documental inglesa. A marca significativa que carrega em seu sentido 
vêm das ciências humanas, um conjunto de documentos, de provas objetivas 
a respeito de um fato ou época, para Teixeira (2012, p.185) possui uma 
“forte conotação representacional”, num sentido de documento histórico que 
comprova que “de fato” aquilo que se refere realmente ocorreu em referência 
ao seu tempo e espaço. É este sentido, que primeiro se pensa sobre o gênero, 
embora seja prudente ter em mente que justamente a multiplicidade em 
produzir concepções da realidade, o converte na visão desse autor também, 
num dos campos mais “babélicos” do cinema, pagando tributos até mesmo a 
ficção, sobretudo nos modos comuns e práticos do fazer cinematográfico. 

Nos anos 1950, o pesquisador Edgar Morin propôs, numa análise antropológica 
sobre o cinema, que a passagem da técnica de registro visual para a forma 
artística no cinema, acontece com o advento da narratividade. (MORIN, 1970, 
p.61-105 apud TEIXEIRA, 2012). Isso se deu nas primeiras décadas do século 
XX, tendo como ponto chave justamente o advento e inclusão da montagem 
dos planos obtidos na filmagem, no sentido de proporcionar e de direcionar ao 
público intenção e atributos, que uma vez adicionados ao fluxo das imagens 
em movimento dão sentido na elaboração do significado e da própria realidade 
narrada pelo diretor/autor. Além desta digamos, intencionalidade em guiar o 
público, outra questão que o documentário reivindicava era também, “de cunho 
epistemológico, uma questão de conhecer, formar, educar, com os meios 
dispostos pelo cinema” (TEIXEIRA, 2012, p.187), pois naquele momento o 
modelo ficcional narrativo no cinema mostrava-se tão forte que conseguia 
destituir até a realidade como referente, especialmente nas platéias menos 
‘educadas visualmente’, e onde a incorporação de procedimentos consolidados 
pela literatura e o teatro era majoritária.
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Para subverter este sistema, que tinha no estúdio e seus atores como as 
peças mais importantes, e que produzia um ‘mundo controlado’, uma série 
de cineastas faz “subordinar as suas câmeras a este mundo aleatório que 
chamamos realidade” (BURCH, 1992, p.133 apud TEIXEIRA, 2012, p.187), 
entre eles os considerados primeiros grandes documentaristas: Robert Flaherty, 
Dziga Vertov, John Grierson, Alberto Cavalcanti, Walter Ruttmann, Joris Ivens, 
entre outros. O principal desdobramento deste movimento foi uma divisão 
de forma mais clara entre documentário e ficção, no entanto tal divisão não 
respondeu de imediato a questão acerca da ‘impressão da realidade’, buscada 
tanto pela ficção em sua narrativa, quanto no documentário ao mostrar à prova 
da realidade.

Tanto para um como para o outro, a verdade não resultava 
da criação cinematográfica, não era um efeito-verdade que 
os processos imagéticos-narrativos do cinema compunham e 
punham em circulação no mundo, mas algo que lhe era exterior, 
dado de antemão e que se expunha como objeto de descoberta 
e revelação pelo cinema; a verdade como revelação de algo 
imerso na espessura, opaca ou transparente, do mundo ao que 
se tinha acesso fosse através de uma parafernália de artifícios 
do cinema ficcional, fosse por meio da visão límpida e direta do 
cinema documental. (TEIXEIRA, 2012, p.188).

Vertov radicalizou mais ainda esta divisão e rompeu com todas as formas de 
estrutura teatral e literária para o cinema, pois segundo ele tais absorções 
prejudicavam o potencial narrativo de construir uma nova realidade visual, 
e também social. Ao chamar o seu cinema de kinopravda (cinema verdade), 
Vertov evita todas as formas de roteiro, encenação, atuação ou reconstituição, 
explorando em seus filmes a vida em flagrante e ao natural com todos os 
recursos que o equipamento de filmar e de montagem dispunha na época, 
implícitas no manifesto do ‘cine-olho’ que pregava “tornar visível o invisível, 
claro o obscuro, manifesto, o oculto, evidente o dissimulado, não-teatral o 
teatral, transformando falsidade em verdade”. (VERTOV, 1923, apud NICHOLS, 
2012, p.183).

Depois da segunda guerra mundial, o documentário começou a perceber o 
mundo de uma forma diferente da anterior, as grandes mudanças e traumas 
do conflito transformaram a sociedade, e em consequência o fazer do 
documentário, no que diz respeito a percepção da realidade. Neste período o 
documentário passa a acrescentar na sua camada epistemológica mais duas 
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características: primeiro, um modelo semiológico que se refere a tudo como 
linguagem, bem presente na articulação simbólica de trocas da sociedade, 
proposta por Lévi-Straus, (TEIXEIRA, 2012, p.198), e em segundo, com a 
introdução de dois paradigmas novos, sendo um o surgimento de um realismo 
estético e ético no regime das imagens produzidas pelo cinema, marcados 
na passagem dos estilos clássicos que Deleuze (1990) definiu como os da 
“imagem-movimento”, baseados nas conexões causais sensório-motoras, de 
níveis de afeição e percepção, do homem e seu mundo, seus personagens 
e narrativas verossímeis, ou seja de um cinema clássico, e o das imagens 
regidas pelo “imagem-tempo”, onde as relações de imagem são quebradas, 
desconexas, fragmentadas, fora do espaço/lugar, situações muito mais óticas 
e sonoras, e onde os personagens não mais conseguem reestabelecer suas 
posições em com clareza na narrativa, que se chamou em contraponto, de 
cinema moderno.

O período pós-guerra consolida o avanço dos dispositivos de captação direta, 
em campo e ao vivo, tendo agora a decisiva capacidade de sincronizar a 
imagem e o som, um benefício objetivo que remete a visão do documentário à 
uma reportagem televisiva direta, sem cortes ou montagem, e que podia mesmo 
abolir inconscientemente a mediação do próprio aparelho. Essa tendência é 
presente em diferentes métodos de filmar, como no resgate de um ‘cinema 
direto’ em homenagem a Vertov (Mario Ruspoli, 1963), cuja terminologia 
demasiadamente centrada no aspecto técnico entretanto, não reflete a 
diversidade de estilos estéticos, que foram possíveis pela própria captação 
direta influenciando outras novas formas narrativas (TEIXEIRA, 2012, p.208).

Neste momento, se iniciou um questionamento sobre como a linguagem 
cinematográfica poderia se abrir e incorporar leituras plurais e menos 
direcionadas narrativamente. Essas narrativas que mal se esboçam, 
sem um início, meio ou fim e se tornam improváveis, foram chamadas de 
pseudonarrativas por Passolini, em 1982. (TEIXEIRA, 2012, p.201), num 
sentido no qual a narratividade poderia ser mais um exercício de estilo por 
parte do diretor e que se completaria mais pelo devir, pela subjetivação do 
espectador, do que da história em si.

A sistematização de nomeclaturas para os diversos modos de produção de 
documentário por Nichols(2012), delimita os parâmetros de estilo, períodos 
temporais e deficiências, e inclue a própria ficção inicial dos primeiros anos 
do cinema. (Quadro 02). Esse esboço geral, se inicia com o documentário 
como resposta à ficção, com as datas mostrando quando um modo se 



51

documentário interativo com o software korsakow

torna dominante e que cada modo tem antecessores, e ainda, que cada um 
continua até hoje a existir e ser produzido, com formas particulares puras ou 
hibridizadas.

Quadro 02 – Modos do Documentário.

Modos do 
Documentário Principais características Deficiências

Ficção Hollywoodiana
(anos 1910) 

Narrativas ficcionais de mundos 
imaginários. Ausência de realidade.

Documentário Poético 
(anos 1920 )

Mostra fragmentos do mundo de 
modo poético. 

Falta de especificidade, 
abstrato demais.

Documentário 
Expositivo 

(anos 1920) 
Trata diretamente de questões do 
mundo histórico.

Excessivamente 
didático

Documentário 
Observativo 
(anos 1960) 

Evita o comentário e a encenação, 
observa as coisas conforme elas 
acontecem.

Falta de história, de 
contexto

Documentário 
Participativo 
(anos 1960) 

Entrevista os participantes ou 
interage com eles; usa imagens de 
arquivos para recuperar a história.

Fé excessiva em 
testemunhas, história 
ingênua, invasivo 
demais.

Documentário 
Reflexivo

(anos 1980) 

Questiona a forma do 
documentário, tira a familiaridade 
dos outros modos. 

Abstrato demais, perde 
de vista as questões 
concretas.

Documentário 
Performático 

(anos 1980) 

Enfatiza aspectos subjetivos 
de um discurso classicamente 
objetivo.

A perda de ênfase 
na objetividade pode 
relegar esses filmes 
à vanguarda; uso 
excessivo de estilo.

Fonte: Bill Nichols / Introdução ao documentário (2001).

Apesar destas categorizações, a discussão sobre os possíveis limites entre 
documentário e ficção perduraram nos anos 1960, nesta época a semiótica 
negava ainda a qualificação de uma narrativa como documentária. Segundo 
Ramos (2013, p.115), a posição conceitual era enquadrada com parte do 
todo ficcional, principalmente por estar vinculada a uma necessidade de 
afirmação da instância enunciatória na condução formal, originária do advento 
e incorporação da montagem dos planos cinematográficos. Por outro lado 
estes limites conceituais são vistos de maneira oposta em METZ (1980), OMAR 
(1997), XAVIER(1997) e mesmo RAMOS (2001), pois vêm compartilhar do 
ponto de vista consolidado por NICHOLS (2010), que afirma que todo filme 
é um documentário, “mesmo a mais extravagante das ficções evidencia a 
cultura que a produziu e reproduz a aparência das pessoas que fazem parte 
dela”. (NICHOLS, 2010, p.26). Com isso, defende que há basicamente dois 
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tipos de filme documentários: os documentários de satisfação de desejos, os 
que chamamos de ficção e os documentários de representação social, os de 
não-ficção.A definição de ‘documentário’ está assim na sua visão, colocada 
de maneira relativa ou comparativa, pois as questões do filme documentário 
estão ligadas à descrição da realidade pelo ser humano, em seus diversos 
aspectos constituintes do mundo a nossa volta, e no modo como a humanidade 
conduz sua história, “assim como amor adquire significado em comparação 
com indiferença ou ódio, e cultura adquire significado quando contrastada com 
barbárie ou caos, o documentário define-se pelo contraste com filme de ficção 
ou filme experimental e de vanguarda”. (NICHOLS, 2010, p.47).

Ainda foi introduzido no âmbito do pensamento anglo-americano (BARNOUW, 
1974 apud TEIXEIRA, 2012, p.226) a denominação: “cinema ou filme de não-
ficção”, como uma espécie de negativo do cinema ficcional, com se pretendeu 
nos anos 1920. Para Teixeira (2012) as dúvidas e incertezas ontológicas a 
respeito do que seja real e ficcional fortaleceriam o sentido da terminologia, 
em especial por renovar seu prestígio na cultura audiovisual. Nesta época, 
a partir dos anos 1980, temos as grandes mudanças que ocorrem por meio 
das mutações introduzidas pela cultura cibernética-informacional, sendo a 
principal, o video vernacular (DOVEY e ROSE, 2016, p.367 apud WINSTON, 
2015). Este formato feito por pessoas comuns, de produção amadora, que seria 
o atual ‘user content’, se deu utilizando-se dos equipamentos e estéticas do 
video caseiro, ou seja impregnados de linguagens pessoais, onde processos 
criativos são regulados pelo cotidiano das pessoas em termos afetivos, íntimos, 
desejosos e amostrados, particularmente encontradas no que se chamou 
depois de ‘Cultura das Camcoders’ dos anos 1990.

Com o meio digital, o documentário se abre para processos de hibridização 
que incluiriam diversos materiais, e que vão ser sucessivamente mobilizados 
para compor seu repertório aquém de filmes, com por exemplo, fragmentos 
de locução, fotos ou um conjunto delas, trechos de filmes de arquivos, uma 
reportagem televisiva, um fragmento do video caseiro, uma vídeo arte, 
desenhos, vinhetas, grafismos, “ora é um livro, uma peça teatral ou jornal que 
adquire relevo em cena, a poesia, a prosa, o oral, o escrito, a música erudita, 
o rap, imagens atuais e de arquivo - nos remete de imediato para a questão 
de ‘perda da realidade’.” (TEIXEIRA, 2012, p.227). Ao invés de uma perda de 
realidade, não seria ao invés, uma nova realidade? Afinal o que estaríamos 
vendo são imagens produzidas e mostradas através de máquinas e mídias 
digitais, “as imagens visualizadas por telas de computador não são inferiores 
representações da realidade, são de fato uma realística representação de uma 
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diferente realidade” (MANOVICH, 2001, p.202).
Para Teixeira (2012), os recentes deslocamentos do gênero passam 
necessariamente na integração com as novas mídias e em relação a si, à 
ficção e ao cinema experimental, ao expandir limites e produzir obras híbridas, 
configurando modalidades onde a figura narrativa do ensaio se associa 
ao sentido observado no texto literário. Deste modo, vêm o documentário 
colocar peso tanto na sua determinação quanto nas estratégias de reinvenção 
dele próprio, como representação de realidades a partir “da relação do 
documentarista com os entornos que sua vista ou imaginação alcançam, com 
seus objetivos, agentes ou personagens implicados, suas derivas, oscilações, 
dúvidas em relação ao processo de criação que raramente se esgota num 
resultado pronto e acabado”. (TEIXEIRA, 2012, p.239).

Além do escopo de Bill Nichols e da reflexão anterior de Teixeira, o movimento 
tecnológico coloca um outro modo de fazer documentários, e que vêm colocar-
se na possibilidade de modificar a cadeia produtiva tradicional, centrada 
na captação da imagem e do som, dando lugar de mais importância a pós-
produção. Isto não acontece somente no sentido da montagem, com edição de 
acréscimos ou retirada de planos dos materiais documentais, mas naqueles dos 
processos digitais realizados pelos computadores que transformam a mídia, 
o próprio material que dá suporte ao cinema e seus processos, no momento 
que passam a ser acessíveis por telas alocadas em interfaces, modificando 
o sentido da visibilidade sequencial filmica, para o da leitura da narrativa 
navegável entre bancos de dados, as database, do jargão computacional. 

É como se a cultura visual da fotografia e das imagens cinematográficas, 
ao se tornarem cada vez mais fortes na cultura, se tornam cada vez mais 
dependentes das imagens subjugadas aos modos computacionais de executá-
los. As operações como “copiar e colar”, “adicionar”, “duplicar” “filtros” se 
referem primeiro a lógica dos algoritmos e das interfaces, para somente depois, 
se referir as de produção de significado narrativo na percepção humana.

O mesmo meio que produz o filme, passa a ser ao mesmo tempo seu 
projetor e tela. Os próprios computadores e suas possibilidades, atingem 
de modo disruptivo não somente o cinema, mas todas as áreas da cultura 
contemporânea. Concluímos deste modo que o documentário também precisa 
ser incluído no campo das ‘novas mídias’, transformando os conceitos acerca 
da forma de ver filmes, na medida que os usuários dos dispositivos digitais 
atuam ativamente no desenrolar da narrativa. Nas imagens dos filmes vistos 
nos computadores é possível até entrar nelas próprias por aparelhos imersivos, 
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ou mesmo clicar em alguma parte delas, com a intenção de se ligar a outros 
destinos, com outras imagens do filme ou até outras páginas de websites, “as 
novas mídias transformam a maioria das imagens em interfaces e instrumentos 
de imagem”. (MANOVICH, 2002, p.183)52.

Esta característica é central na análise do conjunto de K-filmes já produzidos, 
e em particular nos documentários, pois apontam para novos processos 
de estabelecimento ou localização da voz atuante da narrativa e no modo 
como esta a asserce por meio de uma autoralidade, expostas cada vez mais 
a outros tensionamentos, de caráter polifônico e de co-criação, centrais no 
desenvolvimento dos documentários interativos ou por database. A maioria 
dos filmes, por sua vez, de qualquer gênero ou duração, são cada vez mais 
compostos de database ao invés de celulóide, porém, tal denominação pode 
ser um determinismo tecnológico que confunde o conteúdo pelo continente. 

2.1. O Documentário nas Novas Mídias.

O e-book buscou principalmente analisar nos K-filmes documentários, como 
foram feitos os projetos e estruturas narrativas, dentro das perspectivas das 
representações ou modos sugeridos anteriormente, sem qualquer restrição de 
formato temporal, quando submetidos às lógicas dos ambientes digitais. Para 
isso buscamos ter conforme Murray (1997, p.71), que tais características são 
as processuais, participativas, espaciais e enciclopédicas, definindo o desenho 
computacional que rege todas as mídias digitais. As duas primeiras são 
compostas de regras executáveis e convidam a ação humana à manipulação do 
mundo, representado estas a interatividade das interfaces, enquanto as duas 
últimas por ter grande capacidade de armazenar informação em vários formatos 
de mídia e na capacidade de serem navegados num site ou repositório, 
compõem o que podemos entender por exploração e extensão de realidades 
representáveis, ou seja, a imersão narrativa dentro do cyberespaço.

Para atuar dentro deste desenho digital, Murray (1997) considera ainda que 
narrativas interativas como as construídas em computadores separam o autor 
dos usuários, produzindo o que se pode chamar de agenciamento da autoria.

Na narrativa eletrônica a autoria da história é processada 
como um tipo de coreografia que define os ritmos, o contexto, 
os passos que podem ser dançados. O usuário, seja ele um 
participante, protagonista, explorador ou construtor da história, 

52.new media turn most images into image-interfaces and image instruments. Tradução nossa. 
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faz uso deste repertório de possíveis passos e ritmos para 
improvisar sua dança particular entre, muitas, muitas possíveis 
danças que o autor programou antes. Podemos dizer talvez, 
que o usuário é o autor de uma performance particular dentro 
do sistema narrativo computacional, ou um arquiteto de uma 
particular parte do mundo virtual, mas precisamos distinguir 
essa derivação autoral da autoria do sistema em si. (MURRAY, 
1997, p.153)53.

Para realizar um K-filme dois desses fatores são fundamentais, primeiro o 
espacial, ou seja, como se dispõe nas interfaces as miniaturas com imagens 
que trazem os links para se navegar até as próximas interfaces e assim 
por diante, e o enciclopédico, com a organização das bases de dados a ser 
executada pelo algoritmo, e que têm maior peso no design da proposta da 
narrativa, pois a visualização temporal do K-filme pode ser interpretada como 
uma analogia a tipos de navegações construídos a partir do compartilhamento 
de pontos de vista dos usuários, e ainda do próprio agenciamento que é 
submetido pelo sistema.

Em relação a estes procedimentos narrativos digitais, Manovich (2001, p.217) 
prevê o desenvolvimento de uma nova área no campo da comunicação, “(...)
precisamos de algo que pode ser chamado de ‘info-estética’ - uma análise 
teórica da estética do acesso à informação, bem como a criação de novos 
objetos de mídia que ‘estetizem’ o processamento da informação”54, que é o 
modo como acessaremos a informação, fundamentalmente a partir do formato 
disponibilizado como acontece, por exemplo, através das redes sociais. Este 
aspecto, não é mais que um ponto chave no design da informação, mas uma 
categoria a parte, visto que já existem diversas ferramentas semelhantes ao 
próprio Korsakow, como o Klint e o Eko, entre outros, citados no capítulo 2, 
e até o advento de outros dispositivos, como a Google Clips Video Camera, 
lançada em 2018, completamente guiada por AI (Inteligência Artificial) e com 
uma visão automatizada capaz de reconhecer pessoas, animais domésticos 
e mesmo expressões emocionais para produzir filmes ‘corretos’ de um ponto 
de vista fotográfico pré-formatado (LOVEJOY, 2018 apud MANOVICH, 2018, 

53.In eletronic narrative the procedural author is like a choreographer who supplies the rhythms, the context, and the 
set of steps that will be performed. The interactor, whether as navigator, protagonist, explorer, or builder, makes use of 
this repertoire of possible steps and rhythms to improvise a particular dance among the many, many possible dances 
the author has enabled. We could perhaps say that the interactor is the author of a particular perfofrmace within an 
eletronic story system, or te architect of a particular part of the virtual world, but we must distinguish this derivative 
authorship from the originating authorship of the system itself. Tradução nossa.
54.(...) we need something that can be called ‘info-aesthetics’ - a theoretical analysis of the aesthetics of information 
access as well as the creation of new media objects that ‘aesthetize’ information processing. Tradução nossa. 
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p.122), e que certamente vai demandar estudos teóricos, estéticos e simbólicos 
específicos aos documentários.

Na edição de um filme interativo de qualquer tipo, os pontos de partida e de 
chegada das mensagens informacionais são como numa organização de 
modo ‘fractal’, os nós ou conexões componentes de uma rede navegável 
(LEVY, 1993 p.121), com seus princípios de multiplicidade e de encaixe de 
escalas. Estas se ligam em tempo real (assim que as clicamos) para produzir 
um conhecimento por simulação, que ao ser explorado de forma interativa, 
difere dos textos clássicos lidos ou interpretados. Pierre Levy discorre no seu 
livro As Tecnologias da Inteligência (1993) que vivemos a era do declínio da 
‘teoria’, centrada no conhecimento escrito da explicação verdadeira, e da 
ascensão do ‘modelo’, que é oposto ao conhecimento fixo. Este modelo e que 
roda (é executável) no computador, não é verdadeiro nem falso, ele é testável, 
sendo o modelo mais ou menos útil para um objetivo específico. A simulação 
da narrativa ou sua modelagem por exemplo, é testável numa narrativa de um 
K-filme, como descrito pelo inventor do Korsakow, a verdade (ou conhecimento) 
tende a se mover aos campos onde existem menos contradições, com menos 
críticas e mais correções de erros, sendo assim testáveis.

Em The Language of New Media (2001), Lev Manovich, aborda pontos 
fundamentais para a compreensão das relações culturais propostas pela 
digitalização das mídias. Ao chamá-las de ‘novas mídias’, ele desenvolve o 
descritivo de seu funcionamento e qual papel os software tiveram no início, 
ao simular as mídias já existentes, e que depois passaram a ser produzidas 
utilizando-se destes mesmos software e apresentadas nas ‘máquinas’ por 
um hardware, estabelecendo relação próxima entre o armazenamento dos 
conteúdos e processamento objetivo como produto de consumo.

De modo resumido, as relações provocadas pela digitalização cultural são: a)
Representação numérica; os conteúdos culturais agora são compostos por 
dados produzidos pelos meios computacionais e armazenados em descrições 
matemáticas, formando bancos de dados manipuláveis através de linguagem 
de código algorítmico. b)Modularidade; são formados por parte de conteúdos, 
ou dados, database, e estão dentro de uma estrutura de programação 
computacional, ou seja elas são submetidas às linguagens específicas. c)
Automação; em função da modularidade é possível criar manipulações e 
acesso sem o fator humano direto. d)Variabilidade; a mobilidade das database 
produzidas, estimulam a interatividade, a escalabilidade e a multiplicidade, e 
ainda, e)Transcodificação; todas as mídias existentes antes das novas digitais 
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são transformadas em datas computacionais, deslocando as suas ontologias 
culturais originais para ontologias computacionais, e sendo inseridas em novos 
contextos de produção e consumo.

Especificamente aqui, é preciso entender a lógica das database na criação 
de produtos culturais e como narrativas específicas das database acontecem. 
Vejamos por exemplo, a narratologia, esta teoria coloca que narração e 
descrição são duas qualidades distintas. A narração é o que conduz a 
narrativa, o que move o enredo, enquanto a descrição não tem movimento, 
ao ater-se a descrever o objeto, ela é estática. Como analogia, consideremos 
que na literatura e no cinema clássico, a narrativa sempre teve uma posição 
privilegiada, sendo considerada o formato cultural da era moderna. Na era 
dos computadores, entretanto, este lugar é dado a database. Muitas das 
obras culturais criadas como CD-ROMs, DVDs e Websites, e que circulam 
pelos computadores, não contam histórias, não têm começo ou fim, existem 
sem desenvolver temas, formatos ou qualquer elementos que organize seus 
elementos necessariamente em uma sequência, formando seus significados por 
meio de associações e padrões.

Segundo Manovich (2001), a database na ciência computacional é uma 
coleção de itens individuais estruturados, com cada item possuindo igual valor 
significativo. Estas coleções são organizadas para que possam ser acessadas e 
abertas, e suas organizações baseadas conforme formatos hierárquicos, sejam 
em redes ou orientadas aos objetos, e tendo cada uma seus modelos próprios. 
Deste modo, para que possamos acessar e abrir a database é necessário 
programar a sequência finita de ações executáveis, que visam obter uma 
solução para um determinado tipo de problema, ou seja, o algoritmo. Podemos 
ilustrar melhor esta capacidade da narrativa com os jogos de computador, 
eles têm um conjunto de regras e objetivos definidos, experimentados pelos 
jogadores seguindo uma narrativa que demanda que o jogador atue para 
ganhar. Ao passo que joga, vai aprendendo a lógica do jogo, ou seja, como o 
algoritmo foi programado. Neste processo o jogador vai aos poucos montando 
um modelo mental do modelo da programação realizada pelo computador, a 
narrativa do jogo.

Desde que toda a produção de um filme agora pode ser feita digitalmente, 
ela incorpora-se totalmente a ontologia do mundo segundo a programação 
computacional, e que reduz o mundo real a dois tipos de software, os que 
estruturam a database e os que as acessam, ambos atuando de maneira 
conjunta. Se um programa computacional pode ler a database, executar o 
algoritmo e criar uma nova data, assim podemos proceder conceitualmente em 
propostas de representação da realidade também no documentário, trazendo 
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para a cultura um paradigma em forma de algoritmo cultural que Manovich 
(2001, p.224) descreve como a database editada, organizada e indexada: 
realidade > mídia > data > database.

Como forma cultural, a database representa o mundo em uma lista de itens sem 
ordem pré-definida e em oposição a narrativa linear, que cria uma sequência 
de causa e efeito. Como a navegação por entre estes itens ou eventos ocorre 
de modo independente delas próprias, as definições de database e narrativa se 
contrapõem igualmente no terreno cultural, com cada uma reclamando para si, 
as significações do mundo. Lev Manovich (2001, p.226), defende que a criação 
de obras culturais na novas mídias consistem na elaboração de interfaces para 
acessar a database, como no caso dos K-filmes, onde miniaturas de imagens 
são clicáveis e dão acesso a outras partes da database do filmes para serem 
vistas.

Na tecnologia computacional a capacidade de armazenamento de dados 
audiovisuais é a questão central da produção, pois no uso desta database, 
situa-se o centro do processo criativo. Por exemplo, o que antes em uma 
narrativa linear tradicional dos filmes seria descartado em sua edição final, 
agora pode ser resgatado e visto pelo espectador, colocando possibilidade 
de experimentar outros contextos relativos à temática. Também, diante da 
múltipla capacidade de formatos de mídia, que podem ser inseridos na edição 
de documentários, podem ser adicionadas várias interfaces computacionais 
na condução da narrativa e nas interações, ao se fornecer múltiplos caminhos 
navegáveis dispostos na interface.

Historicamente, o artista fazia uma obra única em um 
determinado suporte. Dessa maneira, a interface e a obra 
eram a mesma coisa; em outras palavras, não existia o nível 
da interface. Com os novos meios, o conteúdo de uma obra 
e a interface são coisas distintas, é possível criar múltiplas 
interfaces para a mesma obra. (MANOVICH, 2001, p.227)55.

Num K-filme podemos acessar através das interfaces, uma ou várias partes 
do filme, o que é também característica das novas mídias, a variabilidade 
de acesso de diferentes módulos. O que queremos clarificar aqui é que no 
desenvolvimento de projetos de documentário interativos com o Korsakow 
existe a possibilidade de criar obras com uma ou muitas interfaces, a partir 

55.Historiacally, the artist made a unique work within a particular medium. Therefore the interface and the work 
were the same; in other words, the level of an interface did not exist. With new media, the content of the work and the 
interfce are separated. It is therefore possible to create differente interfaces to the same material. Tradução nossa. 
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de uma database multimídia de materiais que vêm sendo denominada 
de hipermídia, “(...) uma tecnologia que engloba recursos do hipertexto e 
multimídia, permitindo ao usuário a navegação por diversas partes de um 
aplicativo na ordem que desejar”. (LEÃO, 2005, p.16). Quando se usa somente 
uma interface, o resultado será muito similar aos dos filmes tradicionais, porém 
ao quebrar os paradigmas lineares e reformular os conceitos de database 
e narrativa, temos como localizar de que forma vai atuar o espectador ao 
experimentar um documentário em database. Neste ambiente ele se torna um 
‘usuário’, pois ele ‘navega’ entre as interfaces, seguindo os caminhos projetados 
pelo criador do filme interativo. Uma narrativa interativa pode ser chamada 
também por analogia da leitura hipertextual, como sendo de uma hipernarrativa, 
ou seja, a soma de múltiplas navegações através de vários formatos de mídia 
diferentes armazenados na database.

O conceito de narrativa dentro das novas mídias ainda é frequentemente 
associado com o termo ‘interativo’, onde um determinado número de database 
são acessíveis por conexões (links), e por conseguinte denominadas de 
‘narrativas interativas’. Nas narrativas de um documentário interativo, o 
significado resultante vai além dos resultado dos aspectos físicos da ação 
entre o homem e as interfaces do computador - as chamadas HCI56, pois nos 
processos cognitivos envolvidos, ao acessar os conteúdos da database, o 
usuário pode não construir nenhuma forma de narrativa particular se o faz 
de modo aleatório, não construindo assim sequer, o que conhecemos como 
narrativa.

Quando usamos o conceito de “mídias interativas” 
exclusivamente em relação a mídias feitas por computadores, 
existe o perigo de interpretar “interação” literalmente, igualando 
a “interação” com a ação física entre o usuário e os objetos 
de mídia (clicar, escolher um link, mover o corpo ou o mouse), 
sem levar em conta a interação psicológica. O processo 
psicológico de preencher, formar hipótese, relembrar e 
identificar, que são requeridos para compreensão de qualquer 
texto ou imagem como um todo, são erroneamente identificados 
com uma existência pronta da estrutura dos links interativos. 
(MANOVICH, 2001, p.57)57.

56.Human Computer Interfaces, do original em inglês, as camadas computacionais utilizadas por nós.
57.When we use the conceept of "interactive media” exclusively in relation to computer-based media, there is 
the danger that we will interpret “interation” literally, equating it with physical interaction between a user and a 
media objet (pressing a button, choosing a link, moving the body), at the expense of psychological interaction. 
The psychological processes of filling-in, hypothesis formation, recall and identification, which required for us to 
comprehend any text or image at all, are mistakenly identified with an objetively existing structure of interactive links. 
Tradução nossa. 
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Ao navegar pelas diversas interfaces do documentário interativo os usuários 
conduzem a narrativa, porém estes não ativam simplesmente textos estáticos, 
em vez disso, “(...) ao interagir, o usuário co-cria o texto, fazendo escolhas que 
definem sua experiência”. (URICCHIO, 2021)58. As formas como acontecem as 
interatividades têm suas origens nas propostas das regras e ambientes contidos 
neles próprios, com a participação e a construção das alternativas para alcançar 
um objetivo definido, assemelhando-se assim a um jogador, que constrói as 
jogadas ao interagir com o próprio jogo.

A interatividade assim é a contrapartida à participação, com 
os dois conceitos cobrindo praticamente o mesmo terreno, 
exigindo ação por parte do usuário e capacidade de resposta 
por parte do sistema. Ambos resultam em encontros dinâmicos 
e individualizados (...) e cada um exige o outro. A diferença? 
A interatividade se apoia na direção “leitora” e geralmente 
se refere ao encontro entre o usuário e o mundo textual; A 
participação se inclina na direção “produtora” e muitas vezes 
se refere à coleta de blocos de construção para esse mundo. 
(URICCHIO, 2021)59.

As interfaces onde o documentário interativo existe em sua variabilidade e 
modularidade habita o mundo virtual no ciberespaço, o lugar onde acontece 
toda a visualização das informações dos sistemas e processos informáticos 
globais (NOVAK, 1991 apud MANOVICH, 2001, p.250), um espaço equivalente 
a rede mundial de computadores e seus sites e ainda, “(...) o meio em que a 
rapidez nas mensagens, a dupla, tripla e, muitas vezes, polidireção serviriam 
a humanidade de uma estrutura mais rápida, avançada e eficaz de envio e 
recepção de informações e dados”. (VILCHES, 2001, p.133 apud RENÓ, 
2011), ou seja, um espaço em que a realidade tomou uma dimensão maior 
do que ela mesma, tornando o real possível em tudo o que esteja dentro das 
limitações tecnológicas e da necessidade humana em explicá-la. O ciberespaço 
e a hipernarrativa se confundem também com locais de visualização, os 
dispositivos móveis ou fixos que permitem tanto o consumo quanto sua 
produção. Ao explicar a organizac ̧ão da complexidade do ciberespaço, coloca-
se questões que cabem da mesma forma aos processos de criação, um 
movimento que se alimenta.
58.(...) in interacting, the user co-creates the text, making choices that define their experience. Disponível em: https://
momentsofinnovation.mit.edu/interactive. Acesso em 09 de maio de 2021. Tradução nossa
59.Interactivity stands as a counterpart to participation. The two concepts cover much the same ground, requiring 
action on the part of the user and responsiveness on the part of the system. Both result in dynamic and individualized 
encounters (…) and each requires the other. The difference? Interactivity leans in a ‘readerly’ direction, and generally 
pertains to the encounter between the user and the textual world; participation leans in a ‘producerly’ direction, and 
often refers to gathering the building blocks for that world. Disponível em: https://momentsofinnovation.mit.edu/
interactive . Acesso em 10 de maio de 2021. Tradução nossa.

https://momentsofinnovation.mit.edu/interactive
https://momentsofinnovation.mit.edu/interactive
https://momentsofinnovation.mit.edu/interactive
https://momentsofinnovation.mit.edu/interactive
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Assim, as noc ̧ões de organizac ̧ão e de complexidade dos 
sistemas representam momentos de um percurso circular 
infinito. Ou seja, para que a complexidade dos sistemas 
hipermidia ́ticos seja operacionaliza ́vel e vivida, o sistema 
devera ́ ser concebido como uma organizac ̧ão. Quando falamos 
em hipermi ́dia, estamos no campo das inter-relac ̧ões e a 
organização que possibilita que elas ocorram. (LEÃO, 2005, p.71) 

Estas obras definidas pelas novas mídias digitais têm a propriedade de serem 
livres da rigidez de formatos lineares e suas temporalidades, e oferecem aos 
espectadores opção de atuar objetivamente ao conduzir a narrativa proposta 
pelos autores num processo de co-criação. Com a interatividade pode-se variar 
tanto a forma final do filme quanto o tempo total, colocando esta possibilidade 
das novas mídias num paralelo que Baumam (2001) define como um conceito 
da pós-modernidade, dentro de sua proposta do entendimento de uma 
realidade líquida e fluida, onde a estrutura espacial e o tempo são variáveis. 
A representação da realidade por meio de propostas interativas se relacionam 
deste modo no campo da documentação e por consequência ao modo de viver 
pós-humano, ou como a sociedade vive, na cultura da pós-modernidade atual.

Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas 
neutralizam o impacto e, portanto, diminuem a significação 
do tempo (resistem efetivamente a seu fluxo ou o tornam 
irrelevante), os fluidos não se atêm muito a qualquer forma e 
estão constantemente prontos (e propensos) a mudá-la; assim, 
para eles, o que conta é o tempo mais do que o espaço que 
lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas “por 
um momento”. (BAUMAN, 2001, p.8).

O que podemos esperar no desenvolvimento de documentário interativos é que 
estes possam criar linguagens narrativas baseadas em navegações espaciais, 
as jornadas entre as database. No cinema esta linguagem foi iniciada com a 
montagem, que se tornou no início do século XX, o padrão visual de compor 
e organizar as imagens, atribuindo a elas um sentido e significação. Por outro 
lado, o universo das imagens por database, comporta tanto o próprio papel 
descritivo estático dos arquivo de dados em nível material, como o dos software 
que operam o movimento coordenado pelos algoritmos ao tornarem acessíveis 
esses mesmos dados (as imagens, fotos, textos, outros sites, etc), e que 
estabelecem uma dinâmica única a cada acesso.
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É de se esperar porém, que não haverá uma mudança radical nos modos de 
produção do documentário, pelo menos por enquanto, mas uma restruturação 
de elementos consolidados, o que era dominante num período passa a 
secundário no seguinte e vice versa (JAMESON, 1983, apud MANOVICH, 2001, 
p.230). O que tende a acontecer seria uma narrativa do tipo paradigmática, 
vista segundo a teoria semiológica de Roland Barthes para as línguas e 
outros sistemas de signos, na colocação de duas dimensões significativas, 
sintagma e o paradigma, que podem ser incluídas nesta discussão acerca da 
construção de narrativas documentais. Por exemplo, na escrita, a combinação 
de signos representados pelas palavras numa frase representa o sintagma, já 
o paradigma, é como estas palavras se relacionam pelo que são ou significam, 
os conjuntos possíveis que formam os nomes, adjetivos, sinônimos, etc. A 
dimensão sintagmática é relacionada com a presença explícita e real e a 
paradigmática acontece através da não presença formal objetiva, mas que está 
implícita e imaginada, como acontece no capacidade da database ocupar o 
ciberespaço.

A insistência em criar uma linguagem narrativa como sequência de planos, 
ou sintagmática, ainda nas obras das novas mídias é apontado por Manovich 
(2001) como uma herança da ordem semiológica dominante do cinema no 
século XX, ao explicar que isso ainda não foi superado. Nas narrativas das 
novas mídias podemos, por exemplo, construir frases escolhendo uma palavra 
após a outra, determinando o significado de forma paradigmática, que é bem 
próximo das ações feitas ao navegar por uma sequência de interfaces. Mesmo 
que numa interface interativa não exista nenhuma gramática, e os paradigmas 
sejam muito menores, em ambos os casos, a experiência se desenvolve numa 
dimensão sintagmática na relação temporal.

Encerramos esta seção com duas perspectivas também por Manovich (2001) 
sobre o futuro do cinema, que replicadas ao documentário interativo são pontos 
de partida para outros problemas e hipóteses acerca da sua produção em todas 
as etapas; a primeira diz respeito sobre como as representações em imagens 
digitais redefinem os processos produtivos e sua relação com a identidade 
do cinema, e em segundo, ao considerar o cinema documental como um 
código, a interface dos eventos que acontecem em 3D vistos como a vida real, 
transformam toda cultura e teoria cultural em uma open source60, na medida 
que todas as linguagens estarão embarcada nessas interfaces e nas funções 
dos software e hardware condicionantes para sua existência e acessíveis para 
reprogramação por todos os usuários.

60.Em Alusão a linguagem computacional é um código aberto onde se pode alterar este código customizando-o. 
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Peter Witonick (2013) vai além e contextualizou no artigo “Varients of 
Manifesto”, uma visão radical e utópica do futuro dos documentários, como 
sendo uma representação em cinco dimensões que substituirá a realidade 
como a conhecemos. Para este autor e cineasta, as documentações 
audiovisuais irão descer da tela para se tornarem pessoas e a inteligência 
artificial substituirá a necessidade da maioria das necessidades humanas, 
através de uma imaginada máquina, que chamou de ‘Doc-inteligência’ 
possuidora de capacidades de processamento de linguagem natural, leitura 
labial, leitura de mentes, planejamento de piqueniques e bom senso. A segunda 
vida se tornará a primeira vida e HAL 9000, o computador fictício descrito por 
Arthur C. Clarke no filme de Stanley Kubrick, 2001, uma Odisséia no Espaço, 
Space Odyssey (1968), irá dirigir todos os documentários, libertando-nos assim 
para descansar. (WINTONICK, 2013, apud WISTON, 2015 p.382)61.

2.2. Storytelling no Korsakow. 

Estamos vendo agora um novo espaço de mídia em que 
comunidades de práticas se aglutinam em torno do conceito de 
“storytelling”. Fotojornalismo, videojornalismo, documentário, 
cinema e narração interativa se cruzam, não para criar um novo 
gênero visual, mas para combinar suas respectivas forças na 
reportagem orientada a imagem, em muitas formas e em várias 
plataformas. (CAMPBELL, 2013, p.7)62.

A aglutinação de suportes transcodificados em database e a condição narrativa 
advinda da criação de documentários audiovisuais interativos é abordada 
por Soar (2014, p.166), ao explicar que esta condição no Korsakow permite 
a autores um extraordinário grau de liberdade em termos de storytelling, uma 
latitude criativa, que tais criadores apenas começaram a explorar através de 
‘edição algorítmica’. (ANDERSON, 2004); (ENNS 2012); (MANOVICH, 2001), 
ou da ‘autoria processual’ (MURRAY, 1997), oposta a todo conceitual de edição 
estruturado em linha, advindo da montagem material de pedaços de filme 
analógico, por exemplo.

61.Documentations will come down off the screen to became people. Artificial inteligence will replace the need for 
most human needs. Docintelligence will have such capabilities as natural language processing, lipreading, mind-
reading, plannig picnics and common-sense. Second life will become forst life. HAL 9000, the fictional computer in 
Arthur C. Clarke’s Kubrick’s 2001, a Space Odyssey (1968), will direct all documentaries, thus freeing the of us to rest. 
Tradução nossa.
62.We are now seeing a new media space in which communities of practice coalesce around the concept of “visual 
storytelling.” Photojournalism, videojournalism, documentary film, cinema and interactive storytelling intersect, not 
to create a new visual genre, but to combine their respective strengths in image oriented reportage, in many forms and 
across multiple platforms. Tradução nossa.
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Embora não defenda uma radical mudança no papel do espectador (SOAR, 
2014), o ato de escolha na navegação dentre um conjunto de sequências 
narrativas possíveis e associadas ao todo temático, leva a algum nível de 
empoderamento do espectador, o colocando também como editor desse 
material, pelo menos em termos da visualização, não sendo possível ainda 
tecnologicamente à nível de re-montagem das sequências que foram oferecidas 
na database.

No universo dos K-filmes documentários, tais propostas se desenvolvem em 
obras que tendem a ser vistas dentro de estruturas particulares e individuais 
a partir dos autores, com uma maioria de narrativas de aspectos minimalistas 
(WHEIL, 2016), e como exemplificados no K-filme A Cartography of Iconic 
Memory (2014)63, que sugere na narrativa ao espectador/usuário, em vez de 
arcos dramáticos ou argumentativos, a execução de uma montagem de um 
mundo pessoal de representação da realidade, onde o documental atua com 
maior importância em interpretações subjetivas dos lugares mostrados e do 
tempo para criação documental em si. Deste modo para Wheil (2016), os 
K-filmes seriam um modelo que se colocaria em oposição aos grandes projetos 
interativos conduzidos por profissionais e consumidores avançados e realizados 
em rede, criados com enormes bancos de dados como Filming Revolution 
(2015)64 ou HighRise (2009)65, ou ainda outros mais recentes que sugerem num 
futuro a predominância de experiências imersivas em VR – realidade virtual ou 
aumentada, já vistas por exemplo no Clouds over Sidra (2015)66.

Este pressusposto pode ser justificado no design visual minimalista do 
Korsakow, que têm poucas funções em seu painel de controle, se constrastando 
com outros tipos de documentários interativos bem mais produzidos neste 
aspecto, como o que oferece as possibilidades interativas das interfaces 
de um Do not Track (2015)67, por exemplo. Colocando os K-filmes como 
ferramenta narrativa navegável de modo simples pelo espectador, ainda assim, 
o engajamento emocional que emerge de suas interfaces é suficiente para 
conduzir a visualização, ao escolher os caminhos navegáveis ativados pelos 
links que ligam as database umas as outras.

Para o Korsakow, consideramos para as questões ligadas a sua hermenêutica, 
como localizadas em dois níveis, primeiro na edição pelo autor e depois 

63.Disponível em: http://www.morgantams.com/cartography/. Acesso em 23 de janeiro de 2021.
64.Disponível em: https://filmingrevolution.org/. Acesso em: 07 de maio de 2021.
65.Disponível em: http://highrise.nfb.ca/. Acesso em: 23 de setembro de 2020.
66.Disponível em: https://www.unicefusa.org/stories/clouds-over-sidra-award-winning-virtual-reality experience/29675. 
Acesso em: 07 de maio de 2021.
67.Disponível em: https://donottrack-doc.com/en/intro/. Acesso em: 30 de agosto de 2020.

http://www.morgantams.com/cartography
https://filmingrevolution.org/
http://highrise.nfb.ca/
https://www.unicefusa.org/stories/clouds
https://donottrack-doc.com/en/intro
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pelo usuário, que implicam tanto em Wiehl (2016) como para Miles (2014), 
em aproximações com as metodologias baseadas no esquema sensório 
motor de Bergson, em sua teoria sobre percepção, intervalo e cinemática, e 
nas descrições de Deleuze sobre as imagens-movimento, com Miles (2014) 
propondo em relação a montagem dos K-filmes um caráter emocional que 
chama de affective assemblage, revogando ainda esta definição teórica, ao 
campo dos documentários interativos como um todo.

Deleuze interpreta o conceitos das imagens cinemáticas a partir de Bergson, 
como se todas as coisas existentes reagissem entre si, sendo estas, assim 
interconectadas. Esta rede material está em um fluxo constante num 
movimento interdependente de ação e reação, pois esses fluxos não são pré-
determinados, nem são  completamente aleatórios, “toda divisão da matéria em 
corpos independentes com contornos determinados é uma divisão artificial”.
(BERGSON, 1991, p.259 apud WIEHL, 2016, p.3)68, ou seja o movimento é 
a própria realidade (BERGSON, 1946, p.169, apud WHIEL, 2016, p.3), e de 
onde ele (Deleuze) constrói a noção de um ‘world-in-a-flux’ ou a realidade em 
fluxo, como um multifacetado entendimento da percepção, emoção e reação 
do mundo das imagens reais e do intervalo, que formam o esquema sensório-
motor e na qual a percepção particular de uma determinada imagem em 
movimento pressupõe uma ação particular.

No cinema, a percepção do fluxo das imagens é fruto da montagem, o 
encadeamento  das imagens através do tempo, ou as imagem-movimento 
(DELEUZE, 1986), enquanto nas mídias interativas é preciso que exista ação 
física, por meio de um click ou toque na tela. No primeiro caso, a atenção 
do espectador é conduzida de forma passiva através dos intervalos, tendo 
todos os intervalos preenchidos pelo fluxo do filme com a indeterminação e 
complexidade teoricamente reduzida, embora mensagens subliminares possam 
ser vistas por alguns, ou mesmo haver interpretações alternativas e subversivas 
do que foi visto. Quando o espectador precisa assumir o controle da narrativa, 
este processo vai torná-lo mais engajado nos processos de significação, 
e com isso a constante indeterminação do intervalo na narrativa posta ao 
usuário é maior e vai usar da percepção e emoção para conduzi-la formando 
“uma retransmissão afetiva entre percepção e ação, assistir e clicar” (MILES, 
2014c)69. Se nenhuma ação for feita no filme, suas imagens param a espera de 
uma ação.

68.[a]ll division of matter into independent bodies with absolutely determined outlines is an artificial division. 
Tradução nossa.
69.an affective relay between perception and action, watching and clicking. Tradução nossa.
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O que se vê num K-filme é que esta indeterminação está inserida nos esquema 
sensórios-motor com muito mais força, pois o formato de percepção e decisão 
são determinantes no fundamento da organização estrutural, neste continuo 
procedimento de visualizar os videos, e em algum momento durante isto, será 
feita uma decisão explícita que vai requerer o clique físico num botão ou ícone 
na interface, para que a narrativa prossiga. Há a percepção, se decide, e há 
ação, levando o sistema a funcionar para que se resolva a indeterminação.

O intervalo na perspectiva de Bergson têm importância na análise da tomada 
de decisão, enquanto nos documentários interativos estes intervalos são 
valorizados no design das interfaces e na elaboração de suas conexões, 
possibilitando a indeterminação e aumentando a complexidade perceptiva e 
emocional, justificadas pela terminologia de ‘montagem emotiva’ ou affective 
assemblage apropriada por Adrian Miles. Estes tipos de histórias têm sido 
trabalhadas para que determinados momentos e possibilidades, em torno de 
uma situação ou evento sejam valorizados para decisão do espectador, isto 
é percebido de maneira evidente no Korsakow, por ele permitir que múltiplos 
pontos de vista sejam oferecidos na narrativa a partir de uma sequência original 
na mesma interface, ou por que nas mídias on line podem ser utilizados muitos 
mais arquivos, tanto em diversidade quanto no tamanho das sequências, e em 
função da programação algorítmica. Para Wiehl (2016), a montagem afetiva é 
o que se vê em muitos K-filmes, na medida que ao se debruçar sobre temas 
mais específicos vai existir maior identificação e proximidade por parte do 
espectador.

Essas experiências são frequentemente de aspecto intimista 
oscilando entre  decisões pessoais e pelas propostas da 
narrativa. Esta última é mais relevantes no caso do Korsakow, 
na medida que elas valorizam os momentos de associação dos 
temas, e permitem aos usuários apreciar o pertencimento e o 
tempo dos cotidianos destes tipos de documentários. 
(WIEHL, 2016, p.3)70.

A proposta de representação do mundo através de um K-filme não é pré-
determinada ou totalmente controlada pelo criador, espectador ou usuário, 
nem pela narração proposta ou pela obra em si (Miles, 2014). A partir desta 
afirmação vamos descrever alguns pontos da estrutura do Korsakow, primeiro 

70.These experiences are often intimate, as they oscillate between personal decisions as well as in-decision. The latter 
are most prominent in the case of Korsakow, as they enlarge the moment of associatively connecting issues and they 
allow the user to appreciate both the intimacy and the slowness of the small worlds of these documentaries. Tradução 
nossa.



67

documentário interativo com o software korsakow

observando o design minimalista das interfaces, que é a superfície gráfica 
vista nas telas, onde há somente funções básicas e em número reduzido. 
Apresentada por tela de video dentro dos limites do monitor é onde se inicia 
normalmente o K-filme, tendo durante sua evolução temporal, a apresentação 
de um limitado número de telas miniaturas com indicações para outros videos, 
os possíveis caminhos a seguir adiante na construção narrativa. A opção de 
navegar é feita com um clique sobre uma dessas miniaturas, durante ou no fim 
do video principal. Com o clique a miniatura substitui o video na tela principal 
e no decorrer desta visualização outras miniaturas vão surgir como opções. 
Dentro desta configuração se reforça a noção de intervalo e a consequente 
necessidade de ação pelo usuário.

A escolha entre quais clipes ou SNUs podemos visualizar acontece numa 
forma modular de storytelling, realizada por acesso a databases, organizadas 
na lógica de coleções estruturadas de itens e listadas para busca rápida. 
(MANOVICH, 2001). Desta forma, a transição de uma SNU para outra pode 
não ser tão fluida e sem contradições significantes, ao contrário, pode provocar 
quebras do fluxo lógico narrativo, justamente porque múltiplos caminhos 
possíveis são apresentados e foram previamente programados para se 
mostrarem em função de algoritmo escrito por meio de keywords, mais a ordem 
de atribuição dada a cada SNUs, e acrescida de um valor para a frequência de 
vezes (ou vidas) que cada SNU pode ter executada no decorrer do K-filme.

As ligações de keywords entre as SNUs não são executadas de um modo 
simétrico, entre as palavras listadas para combinações dos locais (links) 
de entrada (IN) e de saída (OUT), ao contrário elas se mesclam devido a 
possibilidade de a cada SNU ser atribuída uma só palavra, mais de uma palavra 
ou parte delas, podendo se conectar a mais de uma SNU diferente, assim 
são criadas múltiplas possibilidades de conexões entre as SNUs. Como cada 
SNU pode ter vários destinos diferentes, isto provoca um desenvolvimento 
narrativo de também múltiplos caminhos identificados como, “conjuntos 
potencialmente enormes que, por sua vez, expressam um meio, humor ou 
mesmo uma constelação de pontos de vista sobre uma ideia, tópico ou evento”. 
(MILES, 2014b, p.214)71. Entretanto, esta atribuição de keywords não é vista 
pelo usuário pois estão escondidas sob as interfaces visíveis dos K-filmes. 
Neste ambiente onde há opacidade, as possibilidades de conexões atuam 
acrescentado mais intervalos emocionais para atuar nas decisões narrativas, 
mesmo que as telas miniaturas dos videos possuam legendas indicando algum 

71.They form associational networks, potentially enormous sets which in turn express a milieu, mood, or even 
constellation of views upon an idea, topic, or event. Tradução nossa.
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tipo de informação, isto não indica qual conexão ela vai seguir posteriormente, o 
que somente é conhecida através das keywords atribuídas na programação.

O que acontece com a programação das keywords é a produção de múltiplas 
relações entre as SNUs, orientadas a partir de questões ou problemas postos 
pelo próprio documentário, que ao invés de oferecer respostas diretas e 
mesmo causais, oferece um cardápio de pontos de vista seja por entrevistas, 
observações, opiniões, divagações, entre outras. Desta forma, o uso das 
keywords constrói uma arquitetura estrutural de associações entre estas 
partes da possíveis narrativas que é variável e fluida. Esta estrutura aberta é 
a contrapartida dada pelo intervalo que traz como consequência ao usuário, 
não somente navegar um K-filme, mas antes tentar escutá-lo, perceber as 
entrelinhas (MILES, 2014c).

A navegação caracterísitica de um K-filme é de inicio experimental e explorativa, 
não levando o usuário a seguir uma narrativa fixa ou buscar a resolução de 
algum argumento, como em outros documentários interativos. Neste modelo 
de navegação, com mais incertezas sobre o que escolher como próxima 
visualização, demanda tempo para pensar o trabalho de associação e nas 
expectativas do que pode vir a surgir do fluxo em imagens do filme. Com 
a expansão do intervalo, mesmo ao processar uma grande quantidade de 
database com rapidez, a geração do storytelling através das intefaces força 
algum atraso no fluxo sensório-motor, que permite perceber com mais atenção 
aspectos da história que vão enriquecer sua interpretação.

A experiência individual e as surpresas advindas das escolhas de caminhos 
narrativos não afetam somente o usuário de um K-filme. Ela afeta muitas vezes 
o seu autor, no que Wiehl (2016) define como sendo a dimensão autopoética 
do Korsakow. Mesmo que o autor elabore as database, escolhas as keywords e 
determine o que o algoritmo vai executar, no entanto, não terá controle nenhum 
dos resultados que serão produzidos depois pelo seu conjunto. O modelo 
proposto pelos K-filmes difere da retórica narrativa elaborada em outros tipos 
de documentários interativos ao não determinar todas as possíveis narrativas 
não-lineares, isso não significa que sejam aleatórios, e ao invés de destituir o 
autor, o Korsakow, o libera de pensar todas as narrativas que serão navegáveis 
individualmente.

O modo como cada K-filme explora as possibilidades narrativas sobre 
as database, o visual minimalista das interfaces e a navegação básica 
e simplificada a partir de miniaturas é o que se sobressai de modo mais 
característico em sua proposta estética e epistemológica na abordagem dos 
temas, tornando um K-filme no que é um K-filme. Para seu inventor, Florian 
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Talhofer, isto provoca uma mudança de atitude nos autores, pois muitos tendem 
a pensar linearmente ao desenhar suas narrativas causais multi-lineares, que 
ao passo que aumentam as complexidades da história, tornam-se impossível 
de serem resolvidas. Sua resposta para este problema é o que seu software 
faz, o autor pára de pensar linearmente, “o documentário aberto é o tipo de 
filme que pode mudar sua mente ”. (TALHOFER, 2014 apud WIELH, 2016), isto 
faz um K-filme uma obra individual feita em conjunto por diferentes pessoas, 
autores, usuários e protagonistas, sendo parte da realização de uma obra 
computacional, como prevista na noção de virtual e atual (LEVY, 1998). O virtual 
são os mundos possíveis que os objetos de mídia podem vir a ser e o atual 
são uma dessas conformações realizada, ambas são reais e realizáveis para 
modelos de filmes em database. A virtualidade permanece atual na obra para o 
espectador na medida que este atualiza o virtual.

Korsakow, através das condições específicas de seu código, 
convida a uma forma iterativa de fazer e ver que é um resultado 
direto dessa arquitetura computacional, embora o trabalho 
teórico recente no documentário interativo não tenha se 
envolvido com a materialidade dessas ferramentas e sistemas 
no documentário interativo, contando, em vez disso, com uma 
abordagem de análise de mídia e cinema que é abertamente 
dependente de uma negação da materialidade de nossas 
máquinas e seus emaranhados. (MILES, 2014a, p.207)72.

Devido a possibilidade de criar diversas conexões entres suas partes 
simultaneamente, um diferencial diante de outros modelos interativos, no 
programa a interatividade é consequência não a causa, e devido a esta maior 
densidade de conexões somos forçados a interagir com o sistema. Em sistemas 
multi-lineares na maioria das vezes as conexões são realizadas manualmente 
entre as partes, neste aspecto a capacidade multilinear proposta no Korsakow 
ultrapassa as decisões da navegação em si, até na preocupação em fazer 
sentido, atingindo questões sobre se o que o sistema elabora pode mesmo ser 
considerado uma forma de mídia.

As possíveis conexões entre os clipes que são permitidas quando se interage 
num K-filme, mais aquelas que estão presentes na sua interface e mais 

72.Korsakow, through the specific conditions of its code, invites an iterative form of making and viewing that is a direct 
result of this computational architecture, yet recent theoretical work in interactive documentary has not engaged with 
the materiality of these tools and systems in interactive documentary, relying instead on an approach to media and 
film analysis that is overly reliant on a disavowal of the materiality of our machines and their entanglements. Tradução 
nossa.
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ainda as que vamos acionar, formam a coreografia programática do sistema. 
As relações que surgem entre esses clipes, as possíveis combinações de 
sequências que podem ou não ser formadas são potencialmente grandes, 
como nuvens de significados individuais ou até mesmo constelações de pontos 
de vista sobre um tema, uma idéia ou evento, onde o prazer e sofisticação do 
fazer e de experimentar a navegação vêm da sua densidade (MILES, 2014a), 
ou seja é a multiplicidade de links e dos nós conectados em escalas que 
emergem desta malha, a arquitetura ou os mapas que vão se formando, que 
podemos comparar com as baseadas na descrição de uma ontologia plana das 
relações entre os seus objetos, e que supõe que “as coisas são sempre outras 
coisas também”, (BOUGOST, 2012, p.26)73, como uma engrenagem em outro 
mecanismo, uma relação em outro conjunto, uma parte em outro todo.

A estrutura narrativa que emerge do Korsakow acontece na navegação e das 
relações que são atribuídas pelas keywords, a cada SNU, e mais funções 
programáticas como a determinação do número de vezes que cada SNU 
pode ser vista, uma atribuição de um valor específico, e ao design gráfico 
sugerido pelas interfaces, não sendo possível desenhar antecipadamente um 
mapa definitivo a ser percorrido. Previamente é apenas possível modelar uma 
proposta, como as previsões que veremos no capítulo 5. Na proposição da 
narrativa interativa pelo autor, este pode através de modelos ou rascunhos 
de caminhos pré-desenhados, realizar e tentar mudanças e adições de rotas 
de forma incremental, que depois são exportadas e testadas no navegador 
(browser) da internet, para avaliar o comportamento do usuário levando em 
conta o intervalo e o reflexo nas ações tomadas sobre o esquema sensório-
motor proposto. Este modo de pensar a narrativa é mais próxima do fazer na 
prática, como um ensaio para uma performace, do que o modelo industrial que 
é comum na produção audiovisual.

A pegada tecnológica e estética do Korsakow é um site 
alternativo para a prática documental interativa, já que a autoria 
é uma série de improvisações intuitivas e mais ou menos 
direcionadas que têm o teor de ‘E se?’, ou ‘O que acontece 
quando?’, e ‘Eu acho que em vez disso, vou tentar aquilo’. 
(MILES, 2014a, p.217)74.

Experienciar um K-filme requer a repetição de um mesmo procedimento em 
menor escala, na medida que retornamos a SNUs já vistas, fato que mais 
73.something is always something else. Tradução nossa.
74.Korsakow’s technological and aesthetic footprint is an alternative site for interactive documentary practice as 
authoring is a series of intuitive and more or less directed im-provisations which have the tenor of ‘what if?’,or ‘what 
happens when?’ and ‘I think I’ll try this instead’. Tradução nossa. 
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cedo ou mais tarde acontecerá devido as múltiplas conexões e interconexões 
estabelecidas e que vão ser demandadas por essas repetições. Disto resulta 
em retornar a SNUs já vistas e experimentar um novo caminho narrativo, que 
vai então formar outros padrões ou nuvens de significados reorganizados. 
Se por exemplo, uma SNU só aparece uma vez e depois desaparece a obra 
provavelmente vai ficar fechada em uma única rota narrativa, não sendo 
possível tentar descobrir outros caminhos, que é o modo como o usuário altera 
o formato final de um K-filme, pelo menos até não iniciá-lo novamente. Esta 
estruturação do storytelling possui uma analogia na música como no retornos 
a versos e coros, mais do que aos sentidos temporais da narrativa, pois o que 
cada SNU significa pode mudar devido a sua ordem de repetição, em relação 
ao seu local no espaço da montagem e em um determinado tempo.

Nos K-filmes estamos sendo convidados a se entregar ao risco de perder 
a ordem, a coerência e o sentido da significação, pelos procedimentos 
próprios dos códigos do Korsakow, que emergem dessa estrutura 
computacional embarcada no programa, e da definição da lógica narrativa 
e dos agenciamentos divididos, num sentido que se insere na perspectiva 
de Latour (2005) para os Ator-Rede, levando em conta o que constitui um 
K-filme, não é somente o trabalho do autor e usuário, o navegador (browser) 
utilizado, o conteúdo de cada SNU, a proposta narrativa, os significados ou 
textos, mas também os códigos, a linguagem dos programas computacionais, 
as funções, protocolos, a interface, a tela, mouse, teclado, banda larga, 
resolução, servidores, compressão de arquivos e até eletricidade, “Estes 
são os reais atores em relação ao fazer, a experiência, a audiência e as 
decisões programáticas que o Korsakow decreta em torno do video que se 
torna expresso e performado em um K-Filme”. (MILES, 2014a, p.218)75, ou 
seja os objetos e sentidos que atuam dentro do sistema. No uso de K-filmes 
em documentários a elaboração da realidade nunca é pré-determinda, nem 
totalmente controlada, para o autor, usuário, para a narrativa, e mesmo para a 
obra em si.

75.They are real actants in relation to making, the maker, and audience and the programmatic decisions that Korsakow 
enacts around video become the expressible and performable of a K-film. Tradução nossa. 
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3. DUAS PROPOSTAS METODOLÓGICAS PARA O KORSAKOW.

Neste capítulo descrevemos os métodos de análise que utilizamos para buscar 
conhecer melhor como autores produziram seus K-filmes, e de que forma foi 
proposta neles as narrativa interativa e não-linear. Para isso, a abordagem 
metodológica se divide em duas etapas, com os resultados reunidos no capítulo 4.

Numa primeira etapa, realizamos uma pesquisa com um enfoque exploratório 
quantitativo e qualitativo, no banco de dados do programa chamado Showcase 
(Figura 11), aplicando nele princípios como a arqueologia de mídia proposto 
para estudos de software, “(...) ‘software’ é um novo objeto de estudo que deve 
ser colocado na agenda de disciplinas existentes e que pode ser estudado 
usando métodos já existentes - por exemplo, teoria ator-rede, semiótica social 
ou arqueologia da mídia.” (MATTEW FULLER, 2006 apud MANOVICH, 2013 
p.16)76, e que se utilizou de dois parâmetros temporais fixos, um antes e outro 
depois do encerramento do Adobe Flash Player nos navegadores de internet, 
ocorrido no início de 2021. Ao unir as listas disponíveis no banco do Showcase 
ao final de dezembro de 2020 e em março de 2021, extraímos dados das obras 
relativas aos anos de produção, sinopses, créditos, tipos de financiamento e da 
classificação por gênero, através de procedimentos de visualização ativa dos 
K-Filmes.

Na segunda etapa, escolhemos cinco K-filmes documentários que procuraram 
representar exemplos de obras de autores importantes, como o próprio 
Florian Taulhofer e Matt Soar, além de autores brasileiros e de experiências 
acadêmicas, onde conjuntamente analisamos os conteúdos e as estruturas 
narrativas, assim como propomos um desenho dos respectivos mapas 
narrativos provisórios. Com os mapas narrativos pretendemos revelar quais 
especificidades formam o processo de criação interativa e como os resultados 
desta navegação podem ser visualizados, pelo menos em parte, durante o 
processo hermenêutico de construção narrativa algorítmica e de database 
por parte dos autores. Este ponto é colocado por Miles (2014a) no sentido 
de estudo fora do contexto da análise fílmica e de mídia praticada pelo 
campo dos Estudos Culturais, focados na significação de conteúdo, usuários 
e representação, ao buscar também fatores ligados às materialidades das 

76.(...) “software” is a new object of study which should be put on the agenda of existing disciplines and which can be 
studied using already existing methods—for instance, actor-network theory, social semiotics, or media archaeology. 
Tradução nossa.
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máquinas e suas interconexões, conforme discutido anteriormente. 
A especificidade do Korsakow como um sistema importa porque ele propõe um 
meio de operação baseado pelos termos programáticos de um software, mais 
que das tradições ou dos históricos do documentário e do cinema.

Estes mapas são inspirados no que Bougost (2012, p.39) chama de ontografia, 
conceito que surge das discussões em torno da visão materialista, tanto 
de Bruno Latour, quanto de Graham Harman, dentro das teorias de Ator-
Rede e das OOO - Ontologias Orientadas aos Objetos, também utilizada 
na programação computacional e que tomo emprestado numa tentativa de 
mapear as narrativas dos K-Filme. A estratégia inscritiva da experiência se dá 
“na maneira de visualização de um mapa expandido, com as partes e suas 
correspondentes relações, dentro do documentário interativo como ator-rede” 
(MILES, 2017, p.11)77.

De uma perspectiva metafísica, segundo Bougost (2012), a ontografia envolve 
a revelação das relações entre os objetos sem necessariamente oferecer 
explicações ou descrições destas. Ele sugere ainda que esta metodologia 
pode ter a forma de um grande compêndio, um registro de coisas justapostas 
em paralelo, que demonstram sua interação a partir de seus lugares. Nesta 
‘ontologia plana’ evita-se a divisão entre humanos e não-humanos e que o 
agenciamento seja apenas do lado humano, “ com isso não pretendemos negar 

77.in the manner of an exploded view, the parts and corresponding relations in an interactive documentary as an 
actor–network. Tradução nossa.

Figura 11
Página do Showcase.
Fonte: Korsakow.com

Korsakow.com
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a potência humana em relação aos outros objetos, mas parece ser interessante 
para compreender a cultura digital não sustentar uma causa inerente às coisas 
que colocaria o humano no topo dessa cadeia”. (HARMAN, 2009, 2011B; 
LATOUR, 1994a, 2005a, apud LEMOS, 2013, p.93).

3.1. No Showcase - uma contabilidade qualitativa.

O banco de dados Showcase, disponibilizado pelo Korsakow para consulta, 
possui uma coleção de filmes feitos com o programa e o espaço é incentivado 
para que usuários enviem links dos seus K-filmes, no sentido de criar 
um ambiente agregador e para troca de experiências entre os autores. A 
classificação proposta levou em conta o comunicado oficial do aplicativo Adobe 
Flash Player que foi descontinuado em 31 de dezembro de 2020 e oficialmente 
terminado em 12 de janeiro de 202178, tendo a Adobe por motivos de segurança 
aos seus usuários, bloqueado todo conteúdo produzido e visualizado on-line no Flash.

Tal procedimento afetou os K-Filmes produzidos em versões até a do Korsakow 
5 para a visualização neste momento, deste modo a pesquisa utilizou os 
resultados agregados das listas de K-Filmes existentes até o final de dezembro 
de 2020, e de mais recente atualização de março 2021, feita pelo próprio 
Showcase. Para fins de precisão na análise e devido ao caráter variável que 
possíveis modificações, por parte do Korsakow, em divulgar seu banco de 
dados possam causar, os dados de ambas as listas foram arquivadas a partir de 
prints de telas dos meses de dezembro de 2020, e março de 2021. (Apêndice 
C). A visualização dos K-filmes teve como parâmetro a navegação com conexão 
de internet de velocidade média entre cinco e dez megabytes em wifi, para taxa 
mínima de carregamento dos arquivos localmente e o uso do navegador Firefox  
rodando no sistema MacOS Mojave 10.14.6, em dispositivo com memória de 
16Gb e processador 2.8Ghz Intel Core i7.

Os links ativos foram classificados por gênero segundo Nogueira, (2010, p.3), 
“um gênero cinematográfico é uma categoria ou tipo de filmes que congrega 
e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversa ordem, entre as 
quais as mais determinantes tendem a ser as narrativas ou as temáticas”. 
No âmbito dos estudos dos encontros das inovações tecnológicas e do 
documentarismo admitimos algumas delimitações que são sujeitas à mutações 
e hibridizações, sendo a própria interatividade no documentário feito com o 
Korsakow um destes hibridismos.

78.Disponível em https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html#. Acesso em 12 de janeiro de 2021.

https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life.html
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Embora a idéia original do software tenha sido ser um contador de histórias 
interativas, e seus primeiros projetos terem sido documentários como Small 
Word, 199779, para a elaboração deste mapeamento, consideramos além das 
definições consolidadas do documentário, e que nos K-Filmes, são associadas 
e utilizadas com mais ou menos ênfase dentre os modos propostos por Nichols 
(2010), as outras três grandes áreas dos gêneros cinematográficos: ficção, 
animação e experimental e suas possíveis intersecções de maior ou menor 
escala entre si, também foram observadas em diversos K-filmes, conforme 
definição prévia. (Quadro 3).

Na classificação, elencamos os K-Filmes com links ativos em uma ordem 
cronológica, identificando a seguir os modelos de financiamento; sendo estes 
divididos entre: pesquisas de linguagem e projetos acadêmicos, ou oriundos 
de órgãos e fundos institucionais, incluindo de origem religiosa ou cultural, 
e produções independentes onde os próprios artistas são os principais 
financiadores, e igualmente na divisão por temas; que mostraram mais 
relevância a propostas relacionadas a lugares geográficos, relações humanas, 
obras artísticas e sociedade. Em parte das obras informações básicas, como 
ano de produção ou autor(es), não estão disponíveis na lista do Showcase 
e também não são de fácil acesso via créditos nos próprios filmes, ou nos 
sites proprietários que os hospedam, sendo necessário realizar a navegação 
interativa mais completa possível para a obtenção dessas informações.

Quadro 03 – Gêneros do Cinema 

Ficção Busca o entretenimento, narrativas lineares. 

Documentário        
Mostra o testemunho e/ou reflexão sobre a realidade partindo 

desta.

Experimental         
Visa expandir e explorar as formas, as técnicas e os métodos 

da criação cinematográfica.

Animação               
Têm propensão para o maravilhoso, assegura à imaginação 

centro do processo criativo e de sua pluralidade estética.

Fonte: Nogueira (2010).

Este processo em si, vêm confirmar uma dificuldade particular aos filmes 
interativos em geral, como aponta Nash (2012), pois devido à própria estrutura 
de armazenamento de uma grande quantidade de dados disponíveis, existe 
dificuldade em analisar a totalidade dos seus conteúdos, o que requer do 
usuário a navegação por muitas partes do K-Filme.
79.Disponível em: http://kleinewelt.com/. Acesso em: 13 de Julho de 2019. 

http://kleinewelt.com
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Se por um lado, isto permite compreender melhor temas e propostas narrativas, 
no caso específico de obter dados sobre o conteúdo e estatísticos, como 
de financiamentos ou de detalhes sobre os  temas,  pode se tornar uma 
tarefa demorada e por vezes frustrante, dado que em algumas narrativas 
a característica estética é justamente o percurso labiríntico presentes nos 
hipertextos, “as noções de organização e de complexidade dos sistemas 
representam momentos de um percurso circular infinito”. (LEÃO, 2005, p.71), e 
que talvez  mesmo possa não se ter respostas objetivas.

Outro ponto que pode causar dificuldade, está relacionado às funcionalidades 
do próprio programa e diz respeito aos procedimentos de adiantar ou retroceder 
as cenas, pular de uma sequência até a próxima, ou controlar o carregamento 
do conteúdo a ser visto, que limita a velocidade da exploração/navegação e 
por consequência, pode aumentar a indeterminação sensório-motor como visto 
anteriormente. O programa também não oferece o recurso de um mapa da 
navegação, como no caso do software Klint também de edições interativas, o 
que obriga o usuário a realizar a navegação das sequências por completo, ou 
pelo menos tentar, visto que no caso de narrativas circulares, onde não há um 
fim formal, novos links são ofertados ao usuário continuamente e não existe a 
certeza que percorremos toda database possível. 

Em outros casos, foi necessário realizar ainda pesquisas externas, associando 
em mecanismos de busca os títulos de obras e nome dos autores para se obter 
mais informações, não somente acerca dos anos de produção, mas mesmo 
dos créditos de forma geral, como das origens dos financiamentos e até de 
sinopses que pudessem detalhar melhor os conteúdos, notadamente em obras 
classificadas como experimentais.

3.2. Análise de conteúdo e desenho de mapas narrativos em 
K-Filmes documentários.

Os K-filmes foram selecionados por suas características comuns de produção 
no gênero documentário, e escolhidos pela relevância de seus autores tanto 
para o software em si, como, Planet Gálata (2010, Alemanha/Turquia) do criador 
do Korsakow Florian Thalholfer e produzido para o canal europeu ARTE e 
Almost Arquitecture v.1.0 (Canadá, 2007), de Matt Soar, pesquisador e co-autor 
da versão atual do programa, quanto de perspectiva brasileira presente nos 
projetos, Se Eu Demorar uns Meses (Brasil, 2014), de Giovanni Francischelli e 
Lívia Perez, Rearhasing Realities (Brasil, 2007), de Nina Simões, e As Estátuas 
não Morrem (Brasil, 2018), do autor deste e-book.
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Estes conjunto de documentários interativos transitam entre os dos modos do 
gênero definidos por Nichols (2010), com características presentes em filmes de 
arquivos, de entrevistas, biográficos, de documentários encenados, dos feitos 
para televisão, e na divisão de Bordwell (2008) para narrativas classificadas 
como categóricas, no modo que indivíduos ou sociedades criam para organizar 
seu conhecimento do mundo, centrados de maneira geral em temas ou objetos 
de investigação, agrupando as coisas à nossa volta com base no senso 
comum, na abordagem prática ou nas visões ideológicas do mundo, e para os 
identificados pela retórica, onde os autores apresentam um argumento próprio 
para convencer e formar opinião no público, utilizando e direcionando fatores 
emocionais para aprovar ou não seu ponto de vista sobre temas e do mesmo 
modo, propondo as direções de como deve pensar e se posicionar os públicos, 
a partir de evidências e depoimentos sobre os fatos colocados.

Nos K-Filmes, como já descrito, é preciso levar em conta a forma de 
visualização condicionada a interação pelo o espectador no direcionamento 
das narrativas, ou seja, a estética relacional e afetiva (MILES, 2014), e da 
publicação on line das obras. Desta relação, propomos como método o 
mapeamento das narrativas adaptadas para os K-Filmes, a partir de modelos 
sugeridos e aplicados em games e outros documentários interativos por Maurin 
(2011), como citado na tese de Doutorado “ El documental interactivo como 
nuevo género audiovisual” de Arnaud Girfreu Castells (2013, p.332 a 335), que 
divide tipologicamente padrões recorrentes em narrativas como sendo: lineares, 
concêntricas, árvore, espinhas de peixe, paralelas e encadeadas, em conjunto, 
com as do tipo rizomáticas descritas por Renó (2011), como veremos a seguir:

3.2.1. Narrativa Linear.

É a mais clássica maneira de se contar uma história: começo e fim, com os 
conteúdos no meio. (Figura 12), Somente existe um modo de narrativa possível 
e os eventos acontecem na ordem definida pelo narrador, quase sempre 
seguindo uma ordem de causa e efeito.

Os pontos positivos são a facilidade de programar os links com apenas 
uma entrada e uma saída, o que produz pouca indeterminação por parte do 

Figura 12 
Narrativa Linear. 
Fonte: Maurin (2014)
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espectador, que só têm uma opção para avançar na narrativa. Na linearidade 
o autor têm todo controle do impacto dramático e as emoções são controladas 
mais facilmente. Pode ser que se não perceba que existe uma grande 
quantidade de dados para visualizar, mas por outro lado, há uma percepção 
mais precisa do tempo que levará a história para concluir. Os pontos contrários 
são pouca interatividade, que pode impactar um pouco o envolvimento com a 
história, “A interação não faz parte da história, todos os usuários tem a mesma 
experiência”. (MAURIN, 2011)80.

3.2.2. Narrativa Concêntrica. 

A narrativa concêntrica se mostra uma estrutura espalhada, nela os acessos a 
uma área central funcionam como local agregador de mais possíveis destinos 
navegáveis. (Figura 13). A visualização de sua forma se assemelha, num 
K-filme, a um mosaico das miniaturas das telas clicáveis (thumbnails), podendo 
ser divididos em listas de temas ou títulos, que se irradiam dessa interface na 
ordem que se queira para qualquer um dos diferente caminhos disponibilizados, 
e com esses caminhos se dividindo posteriormente, em caminhos navegáveis 
menores.

Entre os pontos positivos temos a fácil programação, pois ao elencar listas de 
opções múltiplas escolhas são ofertadas, resultando numa maior liberdade 
na interação. Maurin (2011) destaca a possibilidade de ordenar elementos 
heterogêneos, que ainda podem se relacionar uns aos outros, mesmo sem 
casualidade direta, como visto na noção de uma narrativa mais paradigmática. 
Por outro lado, ele aponta que a questão da autoralidade do diretor pode ficar 
confusa ou até mesmo desaparecer, questão posta por Thalhofer (2018) como 
sendo a da libertação do autor do poder absoluto sobre sua obra. Por fim, 
devido a quantidade grande de sequências possíveis, somente usuários muito 
motivados navegarão por todas as partes.

80.Interaction is no part of the story at all. Each user gets exactly the same user experience. Tradução nossa. 
Disponível em: https://prezi.com/ilzwxzjz2t5p/narrative-structures-in-interactive-documentaries/ e https://
gamedesignconcepts.wordpress.com/2009/07/30/level-10-nonlinear-storytelling/. Acesso em 08 de abril de 2021. 

Figura 13 
Narrativa Concêntrica. 

Fonte: Maurin (2014)

https://prezi.com/ilzwxzjz2t5p/narrative
https://gamedesignconcepts.wordpress.com/2009/07/30/level
https://gamedesignconcepts.wordpress.com/2009/07/30/level
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3.2.3. Narrativa Espinha de Peixe.

O formato narrativa que foi adotada em Prison Valley (2010)81 é uma estrutura 
na qual existe uma linha narrativa principal, e de tempos em tempos, acontece 
uma nova bifurcação que pode explorar sub-histórias e depois voltar a história 
principal. (Figura 14).

Os pontos positivos são a possibilidade de obter uma estrutura narrativa 
sólida com similaridades da linear, mas que ao mesmo tempo intercala opções 
interativas. Maurin (2011) destaca que os autores sentem-se confiantes com 
a idéia central sendo entendida de maneira clara. Por ter característica de 
estrutura semelhante as lineares, um dos pontos negativos apontados são o 
espectador possa não se sentir satisfeito devido ao pouco incentivo a interagir 
com a história, e uma vez sendo, pode mesmo ficar na dúvida, se a narrativa 
mostra-se ou não eficaz. Como de modo geral há uma razoável quantidade de 
sequências para visualizar, ao se afastar da narrativa principal, pode ainda não 
ser fácil retornar aos links anteriores.

3.2.4. Narrativa em Árvore.

Esse tipo é uma analogia de como pode ser o desenvolvimento da narrativa, 
com formato similar ao das árvores. (Figura 15). Iniciada a navegação por entre 
a database, chega-se a links determinados pela programação de onde será 
preciso fazer escolhas entre uma ou algumas das partes das sequências, os 
galhos narrativos independentes, e uma vez decidido qual caminho seguir, o 
K-filme, continua a narrativa até os próximos links e assim sucessivamente, 
proporcionando finais diferentes para a história. 

Seu ponto positivo é o grande potencial interativo. Se os usuários tiverem 
opções de escolha interessantes, existirá uma grande sensação de liberdade 
81.Disponível em: http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en. Acesso em 24 de setembro de 2020.

Figura 14 
Narrativa Espinha de Peixe. 
Fonte: Maurin (2014)

http://prisonvalley.arte.tv/?lang=en.
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e interação com os tópicos propostos, tal ponto para Maurin (2011), provoca 
uma sensação de que ao se entrar na história não se têm a noção de perda 
do controle sobre a mesma, causando o desejo de continuar por parte do 
espectador.

Como ponto negativo, temos a tendência de ter um grande custo na produção 
das sequências, pois ao se dividir os links em duas opções, estas vão gerar 
quatro histórias, se forem três links poderemos ter oito histórias, se forem dez 
podemos precisar de até 1024 sequências disponíveis para interagir até um 
final. Uma quantidade de sequências de tal ordem pode levar muitos autores 
se sentirem frustados com as narrativa do tipo árvore, já que o espectador 
médio provavelmente não vai explorar algumas partes do documentário, “De 
fato, autores precisam mudar seus pontos de vista, e considerar seu público 
coletivamente, e não como uma soma de individuais. Ninguém verá todos as 
partes, mais pela quantidade de usuários, pelo menos um verá alguma das sub-
histórias”. (MAURIN, 2011)82

3.2.5. Narrativa Paralela.

A narrativa paralela é como uma narrativa árvore que colapsou em si mesma. 
Como o design narrativo dos K-Filme se estruturam em séries de links, e como 
pode-se escolher navegar por muitos caminhos, nesse formato espacial o 
especador encontrará links comuns a diversos caminhos diferentes, dentro de 
uma trajetória linear no sentido temporal em direção a um fim formal. (Figura 16).

82.In fact, authors need to change the way they look at things: they have to consider the audience not as a sum of 
individuals anymore, but as a whole. Nobody will explore all the possibilities, but there will be enough users so that 
every single sub story will be explored by at least one person. Tradução nossa. Ibid. 81.

Figura 15 
Narrativa em Árvore. 

Fonte: Maurin (2014)
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Pontos positivos apontados por Maurin (2011) são um razoável índice de 
interação, apesar do sentimento de liberdade ser restrito por haver links 
comuns, com espectadores envolvidos por escolhas e com a sensação que 
seja qual for a escolha feita, nenhum ponto ficou sem ser visto. Se comparado a 
narrativa em formato de árvore possui menor custo de produção. Porém, como 
a narrativa espinha de peixe, está se mostra quase uma estrutura linear, tal fato 
pode se mostrar decepcionante para autores que almejam a liberdade de co-
autoria pelos espectadores. Uma alternativa a este ponto negativo pode ser de 
programar links variáveis ou alternantes apontando para diferentes sequências.

3.2.6. Narrativa encadeadas.

Segundo Maurin (2011), esse é o modelo onde desde o início da história o autor 
oferece aos usuários diferentes pontos de vista sobre os temas sendo uma 
versão mais encenada da narrativa concêntrica, com pontes ligando os links, e 
possibilitando não ter a necessidade de voltar para o eixo central (hub). (Figura 
17). O autor considera também que a mesma pode ser chamada de narrativa 
paralela múltipla, onde os roteiros narrativos dividem elementos comuns ou que 
sejam independentes.

Como pontos positivos estão uma experiência de usuário satisfatória e 
eloquente, que o autor compara a uma espécie de ‘Pulp Fiction’ interativo, 
com diversos caminhos narrativos se cruzando em determinados momentos. 
Ao poder acessar partes da narrativa simultaneamente, dessa maneira pode-
se avançar a narrativa em qualquer dos caminhos propostos. Neste ponto 
temos sensação que temos muitos caminhos disponíveis a percorrer, não 
sendo possível ainda determinar como isto pode afetar as decisões individuais 
das interações. Com isso não é difícil perder usuários, ou ter dificuldade em 
descobrir, quais os links comuns entre as diversas partes das histórias.

Este modelo de design narrativo pode ficar muito complexo, pois ao cruzar 
roteiros pode ser importante não revelar fatos fundamentais da história muito 

Figura 16
Narrativa Paralela. 
Fonte: Maurin (2014)
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Figura 17
Narrativa Encadeada. 
Fonte: Maurin (2014)

no seu começo, sob pena de perda de interação. Nestes sentido, o autor 
aconselha que o acesso a algumas partes do história devam negados ao 
espectador antes da visualização de sequências prévias importantes para o 
conjunto.

3.2.7. Narrativa Rizomática Circular.

A narrativa rizomática é um modelo proposto por Renó (2011), baseado em 
um fluxograma circular. Em sua experiência para um documentário interativo 
chamado “Bogotá Atômica” propõe oito pontos de partida iniciais, que se 
conectam as sete sequências vizinhas anteriores e posteriores, provocando 
um emaranhado de opções à narrativa. (Figura 18). “A proposta apresenta uma 
dissolução da obra, uma fragmentação em oito micro-histórias, o que possibilita, 
quando reorganizados, reagrupados os fragmentos, um total de 40.320 
possibilidades narrativas”. (RENÓ, 2011, p.84). Apesar deste grande total de 
possibilidades é um tipo simples de interatividade, onde é possível navegar 
sequências em uma única direção por vez limitando a interatividade, o que pode 
ser frustrante para o espectador. A quantidade de sequências iniciais do rizoma 
também pode ser maior ou menor adaptando-se a cada do projeto.

Outro ponto para Renó (2011) neste modelo é a tendência a uma grande 
fragmentação da narrativa, levando por consequência, a maior dificuldade do 
planejamento, principalmente em ter um número interessante de sequências 
distintas a serem produzidas. Contudo na sua visão é fundamental considerar 
que algumas sequências sempre serão mais bem associadas a umas do que a 
outras, o que não impede de sequências aparentemente sem muito sentido ter 
significado cognitivo para alguém, por mais absurdo que isso possa parecer.

Figura 18
Narrativa Rizomática Circular. 
Fonte: Renó (2011)
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4. RESULTADOS.

Na proposta exploratória, de identificar e descrever os K-filmes do Showcase, 
realizamos o acesso sistemático aos links que estavam disponíveis nesse 
banco de dados. As informações referentes ao conjunto dos K-Filmes 
foi adquirida através de navegação interativa dos conteúdos e depois 
sistematizada conforme os parâmetros definidos, no capítulo 3.1. Completam 
os resultados, a análise de conteúdo e desenho dos mapas narrativos de cinco 
K-filmes selecionados pela relevância de seus autores para o desenvolvimento 
do software e em realação a obras produzidas por autores brasileiros.

4.1. No Showcase.

Em dezembro de 2020 foram identificados 104 links com K-Filmes cadastrados, 
desses 52 eram links ativos e 52 links desativados. Neste momento, a pesquisa 
consolidou uma classificação inicial com a navegação de todos os K-filmes 
que estavam disponíveis à época, pois já era de conhecimento público o 
encerramento do aplicativo Flash, e que isto impactaria a visualização em 
alguma escala dos K-Filmes.

No mês de março de 2021, tivemos atualizados 112 links no Showcase, e foram 
identificados 53 links ativos, mas com o fim da linha (EOL) do Adobe Flash 
Player, 30 K-Filmes foram bloqueados para visualizar on line, o que representou 
uma diminuição de 57% no acervo total para a data, restando assim disponíveis 
23 obras ativas, ou 43%, para março de 2021. (Para as referências da lista 
ver - Apêndice A). Também na atualização da listagem feita pelo Showcase, em 
março de 2021, foram identificados mais sete links desativados diretamente 
pelos serviços de hospedagem, totalizando temporariamente 59 obras com links 
inativos, um aumento de 11,5% neste critério, em relação a dezembro de 2020. 
(Figura 19).

Figura 19
Links ativos consolidados
2020/2021.
Fonte: do Autor
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O direcionamento do uso do programa para obras documentais, conforme 
objetivo inicial do programa se confirmou na pesquisa, uma vez que para 
dezembro de 2020, haviam 38 obras ou 73%, dos links ativos relacionados 
ao campo dos documentários e exploravam seus formatos estéticos, recursos 
e dispositivos utilizando de narrativas interativas, e que em março de 2021, 
somaram 20 K-filmes, aumentando para 87% do total de links ativos não 
bloqueados. (Figuras 20 e 21).

Em dezembro de 2020, sete obras ou 13%, eram de K-Filmes do gênero 
experimental de acordo com as definições, porém na atualização de março 
de 2021, só restaram disponíveis dois exemplos de K-Filmes experimentais, 
sendo ambos do realizador e pesquisador canandense Matt Soar, Fibonnacci 
Korsakow e Lost Leaders #14 (2015). A única uma obra de animação 
identificada em dezembro de 2020, Dissolutions (2014) de Gella Tangalidou, 
que explorava relações entre figuras humanas em espaços imaginários não 
está mais acessível, enquanto o único K-Filme que se enquadrou como obra de 
ficção, The Whole Picture (2017), cujo tema é um caso de amor ambientado em 
Paris, permaneceu on-line para a lista de março de 2021.

Na lista de dezembro 2020, haviam ainda cinco K-Filmes, ou 10%, sendo quatro 
originários de workshops do próprio software como treinamento, e mais outro, 
em formato adaptado a relatório institucional.

Figura 20
Gêneros Narrativos em 
Dezembro/2020.
Fonte: do Autor
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Em seguida, cruzamos esses resultados com os seus locais de produção, 
também para março de 2021, levando em conta a soma dos links ativos mais 
os bloqueados pelo Flash, totalizados em 53 obras listadas. (Tabela 1). Isto 
mostrou neste recorte, que 15 K-Filmes, ou 28% do total, eram produções 
advindas do Canadá, compostas de oito produções independentes, quatro 
pesquisas em Universidades e três financiadas por insitituições públicas ou 
privadas.

Para descrever como aconteceram os financiamentos dos K-Filmes, dividimos 
os formatos como sendo de origem institucional, incluindo patrocínios públicos e 
privados; os advindos de fundos destinados à pesquisa educacional, acadêmica 
ou de incentivo artístico; e de obras com financiamento independente, 
realizados pelos próprios autores, e aplicamos esta divisão a lista do Showcase 
de março de 2021, obtendo como resultado para este parâmetro, uma maior 
percentagem para projetos de pesquisa, 36%, seguido de mesmo índice para 
instituicional e pesquisa, ambos com 31%, e 2% para K-filmes onde não foi 
possível saber a origem do fundo. (Figura 22).

Figura 21
Gêneros Narrativos, Março/2021.

Fonte: do Autor

Figura 22
Tipos de Financiamento, Março/2021
Fonte: do Autor
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Outro país com relevante presença, a Alemanha apareceu com nove K-Filmes 
ou 17%, sendo este o país de Florian Talhoufer criador do sistema Korsakow. 
O autor aparece na listagem como quatro projetos financiados por instituições 
alemãs, e em cinco co-produções internacionais financiadas uma pelo Canal 
Arte e quatro pelo Goethe Institute, em países como Egito (02), Turquia (01), 
Grécia (01) e República Tcheca (01). A Inglaterra ocupa o terceiro lugar em 
números, com seis projetos ou 11%, divididos em três propostas bancadas 
pelo Conselho Britânico de Artes e uma através do Museu de Derby (UK), e 
mais dois projetos de pesquisa, sendo uma Tese de Doutorado em Sociologia 
Visual no Goldsmiths College, Londres (UK), e outro escolar de origem não 
identificada.

Tabela 1 - Ranking país X tipo de financiamento - Março 2021.

Ranking País Obras Financiamento

1 - 28%  Canadá 15
Pesquisa – 4
Institucional – 3
Independente -8

2 - 17% Alemanha  9
Pesquisa – 2
Institucional – 5
Independente - 2

3 -11% Inglaterra 6
Pesquisa – 2
Institucional – 3
Independente - 1

4 - 9,5% Suiça 5 Pesquisa – 5

5 - 9,5% EUA 5 Pesquisa – 1
Independente - 4

6 - 3,8% França  2 Pesquisa – 1
Independente - 1

7 - 3,8% Brasil 2 Pesquisa – 2

8 - 4 % Alemanha / Egito 2 Institucional – 2

9  - 2% Alemanha / Turquia 1 Institucional – 1
10 - 2% Alemanha / Grécia 1 Institucional – 1

11 - 2% Alemanha/ Rep.Tcheca 1 Institucional – 1

12 - 2% Espanha 1 Institucional – 2
13 - 2% Suécia 1 Independente - 1
14 - 4 % País não identificado 2 Independente - 2

Total 53
Fonte do Autor.

Rep.Tcheca
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Em seguida temos os EUA com cinco obras, quatro independentes e uma 
pesquisa, Suiça com cinco projetos oriundos de pesquisas visuais na 
Universidade de Ciências e Artes de Lucerna, a França com duas produções, 
sendo um projeto educacional e um independente, e o Brasil com dois projetos, 
sendo ambos projetos acadêmicos, um realizado na Especialização em 
Narrativas da Fotografia e do Audiovisual da UNICAP, Universidade Católica 
de Pernambuco, e outro, como produto integrante de Doutorado em Artes, pela 
University of The Arts, de Londres (UK).

Considerando os resultados em março de 2021, a pesquisa identificou que o 
maior número de produções de K-Filmes ocorreu entre os anos de 2012 e 2015, 
com o ano de 2014 registrando treze obras identificadas. (Figura 23). Desta 
forma a produção de mídias interativas, incluindo o documentário interativo 
com o uso do software Korsakow, por suas naturezas e analogias com a rede 
de internet podem ter estimulado mais autores a testar nestes anos, novos 
modelos e plataformas de narrativas, em especial e associadas às de natureza 
participativa e da cultura colaborativa da web 2.0.

No recorte temático agregado para dezembro 2020 e março 2021, (Figura 
24) foram notados com mais relevância temas relacionados a lugares, 
relações humanas e sociedade, que são temas recorrentes no documentário. 
Foram identificados, 20 K-Filmes ou 38%, nos quais o assunto principal são 
lugares e espaços geográficos, ou destes, em conexão com questões de 
arquitetura urbana, identidade e poder em territórios de disputa, problemas 
de habitação, e retrospectivas históricas ou econômicas. As obras mostraram 
que os habitantes estabelecem laços sociais e afetivos com seus lugares em 
entrevistas, narrações e contextualizações atualizadas historicamente, como os 
K-filmes, Planet Galat (2010) ou The Border Between Us (2012); com imagens 
de arquivos para recontar um período histórico em Talk with Your Hands Like 
an Ellis Island Mutt (2015), ou utilizando a própria paisagem que os cerca em 
reconfigurações através de mapas e aplicativos de localização on line, de um A 
Cartography of Iconic Memory (2014); e ainda para mostrar como funciona um 

Figura 23 K-filmes/ano, Março/2021. Fonte: do Autor
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Museu em seu interior, o que não é visto normalmente pelos públicos na obra  
Museumsfragen (2019).

A avaliação sobre os temas indicou que a ferramenta Korsakow, por sua 
natureza hipermídia, associada a escolha da navegação entre partes, direciona 
de forma orgânica a temas ligados a lugares. Isso permitiria aos autores realizar 
analogias a movimentações espaciais através de cognições automáticas, e 
feitas de uma forma poética através das keywords (MILES, 2014), em suas 
propostas de processos exploratórios da database nas questões referentes aos 
locais explorados.

Em segundo lugar, 10 k-filmes ou 19 % da lista, buscam discutir temas 
ligados à sociedade, que incluem desde propostas sobre a própria cultura 
digital, Potenziale-Gefahren (2014), Memory for Digital Cultures(2014); a fatos 
históricos These Photos Where My Life (2013); a questões de desenvolvimento, 
meio ambiente, direitos autorais, religião e saúde atual, como a produção 
coletiva sobre a pandemia do Covid-19, o Walking Through the Pandemic (2020). 

Em terceiro lugar, temos oito K-filmes ou 16%, em obras que exploraram 
relações humanas em formatos documentários abordando questões de 
comportamento, como por exemplo, Project.me (2015), Mystic Oracle (2011); 
ou através de biografias no Therapeutic Biographies (2015); ou de relações 
familiares e ainda numa obra que aborda a questão LGTB+, Queer Italians (s/
ano). Completam o levantamento temático também; quatro obras de propostas 
artísticas, 8%, entre elas Lost Leaders #14 (2015) de Matt Soar, outras quatro 
ou 8%, que abordaram a cultura digital como o K-filme Codonout (2019), mais 
dois K-fimes documentários, 4%, sobre temas ligados a religião, e com uma 
obra cada de temas sobre meio ambiente, workshop institucional e educacional, 
produzindo nessas classificações um índice de 2% das obras listadas.

Figura 24 
Divisão Temática, Março/2021.
Fonte: do Autor

Project.me
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4.2. Nos K-Filmes, a análise do conteúdo e os mapas narrativos.

Veremos a seguir os resultados mostrados nos K-filmes, Almost Architecture 
(2007), Planet Gálata (2010), Se eu demorar alguns meses (2014), Reaharshing 
Realities (2007) e a As Estátuas não morrem (2018), das análises dos 
conteúdos e desenhos dos mapas provisórios das estruturas narrativas não-
lineares, como propostas pelos autores com o uso do Korsakow.

4.2.1. Almost Arquitecture.

Almost Architectute v.1.083, 2007, é uma produção do Canadá, com direção 
de Matt Soar, ele mesmo, um pesquisador e colaborador do programa, e que 
trata da indústria de letreiros de Montreal. O filme pode ser classificado como 
documentário de curta-metragem de forma categórica (BORDWELL, 2008), 
cujo tema é explicitado logo nas sequências iniciais. Este K-filme se oferece à 
navegação através de entrevistas e imagens atuais e de arquivos, para mostrar 
a evolução e o poder de impacto simbólico obtido com diferentes tipos de 
designs existentes em letreiros e como eles, por suas localizações em pontos 
estratégicos (em cima de prédios ou de colinas ao redor da cidade), marcaram 
a cultura visual da cidade.

A narrativa acontece então pelas interfaces onde são apresentadas entrevistas 
com arquitetos, publicitários, cientistas sociais, fabricantes dos letreiros e 
especialistas em construção de edifícios onde temos colocados pontos de 
vista, por vezes conflitantes sobre o assunto, mas que não determinam uma 
conclusão valorativa antecipada pelo autor, sendo proposta também com 
outras, construídas com os espectadores.

O filme é falado em inglês e francês, com subtítulos em inglês, e foi financiado 
pela Concordia University, através do Conselho de Ciências Sociais e 
Humanidades do Canadá. Como a maioria dos filmes feitos no Korsakow, a 
visualização se inicia através de uma Home Page específica, que hospeda o 
filme. Na página inicial, o diretor explica que a obra ainda está em finalização 
e possivelmente algum material pode vir a ser acrescentado, além de explicitar 
que a obra é um tipo particular de filme, produzido com o software Korsakow. 
Também há um relato que alguns problemas de ordem técnica, na aplicação e 
desenvolvimento do software, podem ainda acontecer causando instabilidade 
na navegação. O site continua ativo, no entanto, o K-filme não está neste 
momento sendo possível de visualizar, devido a interrupção do Flash Player.

83.Disponível em: http://www.almostarchitecture.com. Acesso em 30 de outubro de 2020.

http://www.almostarchitecture.com
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A Homepage (Figura 25) contém na parte superior, três imagens alusivas ao 
tema e onde o autor explica mais sobre o tema, apontando link para os créditos 
e aos artigos publicados na mídia sobre o projeto. Ao apertar o botão play, 
o usuário iniciava a visualização de imagem principal com uma sequência 
após curta introdução dos letreiros com o título. Durante esta visualização, 
outras três janelas com sugestões de planos (pré-visualizações) eram vistas 
na parte inferior da tela, e serviam como opções em continuar a narrativa. Ao 
se clicar nelas, tínhamos a navegação de modo similar a primeira e assim 
sucessivamente, sendo que após algumas sequências as opções diminuem 
de três para duas telas miniaturas, e finalmente uma, que encadeava mais 
algumas únicas e lineares até um fim.

As sequências possuíam quase todas, entre dois e três minutos de duração, 
procuravam formar um quadro amplo de possibilidades nas quais se 
destacavam, entre outras, os letreiros na paisagem urbana de Montreal, uma 
oficina onde os letreiros eram produzidos e uma entrevista. As telas miniaturas 
onde essas sequências são  apresentadas podiam vir a ter aspectos visuais 
diferentes a cada navegação, fator determinado pelo autor na programação do 
K-filme.

Como num sentido temporal dos filme tradicionais, ao seguir na navegação, 
mais sequências iam se apresentavam pelas interfaces (Figura 26) geradas 
pelo programa e, assim, víamos mais entrevistas explicativas das origens 
dos letreiros, e esclarecedoras das razões dos letreiros serem colocados no 
topo dos edifícios, não só em Montreal mas em várias cidades do mundo, 
como forma corporativa de mostrar tanto a sua presença econômica quanto 
ideológica. Outras sequências mais, com imagens de arquivos sobre a evolução 
histórica dos letreiros, completavam a database.

Figura 25 
Homepage - Almost Architecture
Fonte: almostarchitecture.com

http://www.almostarchitecture.com
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Uma das mais surpreendentes acontecia numa sequência onde um helicóptero 
era visto suspendendo um enorme letreiro ao topo de um arranha-céu, pela 
qualidade da imagem e natureza característica da textura e enquadramento, 
esta nos remetia provavelmente a fato acontecido no anos 1980, reforçando 
o caráter de memória coletiva colocado pelo tema. Outras sequências com 
entrevistas mostram comparações e sobreposições entre paisagens antigas 
e atuais, onde são descritos fatos e como são sugeridas teorias de como 
os letreiros, especialmente os que estão no topo dos prédios, se tornaram 
referências para os moradores da cidade. Ainda há séries de sequência que 
mostravam uma espécie de convenção corporativa de fabricantes de letreiros, 
onde um especialista discorria sobre o uso de luminárias de gás neon e sua 
manutenção. 

O K-filme, no entanto, não propunha expor crítica aos letreiros, ao contrário, 
reunia opiniões e coletava dados abordando desde os aspectos estéticos e 
artísticos, e de histórias de memórias coletivas e até fatores envolvendo o 
desenvolvimento econômico das cidades, que iriam subsidiar o espectador 
na formação de opinião particular sobre o tema. Pela instância da proposta 
interativa, o espectador, podia ter a oportunidade de voltar mais vezes ao 
K-filme e percorrer sequências visitando diferentes sequências, ainda podendo 
ou não concluir em sua totalidade.

Figura 26 
Conjunto com duas interfaces de 

Almost Architecture.
Fonte: almostarchitecture.com

http://www.almostarchitecture.com
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O desenho do mapa narrativo (Figura 27) que foi realizado ao navegar 
o K-filme, nos levou a percorrer pelo menos doze diferentes interfaces, 
normalmente com uma tela principla de três telas miniaturas diferentes em 
cada. Num sentido temporal, a narrativa tendeu a se desenhar num formato 
semelhante a narrativa em árvore, com as interfaces se dividindo sempre em 
três galhos, e assim sucessivamente até a nona interface. Deste ponto em 
diante, tínhamos uma sequência de duas interfaces com duas telas miniaturas, 
seguidas de mais uma que direcionava a navegação para uma sequência final.

A sequência final, de certa forma, se por um lado poderia ser interpretada 
como  pouco inesperada, por outro, teria sido intencional por parte do diretor, 
uma vez que ao espectador ficava claro haver mais espaço narrativo, devido a 
certeza de não ter visto todas as sequências, o que o convidaria a um retorno 
ao K-filme. Entretando, da sequência final, não era possível voltar início, sendo 
preciso retornar a Homepage inicial.

4.2.2. Planet Gálata.

Uma co-produção entre Alemanha e Turquia, de 2010, sobre a famosa Ponte 
Gálata, em Istambul, que têm segundo a obra um fluxo diário de 120.000 mil 
pessoas. A ponte possui dois pavimentos, um para o trânsito e outro para 
lojas e restaurantes, e tal dimensão se inscreve no título Planet Gálata, que foi 
dirigido por Florian Thalholfer em parceria com Berker Bas, primeiramente com 
um documentário linear para o canal fechado ARTE, e depois, em 2017, seu 
conteúdo foi atualizado e montado para apresentação através do Korsakow. O 
K-filme agora “vive” na internet e continua com sua visualização ativa, e para 
acessá-lo é necessário ir na Homepage84 (Figura 28).
84.Disponível em: http://view.korsakow.tv/freepg/. Acesso em 13 de abril de 2021.

Figura 27 Mapa Narrativo Almost Architecture. Fonte: do Autor

http://view.korsakow.tv/freepg/
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Planet Gálata propõe um retrato do seu lugar, a partir de personagens, os 
quais dependem dela para sobreviver. Projetado inicialmente como um 
documentário para TV, o filme é apresentado ao espectador nas sequências 
iniciais, com imagens focalizando a parte de baixo da ponte e em seguida 
imagens das primeiras horas da manhã de um dia normal, sobre um design de 
caderno de anotações. (Figura 29). A introdução é narrada de forma pessoal, 
remete a um diário de bordo escrito pelos autores, e introduz também ao 
encontro dos espectadores com situações cotidianas da ponte. Apesar de 
ter sido feito por encomenda, o documentário incorpora estilos de fotografia 
com enquadramentos fora de padrão, desfoques, realizados com iluminação 
natural, “erros” de continuidade e sugestivas de ações espontâneas, editadas 
na intenção de causar intimidade e provocar indeterminação afetiva em relação 
tanto aos ambientes quanto aos personagens.

Nas sequências posteriores, o K-filme vai revelando fatos relativos aos 
personagens, em planos curtos e entrecortados por imagens da ponte, 
numa montagem que apenas os anuncia. Nessas sequências, que podem 
ser retornadas pelos espectadores, e em outras posteriores, são mostrados 
os mesmos personagens em sequências maiores, que vão formando uma 
narrativa mais completa sobre cada uma delas. As entrevistas são conduzidas 
como conversas informais, buscando relatos pessoais sobre a vida diária na 
ponte, e que são, ao mesmo tempo, a própria história da ponte, utilizando os 
personagens principais como guias narrativos e que influenciam o estilo dos 
designs das interfaces.

Figura 28 
Homepage - Planet Gálata.
Fonte: Korsakow.tv Figura 29 

Sequência Inicial - Planet Gálata.
Fonte: Korsakow.tv

http://korsakow.tv
http://korsakow.tv
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Planet Gálata é um K-filme de média duração, inserido na forma categórica 
(BORDWELL, 2008), de abordagem analítica do lugar e que possibilita construir 
significados para além da ponte em si, como um panorama da própria cidade 
de Istambul contemporânea, envolvendo questões sociais, econômicas e 
culturais, sempre interligadas com as questões particulares da ponte. Outras 
sequências disponíveis, mostram situações cotidianas em espaços específicos 
da ponte, como restaurantes, barbearias que nunca fecham, o movimento e 
os sons produzidos pelos veículos trafegando sobre ela e de seus arredores, 
os catadores de papel, vendedores de rua e pessoas que usam a ponte 
para pescar. Ao juntar as navegações entre as sequências o espectador vai 
construindo significados, e no qual tende a ter controle da narrativa de forma 
simples e direta, dentro do modo observativo no documentário. (NICHOLS, 2003).

Para descobrir os retratos particulares relativos a ponte, o espectador têm 
acesso a diversos formatos de interfaces, que se sucedem e são de diversos 
tipos, com quatro e oito sequências, disponíveis através de pré-visualizações 
(previews) para se clicar e interagir no direcionamento das narrativas. (Figura 
30). Estas pequenas pré-visualizações possuem títulos sobrepostos e uma 
barra de rolamento permite controlar o tempo de exibição. Uma das interfaces 
mais significativas e originais do K-filme é chamada de Bird’s eye (Figura 31), 
em analogia a visão de um pássaro mostra um modelo com dezenas de pré-
visualizações, possivelmente todas as sequências possíveis, onde se pode 
situar quanto ao K-filme de um ponto de vista privilegiado e permitindo controle 
da narrativa.

Após navegações realizadas foi desenhado um mapa narrativo que se 
assemelhou a narrativa concêntrica com uma estrutura espalhada, de onde 
se têm acesso a uma área central agregadora de mais possíveis destinos 
navegáveis. (Figura 32). Na sequência de abertura a interface fica dividida em 
duas telas, vista lado a lado, sendo que numa delas o K-filme se inicia primeiro, 
e a seguinte, somente se inicia ao termino da primeira, como num modo linear. 
Depois de percorrer pelo menos quatro destes tipos de interfaces temos dois 
novos modelos, com quatro e oito opções de links navegáveis que começam 
a se suceder, mas não necessariamente em uma ordem crescente destas 
opções.

Ao se atingir a décima segunda sequência navegada, ficou acrescido nas 
interfaces o botão nomeado Bird’s eye, identificado em legenda no topo do lado 
esquerdo. Nesse botão, o usuário é levado a interface específica contendo 64 
miniaturas, com links e respectivas legendas. Este tipo de interface oferece 
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ao usuário a possibilidade de localizar o espaço narrativo, no entanto, estes 
links não são dispostos em locais fixos na interface, pois a cada acesso elas 
aparecem com sua ordenação modificada, assemelhando-se a uma espécie de 
quebra cabeças. Finalmente, o mapa de Planet Gálata não apresenta nenhuma 
sequência que possa ser considerada como  conclusão do K-filme, e tão pouco, 
se consegue navegar de volta ao início, deixando ao usuário a decisão de 
finalizá-lo quando quiser. Para voltar ao início é preciso retornar a Homepage 
do projeto.

Figura 30 
Modelos de Interface.
Fonte: Korsakow.tv

Figura 31 
Interface - Bird Eye - Planet Gálata.

Fonte: Korsakow.tv

Figura 32 
Mapa Narrativo com Bird Eye.

Fonte: do Autor

Korsakow.tv
http://korsakow.tv
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4.2.3. Se Eu demorar uns Meses. 

O documentário brasileiro “Se Eu Demorar Alguns Meses” (2014)85, dirigido por 
Giovanni Franschelli e Lívia Perez é um curta-metragem histórico que narra 
fatos acontecidos na ditadura militar do Brasil, escrito a partir de fatos relatados 
por pessoas vítimas de prisões políticas na época. A partir dessas experiências 
são recriadas situações semelhantes as reais, ocorridas com estas pessoas, 
por meio de encenações usando atores e recriação dos locais. O K-filme 
acrescenta nos personagens uma voz narrativa contendo argumentos explícitos 
de crítica, denúncia e de poesia, em sequências dispostas em interfaces, onde 
o espectador faz a navegação interativa.

Seguindo um modelo similar a de outros K-filmes, a visualizaçõ se dá através 
de um site, o doctela.com.br (Figura 33), com a opção de assistir em português 
ou em versões legendadas em inglês e espanhol, e para internet, com conexão 
lenta ou rápida.

Nessa página inicial em particular, além da apresentação, temos relatos de 
sua participação em diversos festivais de cinema, alguns específicos para 
documentários feitos para a internet, os prêmios recebidos e notícias sobre 
a produção. Uma das principais destaca que o filme foi também apresentado 
como parte da instalação M.E.D.O., um projeto de exposição interativa no 
Festival Paraty em Foco em 2014, que é outra possibilidade de exibição para 
K-filmes. O site continua ativo, entretanto por ter sido exportado no Flash 
Player, até a conclusão do e-book não estava mais disponível.

Dentro das sequências, os autores constroem a tensão dramática de forma 
mais tradicional, deixando para que a edição interativa, no Korsakow,  produza 
com os usuários o contexto maior. Na primeira sequência era vista uma tela 
onde começavam a aparecer sucessivamente nomes, datas e locais, os 
indicadores dos desaparecimentos (ou as mortes?) dos possíveis de presos 
políticos no Brasil durante o período. Este efeito gráfico gradativamente 
deixava a tela completamente branca, que no final era usada para compor uma 
transição para a próxima sequência. (Figura 34). Em seguida era mostrada uma 
sequência de uma cena de tortura, que mesmo sem ser explícita, simboliza 
os momentos de humilhações que se sucederam aos presos. O argumento 
narrativo emocional é explorado, e em vários momentos, também mostrou 
mensagens de esperança, resistência e de luta, até mesmo com a interpretação 
de música de protesto da época, buscando contextualizar o momento histórico.

85.Disponível em: http://doctela.com.br/se-eu-demorar-uns-meses/. Acesso em 20 de dezembro de 2020.

doctela.com.br
http://www.doctela.com.br/sedum
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Figura 33 
Homepage - Se Eu Demorar 
Uns Meses.
Fonte: doctela.com.br/se-eu-de-
morar-uns-meses/

A realidade encenada proposta na narrativa é construída de forma emocional, 
colocando em campos opostos dois personagens principais, uma mulher 
prisioneira política e um homem, delegado e torturador, num texto que reproduz 
tais histórias pessoais possíveis de terem acontecido. As cenas simulam os 
ambientes reais, e no caso do documentário, foram utilizadas celas do prédio 
onde funcionou o antigo DOPS – Departamento de Ordem Política e Social, na 
cidade de São Paulo, um conhecido local de prisões e torturas utilizado pela 
polícia de estado.

Deste modo o K-filme utiliza em sua cinematografia os recursos narrativos 
causais de filmes de ficção na construção dos planos dentro das sequências, 
e que são depois usados nas interfaces, de forma que o espectador, possa 
ver nas pré-visualizações alguma informação destas sequências para decidir a 
navegação. (Figura 35). Também outros elementos ficcionais são incorporados, 
como câmeras subjetivas, closes e planos sequências de detalhes, explorando 

Figura 34 
Sequência de abertura
Fonte: doctela.com.br/se-eu-demorar-uns-meses/

http://www.doctela.com.br/se-eu-demorar-uns-meses
http://www.doctela.com.br/se-eu-demorar-uns-meses
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uma fotografia de tons frios que realça o clima de medo e terror vividos, edição 
de som pontuando momentos da narrativa, além de  trilha sonora com música. 
Com a navegação pelas interfaces temos as pré-visualizações mostradas no 
formato de fotos de arquivo com respectiva legenda. O sentido narrativo tendeu 
a seguir um encadeamento linear, a partir de ligação direta e única entre os 
links, mas em alguns momentos ela também podia retroceder, dependendo da 
montagem afetiva de cada usuário.

Na navegação realizada desenhamos um mapa mais próximo de uma narrativa 
encadeada do que paralela (Figura 36), na qual o espectador, depois de 
visualizar a sequência inicial têm a abertura de três links possíveis. Em seguida, 
a navegação oferecia mais três interfaces com links únicos, para daí, voltar a 
uma outra interface com três links, de onde novamente se sucediam interfaces 
de links únicos, até se chegar a mais outra interface com o botão ‘play it again’, 
um dos finais possíveis.

A princípio temos que os autores ofereceram logo no início da narrativa 
diferentes pontos de vista para serem navegados, porém com o desenrolar das 
interfaces estes pontos de vista se misturam em um eixo de sequências em 
comum, que também Maurin (2014), reconhece como um narrativa paralela 
múltipla.

Figura 35 
Conjunto com duas interfaces.
Fonte: doctela.com.br/se-eu-demorar-uns-meses/

Figura 36 
Mapa Narrativo.
Fonte: do Autor

http://www.doctela.com.br/se-eu-demorar-uns-meses
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4.2.4. Rehearsing Reality, ensaiando a realidade.

O tema central do K-filme mostra a introdução das experimentações estéticas 
do Teatro do Oprimido, criadas pelo encenador brasileiro Augusto Boal, em suas 
ações como práticas educativas nas diversas ocupações do MST - Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no Brasil, reveladas por meio de diversas 
sequências de atividades e situações cotidianas enfrentadas pelos integrantes 
do movimento.

No desenrolar das sequências, algumas situações específicas são teatralizadas 
e os participantes das comunidades são convidados ativamente a participar de 
escolhas e decisões das questões colocadas em momento específicos, como 
por exemplo: no posicionamento frente à um pedido de desocupação de terras 
pela justiça, ou sobre participar ou não, de uma celebração religiosa cristã. 
Há ainda depoimentos que complementam os contextos, como o do próprio 
Augusto Boal, de pesquisadores de Teatro e de participantes e lideranças no 
MST.

Na época do lançamento em 2007, a diretora Nina Simões se referiu 
ao trabalho como um docufragmentary, que seria a a definição para um 
documentário fragmentado, de partes dispersas, mas constituintes de um 
conjunto temático. O trabalho é parte central da sua tese de Doutorado na 
Universidade de Artes de Londres, e ao qual se referiu, “decidi explorar o uso 
das novas mídias para ilustrar as relações particulares entre artes e política, 
interrupção e narrativas, representação e autorias”. (SIMÕES, 2007)86. Assim, 
“Rehearsing Realitiy” é uma série de sequências curtas, que variam em 
conteúdo e tempo, permitindo ao usuário navegar a uma narrativa fragmentária, 
entre espaços, acontecimentos, eventos culturais, silêncios e entrevistas. Os 
processos de escolha da navegação pelos espectadores na montagem afetiva 
acontecem nos mesmos momentos que fazem os membros do MST, ao serem 
questionados sobre como agir diante das situações colocadas no decorrer do 
K-filme.

Seguindo um modelo usual é apresentado num site específico, contendo uma 
descrição básica do trabalho, lista de exibições, créditos e versões em françês 
e espanhol (Figura 37), e a visualização começa ao clicar no ícone ‘play it’  do 
cabeçalho. A partir deste momento, temos uma sequência de abertura com 
cenas da ocupação Quixabeira, no sertão de Sergipe,  nordeste do Brasil, 
nesse lugar um dos instrutores teatrais explica ao presentes como vai acontecer 

86.Disponível em: http://www.rehearsingreality.uk/?page_id=19. Acesso em 14 de julho de 2020. 

http://www.rehearsingreality.uk/?page_id=19.
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a cena, em seguida uma narração em off resume o que é o MST, e relata a 
introdução do Teatro do Oprimido como forma de aprendizado nas ocupações.

A interação é realizada ao clicar na imagem central que dá início as sequências 
enquanto um barra de espaço controla o avanço e pausa. (Figura 38), e por ter 
sido criado numa versão antiga do Korsakow foi exportado no Abobe Flash, não 
se encontrando mais disponível.

Após o final da abertura apresentava uma tela com uma montagem de imagens 
e letreiros indicando duas linhas narrativas compostas de; Ato 1, sequência 
de abertura com encenação de ocupação de terra e o início do conflito com 
o oficial de justiça e a polícia e; Ato 2, com sequência de abertura mostrando 
a encenação de uma procissão de Igreja Católica, que eram sugeridas do 
espectador. (Figura 39). A imagem do meio mostrava uma estrada vazia no 
interior e pode ser entendida como um convite ao usuário de ‘pegar’ um dos 
caminhos narrativos. Tanto as sequências do Ato 1 quanto as do Ato 2 eram 
compostas de sequências diferentes entre si, formando assim duas nuvens 
independentes de database.

Figura 37 
Homepage.

Fonte: rehearsingreality.uk

Figura 38 
Sequência de abertura.
Fonte: rehearsingreality.uk

http://www.rehearsingreality.uk
abertura.Fonte
abertura.Fonte
http://www.rehearsingreality.uk
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Ao escolhemos caminhar o Ato 1, por exemplo, temos o desenvolvimento da 
primeira sequência até um ponto de tensão que fica propositalmente em aberto, 
neste momento, a interface disponibiliza três imagens em telas miniaturas, 
abaixo da cena principal. Ao clicar em uma das miniaturas o usuário é levado 
a outra sequência, e assim numa sucessão de novas sequências com telas 
principais e outras três miniaturas. (Figura 40).

Figura 39 Interface de navegação - Ato 1 e 2. Fonte: rehearsingreality.uk

Simões (2007) explica em sua tese, que o filme têm 20 sequências dispostas 
em três principais nuvens ou conjuntos, programadas no Korsakow. De modo 
geral, ao se escolher navegar pelo Ato 1, três telas miniaturas eram oferecidas 
e definidas da seguinte forma: a da esquerda acessa as sequências da 
database do Ato 1 e tratam das diversas temáticas presentes nas ocupações; 
a do centro, acessa a sequência da procissão, e da direita; a narrativa voltava 
para a cena da sequência onde houve a interrupção, sendo cinco segundos 
antes do seu desfecho. A autora explica que esta funcionalidade foi criada 
para que o espectador pudesse rememorar a narrativa, como um tipo de botão 
de engajamento, que teria o objetivo de reconhecer a sequência previamente 
assistida, ao invés de ser lançado para um novo conjunto de sequências sem 
lembrar da conexão anterior.

Figura 40
Conjunto com duas interfaces.
Fonte: rehearsingreality.uk

http://www.rehearsingreality.uk
http://www.rehearsingreality.uk
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Na navegação pelas sequências eram ainda apresentados sub-temas, 
relacionados ao contextos temáticos sócio-culturais reais e imaginários 
existentes nas ocupações. Por exemplo, na sequência que explora o tema 
criatividade, o próprio Augusto Boal explica um pouco da linguagem do 
Teatro do Oprimido. No tema jogo, era discutido o papel do condutor da cena, 
uma espécie de joker, que é capaz de ensinar porque aprende durante a 
encenação e como cada individuo pode aprender de uma forma particular. Na 
sequência terapia foram discutidos alguns problemas individuais que afetam a 
harmonia da coletividade, como o machismo e homofobia. Na temática mística 
eram representados as relações rituais dos camponeses com a terra, e na 
apresentação de imitações e da representações da realidade eram mostrados 
como o teatro poderia transformar dentro de sua estética, as experiências 
vividas e atuar em conjunto com a vocação educacional do teatro. Por fim, 
a sequência sobre o tema do empoderamento coletivo na luta pela terra, 
mostrava um depoimento do filósofo americano Noan Chomsky, que atribui 
ao MST naquele momento, o título de mais importante movimento social em 
atividade na terra.

Um mapa do fluxo narrativo é disponibilizado por Simões na tese (Figura 41) 
onde podemos ter uma conhecimento completo de toda as sequências do 
documentário uma vez que podemos concluir as visualizações, mesmo sem ter 
visto a totalidade das mesmas. Consideramos o projeto de Nina Simões, não 
somente um experimento narrativo acadêmico, pois foi usado posteriormente 
como ferramenta educacional dentro das ocupações. A autora ao construir um 
modelo de audiovisual interativo como analogia à técnica de Arena, do Teatro 
do Oprimido de Boal, com participação dos usuários, cria nestes redes de 
conexões e significados particulares, como as presentes no modelo teatral de 
Boal, em suas rupturas das estruturas, no diálogo constante, e na encenação e 
re-encenação.

O mapa narrativo (Figura 42) revelou-se como de uma narrativa paralela com 
duas nuvens de sequências distintas para serem acessadas. Este desenho 
conforme Maurin (2013), possui uma característica de liberdade de escolha 
restrita, estabelecendo um sentido no geral linear. Após a sequência inicial eram 
mostradas interfaces com três links, que se sucediam em outras interfaces com 
o mesmo número de links. A navegação terminava assim que parte dos links 
é visualizado, neste momento sinalizado o final do respectivo Ato percorrido, 
sendo deste ponto possível retornar a interface do início e percorrer o caminho 
do outro Ato, ou repetir o mesmo em busca de visualizar sequências que 
somente foram percebidas nas telas miniaturas, mas não vistas ativamente.



105

documentário interativo com o software korsakow

Figura 41 Estrutura narrativa - Rehearsing Reality. Fonte: Simões (2007)

Figura 42
Mapa Narrativo - Rehearsing Reality.

Fonte: do Autor
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4.2.5. As Estátuas não Morrem.

Em As Estátuas não Morrem (2018) a narrativa foi construída tendo como 
trajetória o conjunto de estátuas conhecido como “Circuito da Poesia”, na 
cidade de Recife, em Pernambuco. Essas estátuas são réplicas em concreto, 
feitas no tamanho real de personalidades do estado e de outros locais, que 
viveram na cidade e contribuíram de alguma forma na criação das identidades 
individuais e coletivas nos seus habitantes. 

Tal conjunto foi uma tentativa por parte do poder público, para incentivar a 
revitalização do centro histórico. No K-filme de produção independente são 
mostrados treze personagens, em formatos de documentários curtas-metragens 
de dois, quatro e até sete minutos de duração, mais uma sequência de abertura 
com cerca de dois minutos. O link ativo para sua visualização está disponível na 
Homepage (Figura 43), onde há informações sobre a produção e mais um mapa 
interativo localizando as estátuas nos locais de exposição dentro do centro 
histórico e servindo para consulta, o mapa, no entanto, não atua de forma 
conjunta com a ativação das sequências.

Figura 43
Homepage - As Estátuas 
não Morrem.
Fonte: estatuasnaomorremwi-
xsite.com

Como SNUs de dimensões temporais maiores que as preconizadas pelo 
programa, os diversos curta-metragens são semelhantes aos “capítulos” de um 
K-filme maior, inseridos numa proposta presente no documentário de transitar 
entre os modos poéticos, observacionais e performáticos do gênero, por Nichols 
(2009). Deste modo explora possibilidades de planos de câmera fixos, gerais, 
americanos, closes das estátuas e de enquadramentos destas, com e/ou a 
partir, dos seus pontos de vistas em relação aos movimentos da cidade ao 
redor.

http://www.estatuasnaomorrem.wixsite.com/estatuas
http://www.estatuasnaomorrem.wixsite.com/estatuas
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A interação de pessoas nas ruas, a arquitetura do casario antigo, os sons 
urbanos, a modificação da luz solar, a vegetação, o rio Capibaribe e até 
animais serviram de inspiração para os encadeamentos da narrativa. Também, 
eventualmente, é utilizada uma câmera na mão, simulando para o espectador 
uma ‘caminhada’ pelo centro do Recife, com a intenção de mostrar com mais 
detalhes os ambientes.

Neste K-filme, assim como explicado por Miles (2014b), a montagem 
afetiva acontece quando este é convidado a definir as trajetórias narrativas 
indicadas pelas diferentes estátuas representadas pelos curtas-metragens, 
entretanto dentro destes, não se pode decidir mais as edições, que já estão 
consolidadas. A questão da autoralidade é explorada nos roteiros através de 
contextualizações de problemas atuais e urgentes da cidade, do país e do 
mundo, numa edição linear formal e baseada na pesquisa e coleta de imagens 
de arquivos onde se vê mixagens e resignificações, análogas aos dos samplers 
musicais e de mash ups audiovisuais, para contar, um pouco das histórias de 
cada estátua tendo como pano de fundo a própria cidade.

Partindo da sequência de abertura (Figura 44), ao espectador é sugerido seguir 
na visualização dos curtas representados e legendados com seus nomes em 
telas miniaturas. Ao clicar em qualquer uma delas, a navegação narrativa nos 
leva para dois tipos de interfaces padrão que irão se alternar de acordo com a 
programação de ‘vidas’ atribuídas a essas interfaces mais uma ordem variável, 
a cada vez que se escolhe um ou outro curta-metragem seguir (Figuras 45 e 46). 

Ambas interfaces têm menos telas miniaturas com links, sendo um destes 
links com legenda indicativa, sempre a ligação para a interface do tipo Bird 
Eye. (Figura 47). Esta solução é do tipo mostrado anteriormente em Planet 
Gálata, e serve para o espectador localizar quais curtas já foram vistos, e 
assim poder escolher caminhar pela mesma ou outra direção, seguindo em 
frente ou retornando, para ver ou rever qualquer dos curtas. Esse K-filme não 
estabeleceu um fim convencional, propondo uma liberdade de fluxo narrativo 
livre e sem final fixo, sendo possível sempre retornar a sequência de abertura e 
iniciar novamente o percurso navegável entre as database.
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Figura 44
Interface de abertura.
Fonte: estatuasnaomorrem.wixsite.com

Figura 45
Interface 01 

As Estátuas não Morrem.
Fonte: estatuasnaomorrem.wixsite.com

Figura 46
Interface 02

As Estátuas não Morrem.
Fonte: estatuasnaomorrem.wixsite.com

http://www.estatuasnaomorrem.wixsite.com/estatuas
http://www.estatuasnaomorrem.wixsite.com/estatuas
http://www.estatuasnaomorrem.wixsite.com/estatuas
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O mapa narrativo que foi desenhado na navegação (Figura 48) tendeu a 
parecer com uma narrativa concêntrica, onde um espaço central reúne 
todos os links, e de onde se parte para navegação da narrativa. Em seguida 
encontramos com seguidas interfaces apresentadas em dois formatos 
diferentes, cada uma com quatro opções de links, e mais um link de volta ao 
menu geral, de onde podemos voltar até a sequência de abertura. 

Este modelo narrativo com a opção de uma interface com todos os links, como 
realizado no Planet Gálata, ajuda o usuário a se localizar na história tendo 
controle sobre suas escolhas narrativas. Entretanto este modelo de mapa 
narrativo por não contemplar um final fixo pode ser associado, em relação a seu 
sentido circular, a uma narrativa rizomática que se auto alimenta continuamente.

Figura 47
Interface “Bird Eye”.

Fonte: estatuasnaomorrem.wixsite.com

http://www.estatuasnaomorrem.wixsite.com/estatuas
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Figura 48 Mapa Narrativo e Bird Eye. Fonte: do autor
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5. CONCLUSÕES.

As análises tanto do conjunto disponível no Showcase, quanto dos cinco 
K-Filmes, mostraram que diferentes modelos de narrativas interativas com 
o Korsakow têm sido realizadas. Estes experimentos narrativos foram 
identificados em sua maioria, mas não somente, composta por K-filmes 
do gênero documentário o que não excluiu a presença de outros gêneros, 
ligados a cinematografia como ficção, animação e experimental, largamente 
estabelecidos na cinematografia do século XX. No caso dos conteúdos 
analisados e dos mapas narrativos desenhados, de 4.2.1 a 4.2.5, esses podem 
na nossa visão servir de exemplos iniciais a futuras propostas de documentários 
interativos, sendo testáveis pelos próprios autores e também junto aos públicos, 
como discutido em capítulo 2.2.

Conforme os dados observados, elencamos a seguir algumas conclusões, não 
sendo essas de carácter definitivo devido a constante produção de K-filmes e 
sujeitas a discussões futuras, mas pertinentes neste momento.

1) No conjunto do Showcase as propostas de filmes documentais foram 
identificadoas em 87% das obras, no consolidado final de março de 
2021, e estes dados indicaram:

a) Autores de documentários, mesmo do um nicho específico 
como o ocupado pelos usuários do referido programa, buscaram 
experimentar nas narrativas interativas documentais os conceitos 
de nuvem, ou seja de apresentar múltiplas visões sobre os temas 
e armazenados nas database para a representação do real, como 
idealizados por Florian Talhofer para o programa (TALHOFER, 2012 
apud WINSTON, 2015, p. 369). Essas propostas de representação 
da realidade encontram respaldo em Miles (2014), no que se 
refere a montagem da narrativa no Korsakow como uma affective 
assemblage ou montagem afetiva, conceito construído a partir de 
discussões sobre o esquema sensório-motor de Bergson e das 
imagens movimento de Deleuze, justificadas nas escolhas de 
associação significativa pelos usuários. 

b) Ao utilizar o software interativo os autores adicionaram mais 
um formato possível aos documentários, colocando este modo de 
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produção específico ao lado de outras propostas recentes do campo 
como o Open Space (De MICHIEL e ZIMMERMANN, 2015, p. 355-
363, 2015 apud WINSTON,2015) e o Docmedia. (WINTONICK, 
2015, p. 376-382, apud WINSTON, 2015.).

c) Mesmo com a maior parte dos K-filmes sendo documentários, 
o uso do Korsakow se ofereceu como ferramenta criativa possível 
para uso em filmes de ficção, instalações artísticas ou de criação de 
apoio a debates públicos 

d) Uma fato importante e que deve ser levado em conta aos 
usuários do programa, se colocou na atenção com a indústria do 
software e suas trocas de paradigmas operacionais, como vista 
durante a pesquisa, na recente descontinuação do aplicativo Adobe 
Flash Player, em dezembro de 2020. O fim do Flash impactou no 
arquivamento on line de K-filmes de maneira significativa, com 
redução de 57% do acervo disponível. Desse ponto temporal 
em diante, uma vez que os próprios autores não façam por si, a 
atualização compatível usando da progamação HTML5 ou superior, 
tais obras serão perdidas para sempre. Existe grande incerteza 
atualmente, tanto do sistema Korsakow, que não pode fazê-la por 
si, quanto dos autores reunidos no grupos da rede social Facebook, 
quanto se estas atualizações serão realizadas, deixando caminho 
aberto ao mesmo destino dos filmes do início do cinema, que feitos 
com nitrato de celulose material altamente inflamável foram perdidos 
na história.

Este ponto abre discussão ainda, sobre alternativas de como 
conviver com o desenvolvimento dos software e dos impactos que 
tais mudanças podem causar nas cadeias culturais, em especial 
por que não há por parte desta indústria uma resposta objetiva 
ao problema causado. Baseado em nossa pesquisa podemos 
afirmar que muitos projetos onde volumes consideráveis de 
recursos financeiros e humanos foram investidos poderão não ser 
mais vistos, justamente através dos meios para os quais foram 
projetados.

e) O ponto anterior levanta ainda uma outra discussão, no que diz 
respeito ao uso da internet como plataforma de visualização, e que 
se coloca em torno dos custos de hospedagem das database e da 
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manutenção de domínios das obras on line, tal fato por não ter sido 
levado em conta na programação orçamentária, pode ser apontada 
como causa também da descontinuação de muitas obras.

2) Em relação ao Korsakow dois pontos foram mais indentificados:

a) O software Korsakow é de fácil programação não exigindo um 
conhecimento avançado de programação computacional, suas 
interfaces gráficas são claras e intuitivas e seguem padrões de 
cognição aditiva para usuários computacionais.(LEVY, 1994, p. 69). 
Tal ponto porém, por si só, não o tornou uma ferramenta usada em 
larga escala até o momento.

b) Os custos de licenciamento e requisitos de instalação são 
acessíveis, se levarmos em conta o custo com valores e o 
tempo para escrever um programa ou aplicativo interativo 
original, tornando-se uma alternativa viável a projetos autorais 
independentes, como vistos nos resultados apontados para 17 
K-Filmes, ou 32% do total, em março de 2021.

3) No que diz respeito aos mapas narrativos das obras, consideramos 
que estes são a tradução gráfica da lógica computacional imaginada 
e aplicadas à linguagem audiovisual do documentário, produzindo 
assim um formato próprio em cada projeto, ou seja, elas revelam como 
é disposta as database e como foi feita em parte a programação do 
algoritmo que realiza a edição interativa:

a) Mostrando indícios do que afirma Manovich (2010, p.15 e 33), 
em suas teorias da utilização de software na cultura em geral ao 
adicionar nas linguagens mais uma camada específica, a do próprio 
software.

b) Pois os mapas confirmaram desenhos semelhantes com os 
descritos por Maurin (2014) para os filmes interativos documentários 
em geral, além de considerar que cada modelo narrativo feito pelo 
Korsakow pode adaptar respectivas particularidades, seja ao variar 
a extensão do caminho navegável por entre a database, ou ao usar 
elementos de diferente mapas em conjunto para produzir um outro 
mapa ‘híbrido’.
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c) Tais mapas possibilitam prever problemas e projetar soluções na 
resolução de narrativas interativas, como por exemplo, a criação 
dos botões de visualização externa (Bird Eye) ou para retornar ao 
início ou a alguma cena específica, e até sair do K-filme e visualizar 
uma database externa noutra página na internet, como possível pelo 
recurso iFrame. 

d) E que as narrativas interativas com o Korsakow podem ser 
divididas a princípio, em dois tipos,
 - um que é não-linear, mas que tende a ter um desenvolvimento 
temporal em direção a um ou mais finais possíveis.
 - e outro, que navega sua não-lineariedade, num sentido mais 
circular e sem finais fixos ou mesmo um fim formal, vez que 
é facultado ao espectador voltar ao início, e daí realizar uma 
navegação diferente.

e) Por fim, a realização dos mapas identificou como os autores 
pensaram pelo menos em parte os seus roteiros em termos 
interativos, pois nos conteúdos das SNU’s, as mensagens propostas 
dentro dessas sequências normalmente são desenvolvidas para que 
no final de cada uma delas aconteça um desfecho, que demanda 
do usuário uma ação sobre a condução narrativa.  O modo como 
esta interação desenha seu acontecer foi imaginado ainda no 
design gráfico das interfaces, ou seja, como é feito efetivamente o 
posicionamento das telas principais e secundárias, das legendas, 
dos botões de controle, etc, e que passam a constituir também 
uma outra maneira de pensar a construção de roteiros, e por 
conseguinte, da preparação da produção prática dos conteúdos dos 
K-filmes. 

O conjunto dessas conclusões caminham na direção do que Wheil (2016) define 
para os K-filmes, com estes sendo um caso particular de obras individuais e até 
minimalistas, enquanto para Taulhofer (2019) uma das vantagens operacionais 
do seu programa é que ele libera o autor de pensar em todas as alternativas 
narrativas possíveis.

As observações reunidas neste ebook propuseram contribuir na discussão 
sobre como acontecem os tensionamentos da representação da realidade 
em documentários interativos, a partir dos caso específicos realizados com 
o software Korsakow. Nossa intenção é que a pesquisa possa servir de base 
tanto para produção de novos K-filmes, quanto aos estudos futuros acerca 
do uso desse ou de outros software, com a finalidade de estruturar narrativas 
interativas e documentais, e mesmo se determinado projeto precisa ser 
pensado como um filme interativo.
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Apêndice A - Especificações técnicas do Korsakow.
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Apêndice B - Showcase atualizado - março de 2021.
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Apêndice C - Print Screens/ Showcase - dezembro 2020
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