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Resumo: Ginga-NCL é o subsistema do middleware Ginga, padrão do Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre, que permite a criação de aplicações hipermídia interativas através 
da linguagem declarativa NCL. Este artigo apresenta a experiência de se desenvolver 

conteúdos audiovisuais interativos com base no Ginga-NCL e tem como principal objetivo 
analisar as possibilidades e oportunidades que surgem com essa tecnologia do ponto de vista 
dos desenvolvedores de conteúdos audiovisuais. Em especial, este artigo foca no 

desenvolvimento de um programa não-linear interativo, o “Roteiros do Dia”, que explora 
algumas das principais características de interatividade e sincronismo intermídia 

possibilitadas pelo Ginga-NCL. 
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1. Introdução 

 

O debate sobre a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD-T) no Brasil está, a cada dia que passa, ganhando mais espaço nos diversos meios de 

comunicação, os quais geralmente o tratam como algo extraordinariamente novo. Esse 

aparente clima de “novidade” é facilmente superado por uma pesquisa um pouco mais 

profunda sobre a história do SBTVD-T, a qual revela que o que se presencia hoje é apenas o 

mercado absorvendo pesquisas que já somam décadas em algumas instituições de ensino do 

país. Inicialmente, essas pesquisas estavam restritas às areas de Ciências Exatas, em especial 
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Engenharia e Informática. A área da Comunicação entrou nesse debate principalmente a partir 

de 2003, quando ocorreu uma mudança na política de implementação da Televisão Digital 

(TVD) com um novo foco na democratização da comunicação e na inclusão social. Outra 

reviravolta aconteceu no ano de 2006, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 

o decreto 5.820 criando o Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, 

responsável por padronizar as tecnologias nacionais desenvolvidas pelas universidades e 

centros de pesquisas brasileiros. 

Atualmente, o Brasil tem se afirmado na vanguarda da implementação das novas 

tecnologias de radiodifusão dentro da América Latina. Com o tripé da alta definição, 

interatividade e mobilidade, o governo brasileiro está trabalhando para criar um sistema sul-

americano de TVD. Tal sistema é estratégico para o país do ponto de vista de detenção e 

exportação de serviços e mão-de-obra especializada. Adicionalmente, o desenvolvimento de 

uma política de inovação tecnológica a longo prazo interligada ao estímulo de uma indústria 

de conteúdos digitais, baseado não somente na TVD, mas também na convergência  

tecnológica entre outras plataformas também está sendo visto como algo que deve ser 

colocado em prática pelo Governo. 

A TVD, ao utilizar um processo de codificação de áudio e vídeo digital, também torna 

possível que mecanismos de compactação sejam utilizados de tal forma que seja possível 

incluir dados no mesmo canal do fluxo de áudio e vídeo principal. Quanto mais eficiente esse 

processo de compactação, mais dados podem ser adicionados à este mesmo canal. Entre 

outras, esses dados podem ser utilizados, por exemplo, para que sejam interpretados como 

aplicações e possibilitem aperfeiçoar a experiência de se assistir televisão. Uma das 

possibilidades é permitir que o telespectador controle o que deseja assistir através de 

aplicações interativas. A interatividade é vista como um dos “pontos fortes” do SBTVD-T, 

que segundo o Ministro das Comunicações Helio Costa, deverá estar disponível a população 

em até dois anos. A aposta do Governo está no desenvolvimento de aplicativos voltados para 

a saúde, educação, serviços governamentais e outras oportunidades de informação e 

entretenimento. O prazo para desligar o sistema analógico é 2016, sendo que em 2014 todo o 

território nacional já deverá estar coberto pelo sinal digital. 

Uma reflexão, porém, que se faz necessária, dentro desse contexto, está no modelo de 

negócio a ser adotado pelas emissoras e produtoras de conteúdo, já que tantas mudanças de 

paradigmas nos processos de produção estão acontecendo. Entre elas incluem-se, além da 

digitalização dos equipamentos, uma alteração no conceito de produção de conteúdos 

audiovisuais, que passam agora a contemplar a perspectiva de programação não- linear, 



interativa e para múltiplas plataformas. Essas novas possibilidades, se por um lado são vistas 

com bastante entusiasmo por alguns, por outro também traz certa resistência na sua 

implantação. Tal resistência vem de diversas esferas, sobretudo os radiodifusores que avaliam 

com bastante cautela as novas possibilidades de interatividade e de construção desses 

conteúdos.  

Enquanto isso, pesquisadores trabalham, por exemplo, no aprimoramento de 

ferramentas de autoria para a produção de conteúdos não- lineares que sejam mais intuitivas e 

que não demandem grande conhecimento técnico de Engenharia e Informática.  Tal 

preocupação se dá a partir do momento em que se torna inevitável a aproximação entre os 

diversos campos de estudo, como Comunicação, Design e as já citadas anteriormente, além de 

muitas outras. Nesse momento histórico em que se vive a transição para o sistema digital no 

Brasil, um dos grandes desafios é superar o discurso de precocidade dos estudos na área – que 

para muitos servem como justificativa para o entrave no avanço de conceitos – e encarar os 

projetos transdisciplinares e o diálogo entre áreas que têm se revelado como c haves para a 

inovação na produção de conteúdo e na superação dos modelos de produção praticados até 

então. 

Dentro dessa perspectiva, este artigo trata do relato de uma experiência desenvolvida 

em um período de 8 (oito) semanas, entre os meses de julho e setembro de 2009, durante 

estágio realizado por um dos autores no laboratório TeleMídia da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio – onde foi desenvolvido o middleware Ginga-NCL. A 

atividade que será descrita neste texto refere-se à experiência de construção de um piloto de 

programa audiovisual interativo,  o “Roteiros do Dia”. utilizando a Nested Context Language 

(NCL), a linguagem declarativa padrão do middleware Ginga.  

O texto está estruturado da seguinte forma: a seção “Revisão de Literatura” apresenta 

as principais teorias e conceitos que permearam a experiência. Em “Desenvolvimento , 

materiais e métodos” é feito um detalhamento sobre a estrutura do programa desenvolvido, 

desde a elaboração do roteiro e organização das informações até o relacionamento entre os 

objetos de mídia na linguagem NCL. A apresentação dos resultados obtidos é exposta a 

seguir, bem como as considerações finais que revelam as principais inquietações e reflexões 

geradas pela experiência. 

 

 



2. Revisão de literatura 

 
 

Antes de apresentar o relato da experiência, faz-se fundamental a discussão de alguns 

conceitos que envolvem o estudo. Eles se encontram detalhados nas seções seguintes. 

 

2.1 TV Digital Interativa 

 

A interatividade nos programas de televisão sempre foi interesse dos radiodifusores e 

tem seus primórdios na década de 50 (Gawlinski, 2003)4. Começou por meio de cartas, 

telefones e mais recentemente mensagens de celular e correio eletrônico. Segundo Barbosa 

Filho e Cosette Castro (2008), “interatividade” é a relação que se estabelece entre os campos 

de produção e da recepção, onde as audiências passam a interagir, em diferentes níveis, com 

os produtores de televisão, podendo participar, interferir ou comentar os programas.  

É possível distinguir duas modalidades principais: a interatividade local e a 

interatividade plena. A interatividade local é aquela onde as interações que a audiência está 

apta a fazer estão apenas no contexto das informações transmitidas pelo radiodifusor para seu 

dispositivo. Nenhuma informação é enviada de volta à emissora e nem recebida por outro 

meio. Por outro lado, com a interatividade plena as interações do telespectador eventualmente 

podem ser enviadas para a emissora através do canal de interatividade, ou canal de retorno, 

podendo refletir de alguma forma no conteúdo que está sendo recebido via canal de difusão. 

Novos conteúdos também podem ser recebidos pelo canal de interatividade. A Figura 1 

mostra o modelo esquemático do sistema. 

Em um sistema de TVD, é necessário algum processamento de informações 

localmente, na casa do telespectador, para decodificar ou executar o áudio, o vídeo e a 

aplicação que é transmitida pela emissora. A esses receptores com capacidade de 

processamento e memória dá-se o nome de set-top box, ou conversores digitais. Em um 

primeiro momento, tais dispostivos serão externos aos aparelhos de TV, entretanto, eles 

também podem vir embutidos. 
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Figura 1: Esquema de Comunicação de um Sistema de TV Digital (Fonte: teleco.com.br) 

 

 

2.2 Nested Context Language 

 

Embora muitas vezes as palavras aplicação e programa sejam utilizadas como 

sinônimos, neste artigo as duas serão utilizadas de forma distintas, para evitar ambiguidades. 

Uma aplicação será sempre relacionada com a parte que se referencia a códigos de 

programação como, por exemplo, códigos NCL. A palavra programa, por outro lado, se 

referenciará a um conteúdo audiovisual que pode estar relacionado, ou não, por uma 

aplicação.  Assim, o conceito de programa utilizado neste artigo se distancia do conceito de 

programa de computador usado na Computação, sendo mais próximo ao conceito de 

programa televisivo.  

O trabalho apresentado neste artigo utiliza a linguagem NCL (Soares e Barbosa, 2009) 

para a construção do programa não- linear interativo “Roteiros do Dia”, a qual é baseada no 

padrão XML (Extensible Markup Language) (W3C 2008). A linguagem NCL atua como uma 

linguagem de cola que orquestra objetos de mídia de vários tipos diferentes (áudio, vídeo, 

imagens, texto, etc.), relacionando-os no tempo e no espaço, criando o que se denomina de 

uma apresentação hipermídia. Além disso, NCL também possibilita a especificação de 

programas interativos, já que a interatividade pode ser vista como um caso particular de 

sincronismo (SOARES NETO et al 2007).  

Um documento NCL é divido em duas partes principais: o cabeçalho (<head>) e o 

corpo (<body>). No cabeçalho estão as bases de informação que especificam onde e como o 

conteúdo deve ser exibido. No corpo está descrito o que é o conteúdo a ser exibido e quando 



isso deve ser feito. Através dos nós de mídia (elementos <media>), define-se o que apresentar, 

ou seja, qual conteúdo será exibido. Uma mídia pode ser um áudio, vídeo, texto, imagem, etc. 

Os nós de composição (<context>) têm a função de encapsular outros nós, que podem ser tanto 

nós de mídia como também nós de composição, recursivamente. Adicionalmente, também é 

possível definir-se âncoras em um nó de mídia. As âncoras5 podem ser de dois tipos: de 

conteúdo (elemento <area>, filho de <media>), que representam uma porção do conteúdo da 

mídia; ou de propriedade (<property>, filho de <media>), que representam uma propriedade 

daquela mídia, tais como posição, largura, altura, etc.  

Em NCL, os nós de mídia podem não carregar em sua especificação a informação de 

onde eles devem ser exibidos. Isso pode ser definido separadamente nas regiões (elementos 

<region>). Uma região pode definir uma área da tela onde uma mídia será apresentada. Para 

associar uma mídia a uma região, são usados os descritores (elementos <descriptor>), que 

podem definir como nós de mídia serão inicialmente apresentados. O elemento <descriptor> 

possui um atributo region que deve referenciar um identificador de uma região. O descritor 

também possui um atributo id que é único e utilizado pelo objeto de mídia para se associar ao 

descritor. 

O sincronismo intermídia, em NCL, é especificado através do par: conector/elo. 

Conectores, também denominado relações hipermídia, são restrições ou sentenças causais. Os 

conectores são especificados no elemento <connectorBase> dentro do cabeçalho. No perfil para 

a TV Digital, NCL define apenas os conectores causais. Um conector causal 

(<causalConnector>) é definido como um conjunto de papéis de condição que devem ser 

satisfeitos para a ativação de elos que o utilizam, além de um conjunto de papéis de ação que 

são executadas caso elos usando aquele conector sejam ativados. Cada condição ou ação 

define um papel (role) que deve ser associado a uma âncora de um nó, por meio de ligações 

(elementos <bind>) definidas nos elos. 

 

2.3 Programa não- linear 

 

Um programa de televisão pode ser definido, em aspectos gerais, como um conteúdo 

audiovisual exibido por uma emissora de televisão e que contém informações a serem 
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recebidas pela audiência. Porém, uma análise mais pormenorizada requer um aporte teórico 

que remonta à teoria dos gêneros televisivos, que se relacionam com a identificação e a 

classificação dos formatos em uma programação (Aronchi de Souza, 2004, p. 35). Programas 

podem ser classificados por categoria (entretenimento, informação, etc.), gêneros 

(documentário, novelas, etc.) e formatos. Ainda segundo Aronchi de Souza (2004:45) em 

televisão, vários formatos constituem um gênero de programa, e os gêneros agrupados 

formam uma categoria. 

Os programas não- lineares se configuram como conteúdos audiovisuais que rompem 

com a estrutura tradicional de roteirização, que é a linear – início, desenvolvimento, clímax e 

desfecho. A não- linearidade prevê a desconstrução do roteiro tradicional e dá ênfase a criação 

de “módulos audiovisuais” que possuem sentido sozinhos e/ou relacionados a outros módulos. 

Isso permite novas e variadas formas de percepção de um programa, sob diversos pontos de 

vista. O filme Vantage Point (2008, Sony Pictures) é um bom exemplo de narrativa não-

linear6. 

 

Os conteúdos, segundo Gosciola,  

 

 

“ao serem acessados pelo usuário através dos relacionamentos que 
escolher, gerarão um fenômeno de outra ordem, uma experiência 
nova a cada navegação, uma nova percepção dos conteúdos 

observados e, consequentemente, diferentes respostas a cada acesso 
(2003, p. 114)”.  

 

 

Em um programa não- linear, as informações devem representar “organismos ou 

embriões que foram criados separadamente e que através dos links criarão novas formas de 

percepção do conteúdo observado” (Gosciola, 2003).  
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2.4 Multiprogramação 

 

A “multiprogramação” é resultado da aplicação de técnicas de compressão de dados 

que permite que sejam transmitidos mais de um serviço em um espaço de banda onde na TV 

analógica se permitia apenas um. Em outras palavras, esse recurso permite que uma emissora 

ofereça à audiência várias programações em um mesmo canal de frequência. Cada um destes 

serviços, em multiprogramação, deve fazer sentido por si só e o telespectador pode assisti- lo 

do início ao fim.  

Como será visto, a aplicação desenvolvida neste trabalho é baseada em vários fluxos 

de vídeo. À audiência é permitido alterar qual o fluxo de vídeo que está sendo assistido, em 

determinados momentos (isso será mais bem detalhado na seção seguinte). Em um primeiro 

momento é comum pensar que o serviço oferecido por essa aplicação seja uma 

multiprogramação, mas isso não é exatamente verdade. Não é multiprogramação porque não é 

permitido a audiência assistir cada fluxo em separado, já que sempre, em um momento de 

transição, ela será redirecionada para um fluxo padrão, caso não escolha nenhum. Isso será 

discutido na seção seguinte. 

 

3 Desenvolvimento, materiais e métodos  

 

 

No que se refere à autoria de aplicações para a TVD, existem dois paradigmas 

principais: o declarativo e o imperativo. As linguagens de autoria declarativas permitem que o 

autor da aplicação especifique o que é a aplicação final, enquanto que as linguagens de autoria 

imperativas pedem que o autor diga como esta aplicação é – informando passo a passo o que a 

aplicação deve fazer. O Ginga já foi pensado para suportar esses dois paradigmas e, por isso, 

foi dividido em dois subsistemas principais: o Ginga-NCL e o Ginga-J. O primeiro, dá suporte 

à autoria declarativa, utilizando a linguagem NCL, e o segundo, à autoria imperativa, 

utilizando Java. Para a programação do programa-piloto proposto, foram exploradas as 

potencialidades da linguagem declarativa, portanto, do Ginga-NCL. 

Para a realização do trabalho proposto neste artigo, inicialmente foi elaborado um 

plano de trabalho que envolvia um primeiro período de compreensão das ferramentas de 

autoria que seriam utilizadas. A primeira ferramenta, denominada Composer (Guimarães, 



Costa e Soares, 2007), é um ambiente gráfico de autoria em NCL para desenvolvimento de 

aplicativos interativos de forma declarativa para TVD. O Composer oferece diferentes visões 

(layout, textual, estrutural e temporal) sobre o programa que está sendo criado, facilitando o 

trabalho de iniciantes no desenvolvimento de aplicações interativas e permitindo que cada 

uma das características do programa seja focada de forma isolada durante o desenvolvimento. 

A segunda ferramenta, com utilidades similares à primeira, chama-se NCL Eclipse (Azevedo, 

Teixeira e Soares Neto, 2009), também um ambiente de desenvolvimento de aplicativos 

declarativos para TVD, porém voltado para programadores com mais experiência com a 

linguagem NCL. Após esse período, e com o conhecimento adquirido sobre a linguagem, 

verificou-se que o uso da ferramenta de autoria NCL Eclipse seria o mais apropriada para o 

objetivo proposto. 

 

3.1 Estrutura do Roteiro 

 

O programa “Roteiros do Dia” foi idealizado para conter um conteúdo não- linear e 

interativo que apresentasse lugares e atrações de cidades, como um roteiro de turismo. Em seu 

programa-piloto traz a cidade do Rio de Janeiro como cenário, e várias opções de lugares para 

visitar, que aqui vamos chamar de “passeios”. A ideia do programa surgiu da necessidade de 

se produzir um conteúdo inédito a partir da linguagem NCL. Para a captação das imagens, foi 

utilizada uma câmera HDV 3ccd da marca Sony e como software de edição o programa Final 

Cut Pro. A apresentação do programa foi feita pela atriz e jornalista Maísa Capobiango, com 

colaboração de Álvaro Veiga (da equipe do TeleMídia) e Carla Pazin (UNESP).  

Em relação à estrutura do programa, o objetivo é que a audiência possa optar por 

assisti- lo de forma interativa ou não. Isso porque muitas vezes o telespectador senta na frente 

da TV apenas para assistí- la e pode não estar interessado em interagir. O roteiro foi pensado 

para passeios curtos de um minuto exatamente, que, intercalados de maneira pré-concebida 

formam quatro fluxos. É permitido, contudo, à audiência criar sua própria linha narrativa da 

história, desde o começo até o final do programa, de maneira individualizada.  

O roteiro do programa foi concebido desde o início sempre levando em consideração a 

relação do programa com aplicação que seria criada utilizando NCL, sobretudo no que tange 

ao momento temporal-espacial em que os objetos de mídia que permitem a interatividade 



aparecem. Além disso, características sobre a estrutura do programa em termos de roteiro, 

ritmo, trilha sonora e edição tiveram de ser planejadas para que no momento de transição 

entre os passeios não houvesse um hiato que incomodasse a audiência.  

Conforme apresenta a Figura 2, o programa é constituído por quatro fluxos de vídeo, 

os quais, por sua vez, são preenchidos por vídeos (cada vídeo para um passeio) com 1 minuto 

de duração cada, em sequência. Na figura, cada fluxo é representado por um número (1, 2, 3, 

ou 4) e cada seguimento do fluxo (correspondente a um passeio) que ocorre ao mesmo tempo 

dos fluxos é representado por uma letra (A, B, C, D ou E). Os momentos em que se muda de 

um fluxo de vídeo para outro são pré-definidos durante a roteirização. Veja, entretanto, que 

quem deve informar qual o próximo fluxo que será selecionado é o telespectador. Dessa 

forma, permite-se a audiência criar sua própria linha narrativa do programa, das mais variadas 

formas, criando histórias diferentes, com desfechos também diferentes. Ainda conforme 

aponta a Figura 2, as setas que indicam as transições encontram-se nos espaços pontilhados 

que são infinitesimais.  

 

 

 

 

 

Figura 2: Estrutura temporal do programa “Roteiro do Dia”  
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E, dessa maneira, ficou assim definida a estrutura do roteiro 7
 do programa: 

 

O Segmento A, apenas existe no fluxo 2, o qual será o primeiro a ser apresentado. 

Nele é mostrada a tela que antecede a abertura do programa, mostrando a classificação 

indicativa, além da seguinte pergunta: “Você quer interagir?”. Dois objetos de mídia são 

exibidos, um para a resposta “Sim”, e outro para a resposta “Não” (conforme a figura 4). Se a 

audiência selecionar “sim”, após o termino do tempo do segmento A (no caso, de 10 

segundos) a apresentação seguirá para o segmento B do fluxo 3, ou seja, passeio B3. Se for 

“não”, não será mais permitido ao usuário interagir durante todo o programa e, assim sendo, 

ele ficará no mesmo fluxo até o final (fluxo 2), seguindo na sequência B2, C2, D2 e E2 – 

representada pela linha verde. Os detalhes dessa relação são explicitados no item 3.2.  

 Vale ressaltar que B2 e B3 referem-se à abertura do programa, porém são diferentes 

entre si. Na abertura B2, a apresentadora não chama a audiência para qualquer interatividade. 

Na B3, mantém-se o mesmo cenário e seqüência de edição, porém o roteiro prevê a alteração 

do texto falado pela apresentadora, que agora chama a audiência para participar dos eventos 

interativos, que aparecem na tela logo em seguida. A audiência tem a opção de escolher entre 

C1 (vídeo sobre a Igreja da Candelária), C2 (vídeo sobre Central do Brasil) e C3 (vídeo sobre 

a Praia de Copacabana). E assim por diante8. 

 

ROTEIROS DO DIA 

 

SEQ. ÁUDIO VÍDEO  INTERATIVIDADE 

 
A 

10 seg 
 
 

Trilha sonora  

 

 

Imagem na tela: 
“Programa Livre para 

Todos os Públicos” 
 
 

 
 

Pergunta: “Quer 
Interagir?” 

 
- Sim 
- Não 

 

                                                 
7
 Refere-se a parte do roteiro desenvolvido, até a sequência D1. Observe como o modelo rompe com a estrutura 

dos roteiros tradicionais. 
8
 D1 refere-se ao vídeo sobre outras praias da cidade do Rio de Janeiro;  D2 é um vídeo sobre o Palácio do 

Catete, hoje Museu da República; D3 aborda aspectos da Catedral Metropolitana; D4 refere-se ao Arpoador; E1 

é um vídeo que fala sobre a Estudantina Musical;  E2 é o v ídeo que mostra o Jardim Botânico e E4 refere-se a 

Confeitaria Colombo do centro do Rio de Janeiro.  



B2 
40 seg  

Abertura do Programa 

 
Trilha sonora 

 
Apresentador ON : “Bom dia, 
pessoal. Hoje eu estou na cidade 

do Rio de Janeiro, com a 
mochila nas costas, pronto pra 

conhecer um monte de lugares. 
Hoje vamos começar nossa 
viagem pela Central do Brasil, 

passar o Palácio do Catete e 
fechar o percurso no Jardim 

Botânico. Vamos lá?” 

 

Sobe som da trilha 

 
 

 
 

Clipe de imagens do Rio 
 
Apresentador entra em 

cena. Cenário, praia do 
Leblon ao fundo. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Clipe de imagens do Rio. 
 
 

Fade out 

 
 

 
 

 
 
Sem evento 

interativo. 
 

 
B3 

40 seg 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Abertura do Programa 

 
Trilha sonora 
 

 
Apresentador ON: “Bom dia, 

pessoal. Hoje eu estou na cidade 
do Rio de Janeiro, com a 
mochila nas costas, pronta pra 

conhecer um monte de lugares. 
Já que você se propôs a fazer 

esse passeio comigo, tenho 
algumas sugestões: podemos 
começar pela tradicional região 

central visitando a Igreja da 
Candelária ou a Central do 

Brasil, ou ir direto para a praia 
de Copacabana. Agora é com 
você.”  

 

 

Sobe som da trilha 

 
 

 
Clipe de imagens do Rio 
 

 
Apresentadora entra em 

cena. Cenário, praia do 
Leblon ao fundo. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Clipe de imagens do Rio. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Surge layout da 
interface interativa 

à direita do vídeo 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fade Out 
 

Botão 1: Igreja da 
Candelária 

 
Botão 2: Central do 

Brasil 
 

Botão 3: Praia de 

Copacabana 
 

 

C1 
1 min 

 

 

Trilha Sonora 
 
 

 
Apresentadora ON : “Bom, você 

me mandou aqui para ao centro 
da cidade para conhecer uma das 
mais belas igrejas de todo o Rio 

de Janeiro. Localizada bem no 
centro financeiro da cidade, em 
uma área rica em espaços 

culturais, a Igreja da Candelária 
já impressiona pela sua 

imponência. 
 
Apresentadora OFF: “Ela foi 

construída no século dezoito e 
todo seu revestimento interior é 

em mármore. As portas são 
trabalhadas em bronze e no 
interior toda a sua história está 

pintada em murais. 
 

Essa volta ao passado me fez 
lembrar de dois lugares 
interessantes. Um é o Palácio do 

Catete, sede do poder 
republicano até 1960; o outro é 

uma outra igreja, a Catedral 
Metropolitana, que tem uma 
arquitetura bem diferente da 

Candelária.” 

 

Clipe de imagens da 
igreja da Candelária. 
 

 
Apresentadora entra em 

cena. Ao fundo, a 
fachada da igreja da 
candelária. 

 
 
 

 
 

 
 
Sequência de imagens. 

Imagens da fachada, da 
porta e dos murais. 

 
 
 

 
 

 
Imagens da escadaria do 
Palácio do Catete. 

 
 

Duas telas aparecendo 
simultaneamente no 
vídeo: uma com a 

Catedral Metropolitana, e 
a outra com a Candelária 

 
Fade Out. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Surge layout da 
interface interativa 
à direita do vídeo 

 
Botão 1: Palácio do 

Catete 
 
Botão 2: Catedral 

Metropolitana 
 

 
C2 

  
 

 
 



1 min 
 

Trilha sonora. 

 

 

Apresentadora OFF: “O trem já 

não tem mais aquele charme de 
antes. Mas a magia ainda povoa 
o prédio da Central do Brasil. 

Por aqui circulam diariamente 
mais de 400 mil passageiros, 

gente que vem ao Rio a trabalho 
ou a lazer. Que sai do Centro da 
cidade rumo aos bairros da Zona 

Norte, Oeste e Subúrbio, além 
das cidades da Baixada.”  

Apresentadora ON: “Dizem que 

o relógio da Central do Brasil é o 
maior do mundo com quatro 

faces. Dizem também que dali 
vai partir o sonhado trem bala, 
que fará a ligação entre o Rio e 

São Paulo. Tantas histórias...”  

Trilha sonora. 

 

Zoom out da favela. 
Pessoas circulando pela 

Central do Brasil 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Apresentadora em cena 

na frente da entrada da 
Central do Brasil. Ao 
final do texto, sai a 

esquerda, enquanto a 
câmera faz movimento 

para cima. 
 
 

 
Imagens do relógio. 

 
 
 

 
 

 
 
Fade out. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Surge layout da 

interface interativa 
à direita do vídeo 
(ATENÇÃO: ativar 

somente quando a 
audiência tiver 

vindo da opção pela 
interatividade.) 
 

 
Botão 1: Palácio do 

Catete 
 
Botão 2: Arpoador 

 
 

C3 

1 min 

 

Apresentadora ON: “Ainda bem 
que você escolheu Copacabana. 
É muito difícil resistir aos seus 

80 quilômetros de orla.” 

Trilha sonora 

  

Apresentadora OFF: “A calçada 
da Avenida Atlântica em pedras 

 

 
Apresentadora em vídeo. 

No fim do texto, câmera 
desloca o enquadramento 
para o mar. 

 
Imagens da praia. 

 
 
 

 
Imagens da calçada. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



portuguesas brancas e pretas 
mostram um mosaico no formato 

de ondas, uma de suas marcas 
registradas. 

Apresentadora ON: “Enquanto 

eu converso aqui com o Carlos 
Drummond de Andrade, escolhe 

aí qual será nosso próximo ponto 
do passeio.” 

Trilha Sonora 

 
 

 
 

 
Apresentadora sentada no 
monumento de Carlos 

Drummond. 
 

 
 
Imagens da praia. 

 
 

Fade out. 

 
 

 
 

 
Surge layout da 
interface interativa 

à direita do vídeo 

Botão 1:  Outras 
praias do Rio 

Botão 2: Arpoador 

 

D1 
1 min 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Apresentadora ON: “Vamos 
aproveitar que acabamos de sair 

de Copacabana e vamos 
conhecer outra praia ainda na 

Zona Sul do Rio.” 
 
Trilha sonora. 

 
Apresentadora OFF: “A praia de 
Ipanema é um ponto de reunião 

do público jovem, que se reúne 
para praticar vários esportes, 

como futvolei. Ficou famosa 
principalmente por conta do 
compositor Vinicius de Morais, 

que lançou junto a Tom Jobim a 
música Garota de Ipanema. Mais 

adiante, localiza-se a praia do 
Leblon. 
 

 
Trilha Sonora. 

 
 

 
Apresentadora em cena. 
 

 
 

 
 
Clipe de imagens da 

praia de Ipanema. 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Clipe de Imagens. 

 
Fade out. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Surge layout da 
interface interativa 

à direita do vídeo 
 

Botão 1: Gafieira 
Estudantina 
 

Botão 2: Jardim 
Botânico 

 
 
 

(...) (...) (...) (...) 

 

 

 

 



3.2 Implementação em NCL 

 

Nesta seção é discutido como se deu o desenvolvimento do programa não- linear 

interativo “Roteiros do Dia”, evidenciando as principais particularidades no que se diz 

respeito à implementação em NCL. Para uma melhor compreensão, as análises serão baseadas 

principalmente na visão estrutural do código NCL. A visão estrutural é uma representação 

gráfica de aplicações hipermídia que evidencia os nós de contexto, seus nós de mídia e os 

relacionamentos entre esses. 

NCL promove e possibilita a importação e o reuso de muitas formas diferentes, 

conforme discutido em Soares Neto & Soares (2009). A implementação do presente trabalho 

fez uso dessas estruturas de forma a minimizar o esforço e o tamanho da aplicação final. Em 

especial, o uso de contextos possibilitou uma melhor organização do código fonte e reuso 

dessas estruturas recorrentes. Os conectores, regiões e descritores também foram definidos em 

arquivos separados e importados, visando uma melhor organização do código fonte.  

A Figura 3, a seguir, evidencia a visão estrutural do programa “Roteiros do Dia”. 

Nessa figura, o corpo do documento e o contexto ctxInicio aparecem expandidos, enquanto 

que os contextos ctxInteragir e ctxNaoInteragir aparecem colapsados. A execução da 

aplicação inicia-se com o inicio da porta ptoInicio do corpo, que por sua vez, aponta para o 

contexto ctxInicio, disparando sua execução. O disparo da execução de ctxInicio também 

dispara a execução do nó de mídia vdoLivreInteragir, um vídeo introdutório que possui a 

classificação indicativa do programa (identificado como A na seção anterior), bem como a 

pergunta para o telespectador: se ele deseja interagir ou não.  



 

Figura 3 – Visão Estrutural do programa “Roteiros do Dia ” 

 

Os elos onBeginStart e onEndStop, informam que quando o vdoLivreInteragir 

começar duas imagens (botaoSim e botaoNao) devem aparecer na tela, possibilitando que o 

telespectador escolha uma das opções, e que essas duas imagens devem desaparecer quando o 

vdoLivreInteragir terminar sua execução, respectivamente. A seleção de uma das imagens 

também faz com que a outra desapareça, além de atribuir o valor “ctxInteragir” ou 

“ctxNaoInteragir” à propriedade proxVideo do nó noSettings, dependendo se foi o botaoSim 

ou o botaoNao o selecionado pelo telespectador, respectivamente.  

O noSettings é um tipo de nó de mídia especial de NCL – application/x-ginga-settings 

– que possibilita o acesso a propriedades globais por qualquer aplicação. Geralmente esse nó 

tem informações como localização e idade do telespectador, informações de sistema tais como 

quantidade de memória, frequência de CPU, entre outras. Entretanto, o autor da aplicação 

NCL também pode adicionar novas propriedades que sejam úteis para a sua própria aplicação 

– o que foi feito neste caso, com a propriedade proxVideo. Essa propriedade armazena sempre 

a informação de qual o próximo vídeo (ou contexto) que deve ser apresentado (que o usuário 

escolheu explicitamente ou por omissão).  



Ao término do vdoLivreInteragir e de todas as mídias internas ao ctxInicio, o fim 

natural do ctxInicio é disparado. O elo onEndStart então é ativado, o qual, por sua vez, resulta 

em dar início ao nó de alternativa switchInteragir. Esse nó de alternativa analisa a propriedade 

proxVideo, através de uma regra (rInteragir) e inicia a execução ou do ctxInteragir, caso a 

regra seja verdadeira, ou do ctxNaoInteragir, caso seja falsa. A regra rInteragir é especificada 

no <ruleBase>, dentro do cabeçalho, e retorna verdadeiro caso o valor de proxVideo seja 

ctxInteragir e falso, caso contrário. 

O par rule e switch é um mecanismo bastante eficiente de NCL que permite adaptação 

do conteúdo a ser apresentado. Essa adaptação é extremamente útil quando se tem um público 

alvo bastante diversificado, tanto no que se refere ao perfil do próprio telespectador quanto 

aos dispositivos que estão sendo utilizado para acessar aquele conteúdo. Como visto neste 

exemplo, a adaptação também pode ser feita através de parâmetros especificados 

explicitamente pelo telespectador – informando se deseja ou não interagir, o usuário tem 

acesso a conteúdos diferentes. 

É importante salientar que o usuário possui um determinado tempo para interagir – a 

duração do vídeo introdutório – e, caso ele não interaja, automaticamente será redirecionado 

para o ctxNaoInteragir. Outro fato importante é que embora o usuário interaja em qualquer  

momento durante a execução do vídeo introdutório, apenas após o término desse é que ele 

será redirecionado para o contexto ctxInteragir ou ctxNaoInteragir. Isso é vital para que o 

sincronismo entre os fluxos de vídeo sejam mantidos. É exatamente por isso que o mecanismo 

com rule e switch é utilizado em vez de uma abordagem simples com elos que seriam 

disparados imediatamente quando a audiência interagisse. 

Caso o telespectador escolha não interagir, ele estará preso a um único fluxo (o fluxo 2 

da seção anterior) de vídeos (escolhido pela emissora), o que se assemelha à transmissão que 

ocorre na TV (analógica ou digital) sem interatividade. Em NCL, isso pode ser facilmente 

modelado como um contexto. A Figura 4 mostra esquematicamente esse contexto – 

ctxNaoInteragir – no qual não é permitido a interação com o conteúdo que o telespectador 

está assistindo. Nesse contexto, os únicos elos que existem são sincronismos temporais entre 

os vídeos que se alternam na execução, independente da vontade do telespectador.  

 



 

Figura 4 – Visão Estrutural do contexto sem interação do usuário (“ctxNaoInteragir”) 

 

O ctxInteragir apenas repete o mesmo mecanismo de adaptação de conteúdo baseado 

na escolha do usuário utilizando o par rule/switch para as diversas possibilidades descritas no 

roteiro da Seção 3.1. Por ser o mesmo mecanismo e não apresentar nenhuma novidade do 

ponto de vista da linguagem, este contexto é omitido aqui.  

A Figura 5 apresenta o programa “Roteiros do Dia” em execução. Em (a) a tela de 

abertura onde o telespectador deve escolher se deseja interagir ou não. Em (b) a vinheta do 

programa que ocorre logo após a tela inicial. Em (c) a apresentadora chama o telespectador 

para escolher o próximo passeio e as possibilidades de interação são mostradas na tela, 

enquanto a apresentadora explica como interagir. Em (d) outra possibilidade de escolha do 

próximo passeio. 

 



 

Figura 5 – “Roteiros do Dia” em execução 

 

4 Resultados e Discussão 

 
 

As produções para TVD exigirão um nível de detalhamento até a pouco impensado, 

não somente devido à qualidade da imagem digital, mas principalmente no que se refere às 

infinitas possibilitdades de interatividade. Os roteiristas deverão pensar em novos conteúdos, 

tendo como fundamento a possibilidade de participação da audiência através do canal de 

retorno e a convergência entre plataformas digitais. É fundamental que esse novo produtor de 

conteúdo conheça as ferramentas de software gráfico, o uso de dados provenientes do 

processo de interatividade, as funcionalidades do middleware Ginga, de suas linguagens como 

a NCL e as possibilidades de interatividade que ainda estão por ser descobertas.  

Como já mencionado, o conteúdo, agora interativo, vai partir da lógica não- linear, 

utilizando áudio, imagens e dados em separado ou juntos. Isso tornará a programação muito 

mais complexa no campo da produção, mas muito mais interessante e atraente para as 

audiências. O caso do “Roteiros do Dia” é apenas um exemplo do que pode ser feito dentro 

(a) (b) 

(d) (c) 



dessa perspectiva. Se ampliarmos o escopo, é possível vislumbrar, por exemplo, o uso desse 

modelo na elaboração de programas de estudo à distância ou de governo eletrônico.  

Depreendeu-se da experiência relatada também a importância da figura do designer de 

interface, que deve trabalhar em conjunto com o produtor de conteúdo e o programador de 

forma a planejar a disposição dos elementos gráficos bem como o seu formato na tela da 

maneira mais adequada ao telespectador. Também a necessidade de se elaborar um formato 

de roteiro multidisciplinar, que sirva como ponto de diálogo entre os vários profissionais 

envolvidos na produção de um conteúdo para TVD. 

Outro detalhe importante refere-se ao enquadramento de câmeras, que deve ser 

pensado quando da inserção de determinado layout de interface gráfica para interatividade. A 

região em que determinado objeto de mídia vai ocupar já deve estar definida no momento da 

elaboração do roteiro. O aumento do custo da produção também é um fato inescapável quando 

se pensa em diversas possibilidades de desenvolvimentos e desfechos dos programas. Não é 

possível elaborar diversas opções de narrativas sem prever a produção de variadas sequências.  

A experiência, porém, apresenta um modelo que sem dúvida é mais atraente para a 

audiência em termos de narrativa, já que possibilita ao telespectador ter um papel ativo na 

programação. Há, dessa forma, certa individualização do produto – prevista, claro – mas 

interessante para um público com interesses cada vez mais exigentes e segmentados. Para 

outra parcela da audiência que prefere simplesmente assistir a um conteúdo proposto, sem 

interação alguma, o modelo também oferece essa alternativa.  

Uma reflexão que se faz necessária, porém, é em relação ao tempo de interação. O 

broadcasting é baseado no fluxo contínuo dos conteúdos, ou seja, não é possível ir e voltar de 

um ponto a outro do conteúdo à revelia9. Impor a audiência um prazo máximo de tempo para 

a escolha de uma opção entre vários eventos interativos foi a decisão mais pertinente. Vale 

ressaltar que TVD não é computador mediado por internet e, portanto, seus eventos 

interativos vão possuir características diferentes. Sobretudo porque as aplicações na televisão 

são baseadas no vídeo, e na internet, pelo menos até o momento, em texto. 

 

 

                                                 
9
 Algo do tipo seria possível em casos de Vídeos Sob Demanda (Video On Demand) ou set-top box que possuam 

mecanismos de PVR (Personal Video Recordes). 



5 Considerações Finais  

 

Nos estudos do grande teórico da comunicação latino americana, Jesús Martin-

Barbero, é notável sua crença nos meios de comunicação de massa (MCM) como detentores 

de um papel eminente na organização da sociedade. Ainda segundo os estudos do autor, os 

MCM remodelam desde o modo de se fazer política até os sentimentos de inclusão social.  

Repensar a forma de produzir conteúdos audiovisuais baseados na linguagem 

declarativa do Ginga-NCL é também colaborar no grande projeto de inclusão digital que o 

Governo Federal tem promovido. Conteúdos não- lineares que permitem uma maior 

participação da audiência e esforço cognitivo são fundamentais para a sedimentação do 

projeto de democratização da televisão aberta brasileira.  

Segundo dados de 2009 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 97% das casas 

brasileiras possuem televisão. O acesso à internet no país ainda é restrito a uma pequena 

parcela privilegiada da população. Sendo assim, é preciso acreditar no potencial 

transformador da televisão digital aberta brasileira. Incentivar a indústria de produção de 

conteúdos audiovisuais digitais e para múltiplas plataformas, bem como projetos 

transdisciplinares que promovam a reciclagem dos modelos hegemônicos de comunicação. 

Elaborar conteúdos audiovisuais que sejam mais interativos e que est imulem uma maior 

participação da audiência representa fornecer ao público uma nova alternativa para inclusão 

social em um país com tantas disparidades.  

A experiência do “Roteiros do Dia” parte do pressuposto de que é possível elaborar 

conteúdos audiovisuais superando os formatos analógicos já praticados, tornando a 

experiência da audiência mais enriquecedora e transformadora. Mais ainda, esse é um 

exemplo de que mesmo aqueles que não têm acesso a um canal de retorno, o que de início 

será a maioria da população, ainda assim, podem usufruir das novas possibilidades da TV 

Digital brasileira. Além disso, parte do uso de ferramentas, recursos e linguagens 

genuinamente brasileiras, pautadas nas normalizações nacionais devidas, resultados de 

estudos sérios e respeitados internacionalmente. 
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