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RESUMO 

 

Com a chegada da TV Digital na sociedade, uma nova perspectiva se abre para 
que sejam formulados novos conceitos de comunicação e interatividade. Os 
usuários passam a ser agora parte ativa do processo de comunicação,podendo 
interagir de forma espontânea ou estimulada. Com essas possibilidades, as 
emissoras podem criar conteúdos interativos que agreguem mais valor aos 
diversos gêneros televisivos e tornem a nova tecnologia mais atrativa e, 
consequentemente, criem novas regras de negócios para empresas. O objetivo 
deste estudo é identificar qual serviço interativo é mais adequado e um 
determinado gênero televisivo. Neste trabalho, apresentamos uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa de acordo com abordagem baseada no usuário, 
relacionando gêneros televisivos específicos com serviços interativos para TV-
Digital sobre a plataforma Ginga, através de um estudo exploratório em 
desenvolvimento a partir das falas de setenta e sete telespectadores (n = 77) que 
aceitaram participar do estudo, em condições físicas e mentais para responderem 
os instrumentos. Em seguida, foi aplicado um questionário para a realização de 
uma análise sóciodemográfica e qualitativa das opiniões dos usuários sobre que 
tipo de serviço é mais atrativo.Os resultados apreendidos de uma entrevista semi-
estruturada foram submetidos aos softwares SPSS 17.0 e Alceste 4.8 Foram 
apresentados e demonstrados três conteúdos de gêneros televisivos, 
acrescentados de componentes com serviços interativos desenvolvidos em NCL e 
Lua, para um universo de telespectadores da cidade de João Pessoa-PB. Os 
dados coletados e analisados foram interpretados subsidiados do referencial 
teórico pertinente e apresentados em tabelas, figuras, quadros e temas. Os dados 
da pesquisa de opinião são apresentados e os resultados são discutidos e 
analisados,sobre a ótica do usuário.  
 

Palavras Chaves : TV Digital, Ginga, NCL, Lua e Interatividade 
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ABSTRACT 
 
 
The arrival of Digital TV in society, opens a new perspective that enables formulate 
new concepts of communication and interactivity. Users became an active part of 
the communication process with the possibility to interact spontaneously or 
stimulated. With these alternatives, stations can create interactive content that add 
more value to the various television genres and turns the technology more 
attractive and therefore creates new business rules for companies. The aim of this 
study is to identify which service is most appropriate and interactive to one 
particular television genre. We present a quantitative and qualitative research 
according to user-based approach, linking specific television genres with 
interactive services for Digital TV-Ginga  platform, through an exploratory study in 
development from the speech of seventy-seven viewers (n = 77) which agreed to 
participate in the study in good physical and mental conditions to respond. Then it 
was applied a questionnaire to conduct a socio-demographic and qualitative 
analysis from the users opinions about what kind of service is more attractive. The 
results obtained from a semi-structured interviews were submitted to SPSS 17.0 
and Alceste 4.8. There were presented and demonstrated three genres of 
television contents increased of components with interactive services developed in 
NCL and Moon, to an amount of viewers of João Pessoa city. The data collected 
and analyzed were interpreted subsidized from theoretical reference and presented 
in tables, figures, pictures and themes. Data from the opinion research are 
presented and the results are discussed and analyzed on the user's perspective. 
 
 
Keywords: Digital TV, Ginga, NCL, Moon and Interactivity 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma análise estatística 

de um universo representativo específico sobre a relação da interatividade com 

um sujeito. Esta investigação tem como finalidade identificar quais os atrativos 

proporcionados pela interatividade na TV Digital e quais vantagens poderão ser 

abordadas no desenvolvimento dos novos serviços e aplicações, para que os 

mesmos possam propiciar mais interesse do telespectador no conteúdo da nova 

tecnologia. 

  

1.1 Motivação e Justificativa 

 

  As transformações verificadas nos diversos campos do conhecimento 

resultam predominantemente do acesso amplamente facilitado às novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Essas mudanças apresentam 

impactos acentuados nos processos sociais, econômicos e nas políticas públicas 

e nos investimentos do setor de comunicação. 

  O aumento da velocidade das mudanças devido à aplicação das 

Tecnologias da Informação nos vários segmentos da sociedade é um fato 

incontestável. Seus reflexos repercutem em todos os lugares e causam 

inquietação. 

Segundo SOUSA FILHO (2004) a televisão segue a tendência mundial da 

convergência digital, que é a fusão das mídias disponíveis no mercado com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação, havendo uma rápida substituição dos 

aparelhos convencionais analógicos por plataformas digitais interoperáveis. 

A implementação e a evolução da TV Digital já se iniciou no mundo e aqui, 

no Brasil. Uma das coisas que mais atraem a TV digital é a possibilidade da 

criação de novos serviços multimídias e a interação em tempo real do expectador. 

Surge daí um grande desafio que é moldar a interoperabilidade às características 

de nossa sociedade, fazendo com que ela se torne atrativa. Segundo STEVER 
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(1992), a interatividade é a participação do usuário no processo de modificar ou 

influenciar a alteração de um conteúdo. Ela pode ser conceituada e medida de 

acordo com o tempo de resposta e a quantidade de conteúdo modificado. 

A TV brasileira é composta de vários gêneros de programas audiovisuais. 

Segundo FECHINE (2001): 

 

O gênero é um conceito chave para a compreensão dos textos nos 
meios de comunicação de massa, nos quais um determinado texto 
dificilmente pode ser analisado de modo isolado. Mas, não exatamente 
nos termos em que dele se apropriou a indústria do audiovisual.  

 

Estas características dos programas fazem surgir a necessidade para que 

sejam analisadas com mais cautela, quais características de interação da TV 

digital se adaptam melhor a um determinado gênero, fazendo com que a 

interatividade se torne um atrativo e seja mais um catalisador no processo de 

evolução da TV brasileira. 

Sendo assim, esta dissertação tem como objetivo geral investigar e 

identificar qual característica da interatividade pode promover o desenvolvimento 

de serviços e ferramentas que agreguem valor real para os gêneros existentes na 

grade das emissoras de TV Digital abertas. 

 

1.2 Objetivos  

 No Brasil e no mundo, o conceito de interatividade da TV digital não 

evoluiu muito. De fato a interatividade não se tornou um atrativo ao telespectador. 

Este trabalho tem como finalidade investigar qual aplicação de interatividade de 

TV Digital mais se adapta aos gêneros televisivos. 

 Serão escolhidos três tipos de gêneros televisivos, que são: 

Propaganda/Publicidade, Folhetins e o Jornalístico. Nos três gêneros escolhidos, 

serão aplicados componentes de interatividade como T-commerce, Enquete e 

Informações complementares. 

 Estes aplicativos serão testados e avaliados por amostras de diversos 

tipos de telespectadores. Serão exibidos três videos interativos, conforme os 
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generos citados, e será aplicado um questionário dividido em duas etapas. A 

primeira, para análise dos dados demográficos e análise quantitativa e uma 

segunda, que será compreendida de sete perguntas abertas, para uma análise 

qualitativa.  

 Para a execução do objetivo principal, declarado acima, deve-se executar 

os objetivos específicos, conforme a seguir: 

 Investigar o contexto, modelo e os componentos da TV Digital 

Terrestre Brasileira. 

 Identificar e classificar os gêneros televisivos conhecidos na TV aberta 

do Brasil. 

 Realizar pesquisa qualitativa e quantitativa utilizando softwares 

estatísticos para avaliação. 

 
 

1.3 Trabalho realizado 

Após o desenvolvimento das aplicações interativas de TV digital, a referida 

pesquisa foi realizada na cidade de João Pessoa-PB durante os meses de junho e 

julho de 2011. Foram escolhidas três instituições de ensino, sendo duas de ensino 

superior, a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Estadual da Paraíba 

e uma terceira de ensino médio/técnico, a Fundação Bradesco. 

 Foi montado um simulador para apresentações das aplicações interativas 

de TV Digital. Essa estrutura era composta de uma TV LCD de 32 polegadas, um 

notebook, que simulava a aplicação Ginga e ambiente similar ao real. 

 Neste estudo, foram apresentados três vídeos interativos. Cada vídeo 

possui um gênero televisivo específico, acrescentado de componentes de 

interatividade proporcionado pela middleware Ginga e a linguagem NCL. 

 Após a observação, análise e interação, os sujeitos entrevistados 

responderam a um questionário que possuia duas etapas. A primeira para o 

preenchimento de dados sócio-demográficos, para que seja realizada uma 

pesquisa quantitativa, e uma segunda etapa composta de sete perguntas objetivas 
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que tinham a finalidade de investigar a interatividade, os elementos de interação, 

os gêneros e sua relação, para proporcionar uma análise quanti-qualitativa dessas 

informações. 

No total, foram realizadas 80 entrevistas, sendo que, depois de digitalizados 

e normalizados, três foram descartadas por inelegibilidade das informações,  

restando 77  para a utilização do software SPSS 17.0 e 76 para o processamento 

no Alceste 4.8. 

Até onde pude pesquisar, não foram encontrados trabalhos efetivamente 

relacionados ao aqui proposto. 

 

1.4 Organização da Dissertação 

No Capítulo 1, está descrita a Introdução, onde foram contemplados a 

justificativa e motivação, os objetivos geral e específico. Continuadamente, esta 

dissertação conta com mais sete capítulos como se segue: 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica. Este capítulo apresenta a TV 

Digital, sua evolução, o Sistema de Televisão Digital Terrestrre do Brasil, sua 

estrutura e componentes. Também apresenta o middleware Ginga, linguagens de 

programação e a Ferramenta Composer. Aqui também são apresentados os 

conceitos de interatividade e seus componentes, atributos, ambientes, elementos, 

e os serviços interativos da TV Digital são explorados e contextualizados. Aborda 

ainda os conceitos de gêneros e formatos televisivos em suas diferentes formas 

de contextualização. 

Capítulo 3 – Modelos Estatísticos de Avaliação: Este capítulo apresenta 

o uso de uma ferramenta de avaliação quantitativa e outra para avaliação 

qualitativa em um universo específico. 

Capítulo 4 – Análise dos Resultados: Este capítulo mostra a discussão 

dos dados, concluindo a dissertação com uma análise científica dos resultados 

obtidos. 
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Capítulo 5 – Conclusão: Este último capítulo encerra o presente trabalho e 

coloca de forma explicita as considerações conclusivas deste estudo, bem como 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste segundo capítulo, realizaremos uma abordagem sobre as tecnologias 

que se apresentam como modelo da televisão digital no Brasil e apresentaremos 

também um levantamento sobre interatividade e TV, gêneros e formatos 

televisivos. 

 

2.1 TV Digital Interativa 
 

No Brasil, a TV analógica é gratuita. Nos lares brasileiros é o principal e 

mais barato meio de entretenimento. Hoje, a televisão analógica atinge cerca de 

99% das residências, segundo BITTENCOURT (2007). 

Em face de grande rede já estabelecida de telespectadores, o Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva assinou, em 29 de Julho de 2009, o decreto que define a 

transição da televisão analógica brasileira para a o sistema digital. Esse decreto 

tem como característica a criação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, com 

características e tecnologia existentes apenas no modelo brasileiro. Um sistema 

de TV digital que será transmitido gratuitamente para a população.  

 

2.1.1 Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD 
 

O sistema de TV digital brasileiro especifica técnicas de transmissão e 

decodificação de conteúdos de TV como vídeo, áudio e dados. Este conteúdo será 

transmitido pelas emissoras para dispositivos receptores, inicialmente avulsos, 

mas, posteriormente, integrados às televisões. Estes aparelhos de recepção estão 

com o middleware Ginga-NCL, desenvolvido pela Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). 

 

2.1.2 Sistemas de TV Digitais existentes no mundo. 
 

No mundo, existem hoje três modelos de sistema de TV Digital. O sistema 

americano, conhecido como o Advanced Television Systems Commitee (ATSC), o 

sistema japonês, Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) e o sistema 

europeu conhecido com o Digital Video Broadcasting (DVB). Esses são os 
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modelos de maior destaque. Existe ainda o modelo chinês conhecido como Digital 

Terrestrial Multimedia Broadcast (DTMB). Cada modelo detém padrões para 

modulação, compressão, transporte e middleware, sendo alguns modelos 

similares em partes, como também distintos entre eles. 

 

2.1.2.1 Sistema americano – ATSC 
 

Inicialmente, tinha como principal objetivo proporcionar a veiculação de 

conteúdo em alta definição (HDTV). Tecnicamente, o padrão está organizado da 

seguinte maneira: em termos de compreensão, possui o padrão MPEG-2 para 

vídeo e Dolby Digital AC-3 para áudio. O middleware utilizado é o DiTV Application 

Software Environment (DASE). A modulação do sinal é o padrão 8-VSB em 

largura de 8MHz, podendo alcançar a taxa de transmissão de 19,4 Mbps.  

Este modelo apresenta alguns problemas, o padrão 8-VSB é sucessível a 

níveis de ruídos excessivos. Mau desempenho em difusão para terminais móveis 

e problemas de multi-percurso, ocorrendo quando um mesmo sinal percorre 

caminhos diferentes, chegando a tempos diferentes ao terminal de acesso. 

Ele é adotado também pelo Canadá, México, Coreia do Sul e Taiwan. Mais 

informações sobre este padrão poderão ser acessadas no sítio 

http://www.atsc.org. 

 

2.1.2.2 Sistema japonês - ISDB 
 

Sua implantação iniciou-se em 1999 e foi patrocinado por várias empresas 

de TV japonesas. A transmissão digital foi especificada inicialmente em três 

padrões o ISDB-C, ISDB-S e o ISDB-T. 

A compreensão de vídeo utiliza também o MPEG-2 Vídeo, o áudio segue o 

padrão MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding), O middleware é composto pelos 

padrões ARIB STD B24 (Data Coding and Transmission Specidication for Digital 

Broadcasting), que utiliza a linguagem declarativa BML (Broadcast Markup 

Language). O padrão ISDB favorece a recepção de sinais em dispositivos móveis, 

com largura de banda original de 6 MHZ e taxa de transferência de 24 Mbps.  
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Este padrão é adotado apenas pelo Japão, mas possui boa avaliação, pois 

reponde muito bem às necessidades de mobilidade e portabilidade. Mais 

informações sobre este padrão poderão ser acessadas no sítio 

http://www.dibeg.org. 

 

2.1.2.3 Sistema europeu – DVB 
 

Em 1993, foi criado o consórcio europeu denominado DVB, da junção de 

empresas europeias públicas e privadas. Os países a frente do consórcio foram a 

Alemanha, a França e a Inglaterra, os quais, sobre a liderança do último, criaram 

uma série de padrões específicos: DVB-S para satélite, DVB-C para cabo, DVB-

MC e DVB-MS para micro-ondas, além do próprio DVB-T, para transmissão 

terrestre aberta de TV Digital. O padrão demorou cinco anos para entrar em 

operação. 

O padrão de vídeo estabelecido foi o MPEG-2 Vídeo para o vídeo e o 

padrão MPEG-2 Layer II para áudio. Recentemente, foi adotado o padrão MPEG4- 

parte 10, para codificação de áudio e vídeo. A multiplexação, assim como o ATSC, 

também segue o padrão MPEG-2 TS. O middleware empregado é o Multimedia 

Home Plataform (MHP). O modelo europeu privilegia a interatividade. A largura de 

banda original é de 8 MHz, a taxa de transmissão poderá alcançar até 31 Mbps.  

Este tipo de modelo padrão tem como vantagens a imunidade aos 

problemas de multi-percuso e a possibilidade de recepção móvel. Mais 

informações sobre este padrão poderão ser encontradas no sítio 

http://www.dvb.org.  

 

2.1.3 Sistema de Televisão Digital Interativa 
 

 No modelo teórico do sistema de televisão digital interativa, proposto por 

MONTEZ e BECKER (2005), existem três subconjuntos básicos: O Difusor, os 

Meios de Comunicação e o Receptor. No sistema brasileiro de televisão digital, 

definido pela Agência Brasileira de Telecomunicações – ANATEL, em parceria 

com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, também estão presentes estes 

mesmos conjuntos e subconjuntos. Cada subconjunto está representado na figura 

abaixo. 
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Figura 01: Modelo de um sistema de televisão digital interativa (Fonte: MONTEZ e BECKER 2005). 

 

2.1.3.1 Difusor 

 

O subconjunto difusor é responsável pela transmissão do conteúdo 

televisivo e também das aplicações de dados. No modelo existente no Brasil, as 

empresas que produzem e transmitem o conteúdo televisivo também poderão 

fornecer ou enviar o conteúdo de dados das aplicações. Mas, neste formato ainda, 

o serviço de conteúdo de dados e de aplicações interativas podem ser realizados 

por um terceiro. Segundo SOUSA FILHO et al (2004), essa opção vai ser definida 

como regra de negócio e modelagem de produtos da própria operadora de TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 :Sistema de transmissão digital – Fonte - ABNT 
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No modelo de referência desenvolvido pela União Internacional de 

Telecomunicações (International Telecommunication Union – ITU) e pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, o modelo difusor dos 

sistemas de transmissão digital são organizados segundo a figura 02. 

No sistema de transmissão de TV digital, além da codificação para Vídeo e 

Áudio é acrescentado um canal para transmissão de Dados. Estes dados são 

desde informações ou respostas dos serviços interativos, como legendas e outros 

aplicativos. O Padrão MPEG é o formato utilizado para o fluxo de dados no 

SBTVD, todo material digital, vídeos, áudios gravados ou ao vivo são 

compactados e transmitidos utilizando esse padrão. 

 
2.1.3.2 Meios de Transmissão 

 

No modelo brasileiro, o meio de transmissão é dividido em dois 

subconjuntos, segundo MONTEZ e BECKER (2005). Temos o primeiro, canal de 

difusão, onde é realizado o envio das informações, tanto do conteúdo televisivo 

como os dados ou serviços interativos. 

 Neste canal de difusão, poderá ser transmitido conteúdo gerado por dois 

agentes distintos, a emissora de TV e um provedor de serviços interativos, porém 

as informações estarão relacionadas uma com as outras, mas sendo transmitidas 

em canais distintos. 

 Já no segundo subconjunto, o canal de interatividade é o responsável pelo 

envio das informações do telespectador ao provedor de serviços de interatividade. 

No momento, o canal de retorno utilizado é a Internet. Alguns aparelhos de TV já 

estão sendo fabricados com acesso via cabo ou via wireless à Internet. 

Os meios físicos de transmissão são os cabos coaxiais, das redes de TV a 

cabo, as ondas de transmissão a rádio, o sinal de transmissão dos satélites. 

 

2.1.3.3 Receptor 
 

Ainda conforme MONTEZ e BACKER (2005), diferente do sistema 

analógico de TV, os equipamentos utilizados para recepção de sinais do sistema 
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de TV Digital são dispositivos que possuem a arquitetura Von Neumann, ou  seja, 

Unidade de Processamento, Unidade de Armazenamento e dispositivos de 

entrada e de saída de dados. São microcomputadores dedicados ao envio e 

recepção do sinal digital, mas realizam também a modulação e demodulação de 

sinais. Alguns equipamentos realizam todo o processamento, outros precisam de 

equipamentos a parte. Os equipamentos que estão sendo comercializados como 

receptores do sinal da TV digital são conhecidos como set-top box. Hoje, já 

existem equipamentos, aparelhos de televisão, que possuem integrados placas de 

acesso à Internet. Existem ainda portáteis como PDA´s e Smartphone que já 

possuem a estrutura necessária para acesso à TV-Digital. 

 

2.1.4 Middleware Ginga 
 

Desenvolvido pelo laboratório Telemídia da PUC-Rio e o LAViD da UFPB, é 

um middleware desenvolvido em código aberto do Sistema Brasileiro de TV Digital 

(SBTVD). Ele é constituído por um conjunto de tecnologias padronizadas com 

inteligência brasileira, sendo a solução para os requisitos exigidos para os padrões 

definidos para a TV digital brasileira segundo BARBOSA e SOARES (2008). 

Este middleware é subdividido em dois subsistemas interligados. Um para 

as aplicações desenvolvidas em Ginga-J (plataforma Java) e outro subsistema 

Ginga-NCL para aplicações, utilizando a linguagem declarativa NCL, desenvolvida 

especificamente para a TV Digital. 

As aplicações Ginga são divididas em dois conjuntos de aplicações. O 

primeiro são as declarativas, onde o tipo de conteúdo de uma entidade inicial é 

declarativo. Já a segunda, a procedural, é o tipo de aplicação cujo tipo de 

conteúdo da entidade inicial é procedural. 

Mas, cada tipo de aplicação, tanto declarativa como procedural, pode 

utilizar das facilidades do ambiente uma da outra.   

Ginga-NCL é um subsistema lógico do sistema Ginga responsável pelo 

processamento de documentos NCL1. 

Um componente-chave do Ginga-NCL é a máquina de interpretação do 

conteúdo declarativo (formatador NCL). Outros módulos importantes são o 
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exibidor (user agent) XHTML, que inclui interpretadores CSS e ECMAScript, e a 

máquina de apresentação Lua,  responsável pela interpretação dos scripts Lua. 

Ginga-J é um subsistema lógico do sistema Ginga responsável pelo 

processamento de conteúdos ativos. Um componente-chave do ambiente de 

aplicação procedural é a máquina de execução do conteúdo procedural, composta 

por uma máquina virtual Java. Decodificadores de conteúdo comuns servem tanto 

às aplicações procedurais quanto às declarativas que necessitam decodificar e 

apresentar tipos comuns de conteúdo como PNG, JPEG, MPEG e outros 

formatos. 

O núcleo comum Ginga (Ginga Common Core) é composto pelos 

decodificadores de conteúdo comuns e por procedimentos para obter conteúdos 

transportados em fluxos de transporte (transport streams) MPEG-2 e através do 

canal de interatividade.  

O núcleo comum Ginga também deve obrigatoriamente suportar o modelo 

conceitual de exibição, conforme descrito na ABNT NBR 15606. A arquitetura e 

facilidades Ginga foram projetadas para serem aplicadas a sistemas de 

radiodifusão e receptores terrestres de radiodifusão. Adicionalmente, a mesma 

arquitetura e facilidades podem ser aplicadas a sistemas que utilizam outros 

mecanismos de transporte de dados (como sistemas de televisão via satélite ou a 

cabo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Arquitetura middleware Ginga 
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2.1.5 A linguagem NCL - Nested Context Lenguagem 
 

Definida pela norma da ABNT NBR 15606-2, é o subsistema do middleware 

Ginga que tem a finalidade da exibição de documentos Nested Context Language 

(NCL). Ela foi desenvolvida pela PUC-Rio e já está na versão 3.0, visando a 

prover a infraestrutura de apresentação para aplicações declarativas escritas na 

linguagem NCL. Esta é uma linguagem de aplicação XML, com a finalidade de 

apresentação de objetos de mídias, possui adaptabilidade a múltiplos dispositivos 

e tem suporte a produção ao vivo de programas interativos. 

Todas as máquinas de apresentação dos três principais sistemas de 

televisão digital utilizam uma linguagem baseada em XHTML. 

XHTML é uma linguagem declarativa baseada em mídias, o que significa 

que a sua estrutura é definida pelos relacionamentos entre objetos XHTML 

(documentos XHTML ou objetos inseridos em documentos XHTML) que estão 

embutidos no conteúdo das mídias do documento. XHTML pode então ser 

classificada como linguagem de marcação: um formalismo que descreve uma 

classe de documentos que empregam marcação para delinear a estrutura, 

aparência e outros aspectos dos documentos. 

Os relacionamentos de referência definidos pelos links XHTML são o foco 

dessa linguagem declarativa. Outros tipos de relacionamentos, como 

relacionamentos de sincronização espaço-temporal e relacionamentos alternativos 

(adaptação da mídia), são usualmente definidos através de uma linguagem 

imperativa (por exemplo, ECMAScript). 

Diferentemente de XHTML ou HTML, NCL define uma separação bem 

demarcada entre o conteúdo e a estrutura de um documento (ou aplicativo), 

provendo um controle não invasivo da ligação entre o conteúdo e sua 

apresentação e layout. 

Ainda como demostra a NBR 15606-2, o foco da linguagem declarativa NCL 

é mais amplo do que o oferecido pela XHTML. A sincronização espaço temporal, 

definida genericamente pelos links NCL; adaptabilidade, definida pelos elementos 

switch e descriptor switch da NCL e suporte a múltiplos dispositivos de exibição, 

definidos por regiões NCL, é o foco dessa linguagem declarativa. A interação do 
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usuário é tratada apenas como caso particular de sincronização temporal. Como a 

NCL tem uma separação mais acurada entre o conteúdo e a estrutura, ela não 

define nenhuma mídia em si. Ao contrário, ela define a cola que prende as mídias 

em apresentações multimídia. 

Um documento NCL apenas define como os objetos de mídia são 

estruturados e relacionados no tempo e espaço. Como uma linguagem de cola, 

ela não restringe ou prescreve os tipos de conteúdo dos objetos de mídia. 

Neste sentido, pode-se ter objetos de imagem (GIF, JPEG etc.), de vídeo 

(MPEG, MOV etc.), de áudio (MP3, WMA etc.), de texto (TXT, PDF etc.), de 

execução (Xlet, Lua etc.), entre outros, como objetos de mídia NCL. Quais objetos 

de mídia são suportados depende dos exibidores de mídia que estão acoplados 

ao formatador NCL (exibidor NCL). Um desses exibidores é o decodificador/ 

exibidor MPEG-4, normalmente implementado em hardware no receptor de 

televisão digital. Desta forma, o vídeo e o áudio MPEG-4 principal são tratados 

como todos os demais objetos de mídia que podem estar relacionados, utilizando 

NCL. Outro objeto de mídia NCL que deve obrigatoriamente ser suportado é o 

objeto de mídia baseado em XHTML. 

A NCL não substitui, mas embute documentos (ou objetos) baseados em 

XHTML. Como acontece com outros objetos de mídia, qual linguagem baseada 

em XHTML tem suporte em um formatador NCL é uma escolha de implementação 

e, portanto, depende de qual navegador XHTML, incorporado no formatador NCL, 

atua como exibidor dessa mídia. 

 

2.1.6 A Linguagem Lua 
 

Lua é uma linguagem de programação, projetada para ser usada como 

linguagem de configuração. Ela é acoplada á um programa hospedeiro (console) 

escrito na linguagem C. Alguns tipos de aplicações podem acoplar códigos em 

Lua, proporcionando uma prototipagem ágil. A linguagem Lua também é utilizada 

como um interpretador stand-alone. Neste caso, o código Lua é a linha de 

execução principal, ele escreve todo código em Lua e não será necessário utilizar 

uma API e C para a execução. O ambiente de programação é formado pelas 
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funções pré-definidas de Lua, pelas bibliotecas padrão da linguagem e por 

eventuais pacotes de extensão adicionados.  

CGILua é essencialmente um interpretador Lua com uma série de pacotes 

de extensão, de forma que seu ambiente de programação é capaz de prover 

diversas funcionalidades úteis para o desenvolvimento de scripts CGI e páginas 

HTML dinâmicas. 

Lua provê as construções fundamentais para definição de funções e 

controle de fluxo (if-elseif-else-end, while-do-end, repeat-until), um poderoso tipo 

para descrição de estruturas de dados, a tabela, e facilidades para manipulação 

de strings – em especial, os recursos de pattern matching. 

Todos os mecanismos e recursos citados acima são facilmente acessados 

através de uma sintaxe simples, semelhante a de Pascal. Lua garante ainda uma 

programação com alto nível de abstração, já que o programador não precisa se 

preocupar com detalhes como declaração de variáveis e gerenciamento de 

memória. 

Com estruturas internas dinâmicas e coleta automática de lixo, o 

programador usa livremente as diversas opções de estruturação de dados e deixa 

a cargo da própria linguagem as tarefas de realocação e liberação de memória. 

 

 

2.1.7 A Ferramenta Composer 
 

O Composer é uma ferramenta desenvolvida para a criação de aplicações 

audiovisuais interativas, utilizando a linguagem NCL segundo SOARES et al 

(2006). Ela foi desenvolvida pelo laboratório de Telemídia do Departamento de 

Informática da PUC-Rio. 
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Figura 04 – Ferramenta Composer – Visão geral 

Na figura acima, a visão geral do Composer esta representada. Nesta 

ferramenta, o programador poderá ter quatro visões distintas de um documento de 

hipermídia. São elas a visão estrutural (1), temporal (2), layout (3) e textual (4). 

A Visão Estrutural (Structural View) permite visualizar os nós e os elos 

existentes entre os nós. Nesta visão, permite-se criar nós de mídias, contextos e 

elos, editando e modificando suas propriedades.  

 

Figura 05 – Ferramenta Composer – Visão estrutural  

 Na visão temporal (Temporal view), é visto o sincronismo temporal entre o 

nó de mídia e as oportunidades de interatividade. Neste ambiente, é possível 

realizar os ajustes necessários para que o sincronismo nas opções de interação 

saia conforme projetado. Veja a Figura 06 abaixo. 
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Figura 06 – Ferramenta Composer – Visão temporal  

 

A visão de Layout apresenta na tela as regiões e as definições de tamanho 

onde as mídias serão apresentadas na tela. A Figura 07 apresenta uma região 

central e duas regiões menores onde será apresentado um vídeo e outra região 

onde será apresentado um texto. 

 

Figura 07 – Ferramenta Composer – Visão layout  

E por último é apresentada, na Figura 08, a visão textual. Nesta visão é 

apresentado o código NCL, nela o usuário poderá alterar diretamente o código. 
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Figura 08 – Ferramenta Composer – Visão textual  

 

As visões do Composer são sincronizadas. Sempre que houver uma 

alteração em uma das visões, as demais são atualizadas automaticamente. 

Conhecendo a Linguagem NCL, qualquer programador de posse de mídias digitais 

tem a possibilidade de criar uma aplicação interativa. Em seguida, falaremos sobre 

a interatividade e TV. 
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2.2 Interatividade e TV 
 

Desde a invenção da máquina de imprimir em série, onde pela primeira vez 

começamos a ter comunicação de massa e continua, passando também pelo 

telégrafo, rádio, telefones, computadores e aparelhos de televisão, a sociedade 

moderna continua empenhada na evolução de suas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). 

A TV como qualquer outra midia, passou pelo processo de evolução, 

procurando trazer mais qualidade e entretenimento aos espectadores. Nesse 

processo, a era digital trouxe mais possibilidades a essa mídia. Segundo MONTEZ 

e BACKER (2005), a evolução da TV para a TV Digital, todos os processos da 

primeira passa tambem por evoluções. Os seus processos de criação 

/digitalização, produção até a edição, transmissão e recepção sofreram mutações 

evolutivas.  

 Esta evolução trouxe naturalmente o aumento da qualidade da mídia TV, ou 

seja, a qualidade digital. Isso acarreta o fim da interferência electromagnéticas. As 

transmissões são decodificadas em padrões pré-estabeleciddos (Standard 

Definition Television – SDTV). Com a digitalização, a qualidade das imagens 

poderá ser aumentada, daí surge um novo padrão de apresentação de alta 

definição o (High Definition Television - HDTV). 

 Devido à digitalização, as informações poderão ser transmitidas em canais 

distintos, proporcionando assim o desenvolvimento de um canal de retorno, 

proporcionando a possibilidade de interação com a imagem transmitida.  

Segundo Ferraz, a convergência e a interatividade são os novos princípios 

a serem seguidos no desenvolvimento de novas tecnologias de hardware e 

software. Não diferente de outras TIC, a TV digital, vem trazendo, como um de 

seus grandes atrativos, a possibilidade do usuário interagir com os novos 

aparelhos de televisão digitais. 

Para MONTEZ e BECKER (2005) o termo interatividade é recente e foi 

incorporado há pouco tempo na Língua Portuguesa e também na Sociologia e na 

Psicologia Social, nenhuma ação humana ou social existe separada da interação. 

Em sua pesquisa, MONTEZ e BECKER (2005) dizem ainda que, na década de 
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1960, os artistas dessa época criaram o conceito de arte pop, onde a junção do 

sujeito e objeto faz surgir uma obra, criando assim convergências entre ciência, 

arte e tecnologia.  

Nestas obras, o sujeito passa a entrar, tocar ou usar as obras, nascendo 

daí o conceito moderno de interatividade. A interatividade cria na TV Digital duas 

vias de comunicação. O espectador passar a enviar e receber informação a um 

dispositivo de TV.  

Em suas pesquisas, PRIMO e CASSOL (1999) dizem que a pesquisa da 

interação é de fundamental importância para a definição de novos conceitos da 

televisão interativa; já para STEUER (1992), a ―interatividade é uma variável 

direcionada pelo estímulo e determinada pela estrutura tecnológica do meio‖.  

 

2.2.1 Componentes de um sistema Interativo 
 

STEUER (1992) diz que as questões como autonomia e interação em 

telepresença se referem ao controle do usuário da sua relação com o ambiente. 

Ele ainda aponta três itens que contribuem fundamentalmente com a 

interatividade. São elas: 

a. Velocidade - a taxa com que um input pode ser assimilado pelo 

ambiente mediado; 

b. Amplitude (range) – refere-se ao número de possibilidades de ação em 

cada momento; 

c. Mapeamento – a habilidade do sistema em mapear seus controles em 

face das modificações no ambiente mediado pela forma natural e 

previsível.  

Ainda segundo STEUER (1992), a velocidade de resposta é fundamental 

para criação de um ambiente interativo. Sem resposta em tempo real ou em 

velocidade satisfatória, não existe interatividade, esse tempo também varia de 

acordo com o meio tecnológico utilizado.  

 

2.2.2 Atributos de ambientes de interatividade 
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PRIMO e CASSOL (1999) dizem que a amplitude da interação é 

determinada pelo número de atributos do ambiente. Ou seja, amplitude se refere à 

quantidade de parâmetros que podem modificar o ambiente. O que pode ser 

mudado depende das características do meio, que podem ser: 

a. Ordenamento temporal – a ordem em que os eventos ocorrerem 

b. Organização espacial – onde os objetos aparecem 

c. Intensidade – brilho das imagens, destaques em letras e altura do som, 

etc. 

d. Características de frequência – cores, timbre, etc. 

 

E, finalmente, que o mapeamento refere-se aos tipos de formas com que as 

ações humanas são conectadas às ações no ambiente mediado.  

 

2.2.3 Elementos de interatividade 
 

LIPPMAN (1998), conforme estudos de PRIMO e CASSOL (1999), 

considera cinco elementos fundamentais para que um sistema seja realmente 

interativo, independente do meio: 

 

1. Interruptabilidade- Um ícone que dá autonomia ao usuário de 

suspender a comunicação. Aqui, a pessoa tem liberdade de cortar ou 

retornar o processo de acordo com a sua vontade, embora a interrupção 

não deva acontecer de forma arbitrária. 

 

2. Granularidade- É uma resposta que o sistema deve emitir para o 

usuário após ter suspendido o fluxo de informações. Isso serve para que 

o usuário não pense que o sistema falhou ou fechou, como uma 

conversa entre indivíduos. Um sinal que remete a uma espécie de stand 

by. 

3. Degradação graciosa- Quando o sistema não tem resposta para uma 

indagação, a operação não pode acabar, mas sim oferecer outras fontes 
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de navegabilidade para o processo continuar. Ou seja, o usuário deve 

ter opções de ajuda para encontrar a resposta desejada. 

 

4. Previsão Limitada- O sistema deve se programar para diferentes tipos 

de indagações, procurando contextualizá-las. Geralmente, não é 

possível prever tudo, mas, para isso, o sistema deve ter um banco de 

dados com possibilidade de permutação infinita que admita ao usuário 

conseguir a informação desejada. 

 

5. Não-default- Pode ser considerado como o princípio maior de liberdade 

na interatividade, ou seja, nele não há barreiras que impeçam a 

movimentação e escolhas do usuário dentro do sistema. Aqui, o 

participante pode interromper e redirecionar o processo quando quiser, 

navegando aleatoriamente pelo espaço virtual. 

 

2.2.4 Níveis de Interatividade da TV 
 

 Segundo LEVY (1999), ―mesmo sentado na frente de uma televisão sem 

controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu 

sistema nervoso de inúmeras maneiras e sempre de forma diferente do seu 

vizinho‖. 

 

Nos níveis de interatividade definidos por LEMOS (1997), há inicialmente 

cinco níveis de interatividade na TV Analógica, cada nível representando a 

evolução temporal e tecnológica. São níveis bem definidos que demostram o 

avanço tecnológico deste meio: 

 

Nível 0: Em preto e branco, a televisão possuía muitas vezes um ou até 

dois canais. A interatividade era definida apenas pela opção de ligar ou 

desligar o aparelho ou ainda alternar entre o segundo canal.  
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Nível 1: Aqui aparece o controle remoto,  a TV em cores e outras 

opções de emissoras. Com o controle remoto, o telespectador tem a 

possibilidade de navegar entre as emissoras e mudar os contrastes, 

cores e som do aparelho. O zapping aparece como um antecessor da 

navegação espontânea como a existente na Web. 

 

Nível 2: É o surgimento dos consoles portáteis dos usuários, como 

videogames, câmeras portáteis, vídeo cassete. O aparelho de TV torna-

se um objeto de manipulação do telespectador. Nasce aí uma 

temporalidade própria do telespectador, onde o mesmo pode gravar e 

assistir quando puder e quando quiser, cria-se certa independência dos 

fluxos transmitidos pelas emissoras. 

 

Nível 3: Os programas televisivos começam a ter um canal de retorno. 

Utilizando-se tecnologias de comunicação como fax, telefone e até e-

mail, a TV começa a ter interferência do publico, quase que em tempo 

real. 

 

Nível 4: É a chamada ―televisão interativa‖. Possibilita a participação do 

telespectador no conteúdo por meio da rede telemática, em tempo real. 

O que permite a escolha de ângulos e câmeras, e etc.  

 

No nível 4, o telespectador deixa de ser apenas um receptor. Começa-se a 

transição da TV analógica para TV analógica interativa. No entanto, MONTEZ e 

BECKER (2005) não concordam com essa afirmação. Na visão deles, isto ainda 

não é TV interativa.  

Para SANTOS (2003), a TV interativa propriamente dita é uma tecnologia 

que integra o acesso à Internet e à recepção de canais de vídeo, uma interface 

combinada de Internet/TV/telefone ou net e TV a cabo, no mesmo aparelho, o que 

permite inclusive, no segundo caso, dispensar a linha telefônica. 
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Nos níveis de interatividade definidos por LEMOS (1997), os pesquisadores 

em TV Digital, MONTEZ & BECKER (2005) acrescentaram mais três estágios para 

poder incluir a nova mídia digital. Essas definições trazem os estágios que a TV 

vem evoluindo quando se fala em Interatividade: 

Nível 5: O telespectador passa a ter efetivamente presença no 

conteúdo, saindo da restrição de apenas escolher as opções definidas 

pelo transmissor. Passa a participar da programação, enviando vídeo de 

baixa qualidade, que pode ser originado por intermédio de uma webcam 

ou filmadora analógica. Para isso, torna-se necessário um canal de 

retorno ligando o telespectador à emissora, chamado de canal de 

interatividade. 

 

Nível 6: A largura de banda desse canal aumenta, oferecendo a 

possibilidade de envio de vídeos de alta qualidade, semelhante ao 

transmitida pela emissora. Dessa forma, a interatividade chega a um 

nível muito superior à reatividade, como caracterizado no nível quatro de 

LEMOS (1997).  

 

Nível 7: Aqui, a interatividade plena é atingida. O telespectador passa a 

se confundir com o transmissor, podendo gerar conteúdo. Este nível é 

semelhante ao que acontece atualmente na Internet, onde qualquer 

pessoa pode publicar um site, bastando ter as ferramentas adequadas. 

O telespectador pode produzir programas e enviá-los à emissora, 

rompendo o monopólio da produção e veiculação das tradicionais redes 

de televisão que conhecemos hoje. 

 

2.2.5 Serviços interativos da TV Digital  
 

Ainda em seu trabalho, SOUSA et al (2006) classifica  os serviços 

interativos da TV em 10 tipos distintos. Eles são os seguintes: 

 

1. EnhancedTV- Consiste na disponibilização de informações adicionais à 

programação da televisão. Os dados são enviados juntamente com o 
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sinal de vídeo, podendo ou não ser acessados. Sinopses de filmes, 

estatísticas de jogos, propagandas interativas simples e até mesmo as 

versões de teletexto para TV Digital são consideradas aplicações de 

Enhanced TV. 

 

2. IndividualizedTV- Muitas vezes, classificadas como Enhanced TV, estas 

aplicações oferecem uma experiência personalizada a quem assiste à 

TV. O termo engloba aplicações que permitem ao usuário a escolha de 

ângulos de câmera e a possibilidade de visualizar replays de cenas em 

jogos esportivos e corridas automobilísticas, como também em shows 

de televisão. Admite também a função ReplayTV, que permite gravação 

de conteúdo da programação. 

 

3. PersonalTV- É usado para aplicações de PVR (Personal Vídeo 

Recorder), sendo o gravador digital de vídeo. A função consente receber 

dados da programação, atuando em conjunto com Guias Eletrônicos de 

Programação, de forma a permitir a gravação de programas por nome, 

horário, atores e outras possibilidades que não existem atualmente. 

 

4.  InternetTV:-Por aplicações de Internet TV, entende-se aplicações de e-

mail, chat, navegação Web, enfim, serviços de Internet aplicados para a 

televisão. Estes tipos de serviços precisam ser adaptados para o 

ambiente de TV. 

 

5. On-demandTV- Designa aplicações de disponibilização de programação 

sob demanda, como filmes, programas, shows e noticiários. Este tipo de 

aplicação exige um grande investimento em infraestrutura de rede e de 

servidores de vídeo, além do pagamento dos direitos autorais do 

conteúdo personalizado.  
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6. PlayTV- São aplicativos de vídeo-game na TV. Jogos multiusuários e 

monousuários fazem sucesso em computadores e consoles e se espera 

que essa mesma performance se repita na TV Interativa.  

 

7. Banking&RetailTV- São aplicações de banco e comércio eletrônico 

aplicadas para a televisão. Já as aplicações de comércio eletrônico pela 

TV, também chamadas de tcommerce, possibilitam desde uma simples 

requisição de catálogo até a compra efetiva do produto. Com Banking & 

Retail TV, uma simples propaganda veiculada num programa de TV 

pode gerar várias compras. 

 

8. EducationalTV- São aplicações voltadas para a educação, seja ela para 

ensino fundamental, médio ou superior. Este serviço comporta 

aplicações de ensino a distância e de suporte ao ensino. 

 

9. CommunityTV- Aqui estão os serviços de interesse comunitário, como 

votações e veiculação de informações. Outro termo também utilizado 

para o tipo de serviço é ICHE TV, ou seja, serviços para comunidades 

específicas.  

 

10. GlobalTV- Designa o acesso, sob demanda, à programação 

internacional com tradução automática de idiomas. 

 

 Segundo Ferraz, o conceito de interatividade é bem amplo e ainda não está 

muito bem definido. Quando se fala nesse conceito, sabe-se que ele é a junção de 

várias tecnologias, serviços e aplicações oferecidas de forma direta a um usuário.   

  

Neste contexto, a TV digital pode oferecer vários serviços. Eles estão 

divididos em serviços de difusão, que podem estar relacionados diretamente com 

a programação ou não, e ainda em serviços de função, que são na verdade 

serviços similares oferecidos na Internet, como  e-mails e downloads.  
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Abaixo, no Quadro 01, estão exemplos dos serviços e suas funções. 

Segundo Ferraz, a junção das novas tecnologias disponíveis nos serviços 

oferecidos na TV Digital e a tendência de convergência tecnológica que estamos 

vivendo é uma real possibilidade de se criar novos conceitos e serviços ainda não 

desenvolvidos. 

 
Quadro 01 : Serviços Interativos TV Digital. Fonte Desconhecida 
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2.3 Gêneros e Formatos Televisivos 
 

Quando falamos em televisão, não podemos deixar de falar sobre o seu 

conteúdo. A construção de toda sua programação é na verdade estruturada 

quanto ao seu gênero e ao seu formato. Esses conceitos são detalhados a seguir. 

 

2.3.1  Gêneros televisivos  

 

 A definição de gêneros Televisivos ainda se apresenta como objeto de 

estudo para muitos pesquisadores da televisão. Alguns se concentram no esforço 

de definir como é a estrutura e os aspectos de um gênero televisivo e seus 

produtos. Outros estudam a convergência entre gêneros e seus entraves criados 

pela mescla. Segundo FECHINE (2001), as abordagens dos gêneros como 

categorias são realizadas de forma errada, eles não podem ser entendidos como 

―discursos institucionalizados‖, onde se busca tentar organizar o consumo das 

mídias. Esse tipo de classificação limita-se a tratar as classificações orientadas 

geralmente pelo conteúdo. 

[...] O gênero é um conceito chave para a compreensão dos 
textos nos meios de comunicação de massa, nos quais um 
determinado texto dificilmente pode ser analisado de modo 
isolado. Mas, não exatamente nos termos em que dele se 
apropriou a indústria do audiovisial. [...] 

 

 FECHINE (2001), diz ainda que o gênero é uma força que aglutina o 

conteúdo dentro de uma linguagem pré-estabelecida, é de uma certa maneira de 

organizar ideias, meio e recursos expressivos, dentro de uma cultura específica, 

de modo que garanta a comunicação e a continuidade dessa forma específica 

para as comunidades futuras. O fato dos gêneros estarem inseridos em uma 

complexa dinâmica cultural e submetidos á instabilidade dos processos de 

comunicação, eles não podem ser concebidos em caráter definitivo. Cada gênero 

é, antes de tudo, o resultado de um processo contínuo de regeneração entre 

diálogos. 
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 Hierarquicamente, a televisão é uma mídia que recebeu toda herança do 

rádio, MACHADO (1999) diz que a televisão continua oral, como no inicio de suas 

transmissões.  

[...] e a parte mais expressiva de sua programação segue 
dependendo basicamente de uma maior ou menor 
eloquência no manejo da palavra oralizada, seja da parte de 
um apresentador, de um debatedor, de um entrevistado, ou 
de qualquer outro. [...] 

 

 Ele diz ainda que a televisão é concebida frequentemente em forma de 

blocos, cuja duração varia de acordo com o modelo de cada uma. Geralmente as 

televisões de cunho comercial possuem blocos mais curtos, de menor duração. Já 

as públicas não necessariamente possuem blocos curtos. Esses blocos 

influenciam nas construções das narrativas e conteúdo. 

 Existem três tipificações das narrativas seriadas da televisão. MACHADO 

(1999) fala que no primeiro, temos uma única narrativa (ou várias paralelas e 

entrelaçadas) que se sucedem mais ou menos linearmente, ao longo do conteúdo 

ou capítulo, como as telenovelas, teledramas e de algumas minisséries ou 

seriados. No segundo tipo, cada história apresentada é autônoma, como começo, 

meio e fim, e o que se repete, no episódio seguinte, são apenas os mesmos 

personagens principais e uma outra história e narrativa e finalmente o terceiro 

caso de serialização, o que se preserva nos vários episódios é o espirito geral das 

histórias ou temática, cada episodio é uma história diferente, como também os 

personagens, atores, cenários e por vezes os diretores e roteiristas. 

 O entendimento dos contextos das narrativas dos gêneros televisivos é 

necessário para o entendimento de como são estruturados também os formatos. 

 Já em seus estudos, GOMES (2002) diz que sua preocupação sobre o 

estudo dos gêneros específicos, no momento, não está voltado para a 

classificação dos mesmos ou do formato de alguns, mas sobre a classificação dos 

gêneros da programação televisiva, ele diz ainda que o estudo do gênero permite 

entender os processos comunicativos, não apenas pelas mensagens enviadas, 

mas a partir da interação com eles. 

 



42 

[...] Colocar a atenção nos gêneros implica reconhecer que o 

receptor orienta sua interação com o programa e com o meio 

de comunicação de acordo com as expectativas geradas 

pelo próprio reconhecimento do gênero. Os gêneros 

funcionam como uma espécie de manual de uso. [...] 

 

Ainda em seu trabalho, GOMES (2002) conclui que os gêneros são 

momentos de uma negociação específica. Quando um telespectador está 

recebendo um conteúdo, os gêneros permitem que ele consiga relacionar as 

formas televisivas com a construção cultural e discursiva do sentido.  

Na concepção da TV digital, vem de herança toda a história e conteúdo das 

mídias analógicas, os formatos e gêneros televisivos. O conteúdo torna-se 

semelhante com a possibilidade de se incluir elementos de interatividade. Sendo 

assim, os gêneros e suas grades de programação tornam necessária a formação 

da TV digital. Em seu trabalho, FECHINE (2001) diz que, apesar de não 

possuírem uma estrutura rígida e suas formas possuírem aspectos e linguagem de 

outros gêneros, pode-se afirmar que os gêneros possuem certo valor normativo.  

Eles são formas organizadas de conteúdo com características e elementos 

específicos.  

Com o elenco de complexidades que norteiam o estudo dos gêneros, 

FECHINE (2001) diz que a única unidade capaz de colocar particularidades de 

natureza tanto semiótica quanto sociocultural, capaz de abrigar em si mesma tanto 

a dinâmica de constituição dos programas, é um modelo proposto como formato. 

Em se tratando de televisão, o conceito de formato incorpora toda dinâmica 

de produção e recepção da televisão a partir dos princípios que são mais comuns 

enquanto organização: uma fragmentação que remete tanto às formas quanto ao 

nosso modo de consumi-las. 

 

2.3.2 Formatos Televisivos 
 

Como a definição de gênero é mais complexa do que se apresenta e 

transcende a uma tipificação baseada em modelos institucionalizados, ela não é 



43 

mais adequada para se analisar os mais diversos programas televisivos como 

definiu FECHINE (2001).  

A definição dos formatos estético-culturais pode organizar o conteúdo, 

tratando-os como o que se apresentar com maior predominância. Na sua 

definição, FECHINE (2001) identifica, a princípio, doze formatos ou gêneros 

televisuais a partir dos quais se organiza todo o conteúdo de televisão assistido no 

Brasil. São apresentados a seguir. 

 

2.3.2.1 Formato Fundado no Diálogo 
 

É fundado essencialmente na conversação interpessoal, na exploração de 

interlocução direta e nas suas diferentes manifestações (debates e entrevistas). É 

a televisão funcionando como metáfora de um grande chat. 

 

2.3.2.2 Formato fundado no folhetim  
 

Este formato é baseado nas narrativas seriadas dos folhetins. São estórias 

fictícias ou baseadas em histórias reais. Sua principal característica é ser marcada 

pela regularidade na exibição de seus episódios, sendo interrelacionados.  

Exemplos: telenovelas, seriados e minisséries em geral. 

 

2.3.2.3 Formato fundado no filme 
 

É aquele baseado na narrativa cinematográfica, mesmo quando 

incorporada à estrutura de blocos, que são essenciais na TV comercial. São 

exemplos os telefilmes e documentários. 

 

2.3.2.4 Formato fundado na performance 
 

É o formato realizado em torno de uma performance, podendo ser cênica, artística 

e musical, realizadas por um profissional de TV e dos seus convidados. Esta 

performance pode ser apresentada para um público real ou figurado, que pode 

também ser realizada uma produção em tempo real ou gravada. Esse formato 

costuma ser marcado por uma sucessão de atrações das mais diferentes 
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naturezas de modo a proporcionar um espetáculo e também entretenimento para 

o público consumidor. Os exemplos mais comuns são os programas de auditórios. 

 

2.3.2.5 Formato fundado no Jogo 
 

É aquele que se articula em torno de disputas por prêmios e/ou sorteios, de 

solução de questões enigmas e adivinhações.  

 

2.3.2.6 Formato fundando no apelo pedagógico 
 

São os formatos que têm, como objetivo principal, ensinar algo ao 

telespectador. São os telecursos e os de culinárias, por exemplo. 

 

2.3.2.7 Formato fundado na propaganda/publicidade  
 

Conhecido popularmente como comercial, este formato é baseado na 

finalidade de vender algo. Com estrutura organizada de marketing, próprios do 

segmento publicitário Exemplos: Liquida Mix (Gazeta), Brasil Connection 

(RedeTV!), segmentos publicitários, vinhetas e chamadas da programação 

(incluindo teasers e trailers). 

 

2.3.2.8 Formato fundado na paródia 
 

É aquele com apelo cômico-humorístico ou paródico com a intenção 

explícita de ―fazer rir‖. Geralmente, estes formatos são organizados em torno de 

stetches  montados a paritr de situações e personagens ficcionais ou não. Os 

exemplos no Brasil podem ser A praça é nossa do SBT ou Casseta & Planeta. 

 

2.3.2.9 Formato fundado no jornalismo 
 

Formato baseado na divulgação e repercussão das notícias da atualidade. 

Seu modelo é baseado em mídias anteriores a TV, exemplos: telejornais em geral, 

programas jornalísticos temáticos (ecologia, ciência, negócios, viagens) e 

programas de grandes reportagens (Globo Repórter, na TV Globo, e Caminhos e 

parcerias,na TV Cultura, por exemplo), entre outros. 
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2.3.2.10 Formato fundado na transmissão direta 
 

É aquele cujo sentido de existência está intrinsecamente associado à 

simultaneidade entre a realização do acontecimento e a transmissão pela TV. 

Nessa simultaneidade está o próprio apelo estético do programa ou quadro. O 

maior atrativo desse formato é a imprevisibilidade do acontecimento. São nativas 

deste formato a produção, a transmissão e a recepção do fato em tempo real, 

sendo feito pela TV. 

 

2.3.2.11 Formato fundado nas histórias em quadrinhos 
 

É fundado na articulação de narrativas, baseadas da animação de formas 

estáticas (desenhos, bonecos, etc.). São os desenhos animados de forma geral. 

 

2.3.2.12 Formato fundado no voyeurismo 
 

São os formatos fundados na ideia de TV como dispositivos de ―visão 

permanente‖. No modelo, são explorados os recursos e efeitos proporcionados 

pelo uso das câmaras de TV, como ―câmara de vigilância‖ para flagrar situações e 

comportamentos da ―vida real‖. Propõe-se mostrar como vivem, como reagem os 

sujeitos inseridos neste formato. 
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3 Modelo Estatístico da Avaliação 
 

Neste capítulo, apresentaremos o modelo estatístico que foi desenhado para a 

avaliação e processamento dos dados conforme o tipo de pesquisa.  

 

3.1 Tipo de Estudo 
 

O presente estudo caracteriza-se por ser um estudo exploratório, 

transversal, observacional em uma abordagem quanti-qualitativa, realizado a partir 

de falas de telespectadores, priorizando os aspectos subjetivos sobre a 

interatividade na TV Digital. Essas abordagens privilegiam diferentes dimensões 

subjetivas acerca da interatividade, que, de forma complementar, oferece 

diferentes eixos para julgamentos, possibilitando uma maior riqueza do 

conhecimento sobre o tema abordado. 

 

3.2 Cenário do Estudo 
 

O estudo foi realizado no Campus Universidade Federal da Paraíba- 

Campus I, na Universidade Estadal da Paraíba, Campus Escritor José Lins do 

Rego e na escola técnica da Fundação Bradesco. Todos os estabelecimentos de 

ensino estão no município de João Pessoa - Paraíba, Brasil. Esta escolha foi 

realizada pela questão de acessibilidade para a montagem do stand para exibição 

da aplicação e, em seguida, aplicação dos questionários de usuários sobre 

interatividade e TV Digital.  

 

3.3 Sujeitos do Estudo 
 

A amostra do estudo foi composta por telespectadores. Para o cálculo da 

amostra de participantes, utilizaram-se como parâmetros uma proporção esperada 

de satisfação de 80%, com nível de confiança de 95% e erro máximo aceitável de 

7%, considerando ainda o cálculo de amostra com correção para populações 

finitas.  
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Estimou-se um número mínimo de 60 participantes. Para compensar as 

perdas amostrais, esse número foi aumentado para 80.  

Participaram do estudo oitenta voluntários (n=80) que estavam nos cenários 

de estudo predefinidos de ambos os sexos que aceitaram participar do estudo, 

que obedeceram aos critérios estabelecidos para a inclusão na pesquisa: 

 Ter idade igual ou superior a 14 anos 

 Ter assistido ao programa de interatividade da TV Digital 

 Estar consciente, orientado no tempo e no espaço, sem déficits 

cognitivos ou de linguagem 

 

3.4 Procedimentos para a coleta de dados 
 

 Nesta pesquisa, o procedimento de coleta de dados foi realizado em duas 

etapas. Na primeira, foi apresentado o conteúdo para análise do entrevistado e, 

em seguida, apresentado um questionário subsidiado em duas partes, onde ele 

apresentou seus conceitos face ao material apresentado. 

 

3.4.1 Apresentações do objeto de estudo 
 

Antes de ser realizada a coleta de dados propriamente dita, foram 

apresentados aos entrevistados três aplicações/vídeos para TV digital. Essas 

aplicações foram simuladas como uma transmissão de televisão. Para isso, foi 

utilizado um notebook com o Windows 7, emulando um setop-box (conversor). 

Nele, foi utilizado o software Vmware, que emula uma máquina virtual, rodando o 

middeware Ginga sobre a plataforma do sistema operacional Linux- Ubuntu. 

Nos ambientes onde foi realizada a pesquisa, foi montado um stand com os 

seguintes equipamentos: 

a. TV LCD 29‖ Samsung 

b. Conversor digital Visiontec com acesso à Internet via Wireless 

c. Notebook Toshiba 

d. Caixa acústica clone 110 rms 

e. Adaptador Infra-vermelho para acesso ao controle remoto  

f. Mesa de plástico e duas cadeiras PVC 
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Neste ambiente, foi feito primeiro uma apresentação simples sobre qual era o 

objetivo do stand a cada entrevistado, relatando que se tratava de uma pesquisa 

para coleta de dados sobre TV Digital e Interatividade. Em seguida, foi realizada 

uma pequena apresentação oral e individual sobre a TV digital no Brasil e suas 

tecnologias. As apresentações foram feitas pelo próprio pesquisador e por mais 

dois assistentes, estagiários de uma empresa de tecnologia local. 

Os vídeos apresentados foram todos retirados da base de dados pública do 

sítio http://www.clube.ncl.org.br. Todas as aplicações apresentadas são regidas 

por uma Licença Creative Commons, sendo vedado o uso comercial e criação de 

obras derivadas: 

O primeiro vídeo e/ou aplicação interativa é a apresentação de um 

―Comercial‖ de um condomínio vertical, ―Residêncial Mediterrâneo‖. Nessa 

aplicação, o telespectador, além de ver as imagens, simulando o projeto 

conceitual e físico da obra, pode ao mesmo tempo obter informações detalhadas 

de localização quando pressionar o botão vermelho, condições de pagamento ao 

pressionar o botão verde e unidades diponíveis ao se pressionar o botão amarelo 

(Figuras 09 e 10). 

 

Figura 09 – Residencial Mediterraneo - ambiente conceitual 

http://www.clube.ncl.org.br/
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Figura 10 – Residencial Mediterraneo – projeto arquitetonico 

 

 Na segunda apresentação (Figuras 11 e 12), foi mostrada outra aplicação 

da cadeia de alimentos Outback fastfood. Nela, o usuário pode, ao pressionar o 

botão vermelho, digitar o código de endereçamento postal (CEP) de sua 

residência e a aplicação vai lhe informar o estabelecimento da Outback mais 

próximo. 

 

Figura 11 - Propaganda Outback  
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Figura 12 - Propaganda Outback – Entre com o seu CEP 

 

 O terceiro e último vídeo e/ou aplicação (Figuras 13 e 14) apresenta uma 

publicidade do Governo Federal. É uma divulgação do número 135 do Instituto 

Nacional de Seguridade Social (INSS), através da TV Previdência, que o usuário 

pode utilizar para realizar consultas via telefone.  

Nela, estão disponiveis varias aplicações interativas. Nela, temos o acesso 

ao calendário do pagamento do beneficiário, informando, no vídeo, o número do 

cartão, tabelas de contribuições do empregador e empregado de acordo com a 

faixa salarial, localização da agência mais próxima do usuário, infomando apenas 

o seu CEP e, por último, acesso ao Twitter do INSS.  

 

Figura 13 – TV Previdência – Apresentação 
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Figura 14 – TV Previdência  - Aplicação Interativa 

 

3.4.2 Entrevista semi-estruturada 
 

Em seguida, para coleta de dados, foi utilizado o método ―multi-método‖ a 

partir de uma entrevista semi-estruturada (Apêndice A), subsidiada em duas 

etapas:  

a) Primeira etapa trata dos dados sócio-demográficos: sexo, idade, estado 

civil, grau de escolaridade, procedência, renda familiar, tipo de residência. 

b) Compreendem as questões centradas na Interatividade da TV Digital: 

1. O que você entende por interatividade? 

2. Fale sobre sua experiência com Interatividade Digital.  

3. O Sr(a) gostaria de alguma Interatividade Digital em seu ambiente 

domiciliar e/ou trabalho?  

4. Interatividade na televisão pode torná-la mais atrativa? 

5. Em uma novela qual tipo de interação seria mais interessante? 

6. Na apresentação de um comercial, que tipo de interação seria 

mais interessante? 

7. Em um telejornal que tipo de interação seria mais interessante? 
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A coleta de dados ocorreu no período de junho e julho de 2011 e se deu de 

forma individual, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão da amostra. O 

questionário foi aplicado pelo próprio pesquisador e assistentes de pesquisa que 

receberam treinamento de quatro horas, para compreensão dos objetivos do 

estudo e do instrumento de pesquisa, bem como para uniformização da linguagem 

por ocasião da aplicação do questionário e do procedimento nas entrevistas com 

os telespectadores. A aplicação dos questionários para os telespectadores 

ocorreu após apresentação do programa de interatividade aos mesmos em 

espaço específico na Universidade Federal da Paraíba e outros locais. Antes da 

aplicação dos instrumentos, todos os participantes foram esclarecidos sobre os 

objetivos do estudo, a garantia do sigilo das informações e o direito de não aceitar 

participar da pesquisa.  

 

3.5 Análise dos Dados 
 

Os dados obtidos das entrevistas foram organizados em dois bancos de 

dados preparados especificamente para cada etapa do instrumento, utilizando os 

softwares SPSS 17.0 e Alceste 4.8, após serem submetidos ao primeiro 

tratamento com o uso da técnica de análise de conteúdo temática categorial 

(BARDIN, 2006), seguindo as etapas conforme a seguir: 

 

1) Pré-análise: leitura flutuante; escolha dos documentos; constituição do 

corpus constituído por 76 entrevistas; preparação de material; escolha do tipo de 

análise (para este estudo selecionou-se a análise de conteúdo temática 

categorial); seleção de unidades de contextos( parágrafos); seleção de unidades 

de registros (temas; recortes); processo categorial a posteriori( envolvendo 

categorias simbólicas); decodificação e Texting da técnica selecionada;  

2) Exploração do Material: administração da técnica sobre o corpus, ou 

seja, número de entrevistas a serem analisadas 



53 

3) Tratamento dos Resultados: dimensão estatística, síntese e seleção dos 

resultados-validação, abordando inferência e interpretação, segundo o referencial 

específico.  

 

3.5.1 O Software SPSS 17.0 
 

Os dados apreendidos da primeira parte da entrevista foram submetidos ao 

Solftware Statistical Package for Social Sciences (SPSS), compreendido como um 

pacote estatístico aplicativo (programa de computador) do tipo científico para as 

ciências sociais.  

Após construir o banco de dados no software Excel 2010, as informações 

foram transferidas para o SPSS 17.0 for Windows. Foi feita uma análise 

exploratória dos dados e a verificação de erros e inconsistências de 

preenchimento de questionário e digitação, além da análise descritiva dos dados, 

onde se calculou as médias, desvios-padrões e intervalos de confiança de 95% 

das variáveis contínuas. Para análise dos dados quantitativos, utilizando-se do 

SPSS em que se calcularam as frequências absolutas e relativas e, para aferir a 

consistência interna, foram realizadas análises propriamente ditas dos índices Alfa 

de Cronbach, obtidos nessa amostra e foram conduzidas estatísticas preliminares 

que fundamentam esse índice de consistência interna, já que este estudo tem o 

objetivo de demonstrar a confiabilidade dos valores das médias observadas 

(CRONBACH, 1951). Para Vallerand (1989), se o Alfa estiver acima de 0,70, isso 

revela a consistência interna da escala. 

As variáveis estudadas foram mensuradas nos níveis das escalas e em 

seguida foi realizado o levantamento do perfil sócio-demográfico dos 

telespectadores em relação às variáveis inerentes ao objeto de estudo, 

apresentadas em tabelas de freqüências e gráficos. 

 

3.5.2 O Software Alceste 4.8 
 

O Alceste (Analyse Lexicale par Contexte d'un Ensemble de Segment de 

Texte) realiza uma análise lexical contextual de um conjunto de segmentos de 
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texto. Compreende um software de análise de dados textuais ou textual 

estatístico, que realiza um programa de análise quantitativa de dados textuais 

indicado para analise de dados nos estudos de análises de discursos e outros 

aportes.  

O Alceste foi introduzido no Brasil em 1998 onde este programa classifica 

de maneira semi-automática as palavras para o interior de um corpus. Para isso, 

Alceste segmenta o texto, estabelece as semelhanças entre os segmentos e 

hierarquias de classes de palavras. Este método é chamado de classificação 

método descendente hierárquico (CDH), além de permitir uma análise lexográfica 

do material textual, oferecendo contextos (classes lexicais) que são caracterizados 

pelo vocábulário e pelos segmentos de textos que compartilham este vocabulário.   

O mesmo constitui um instrumento auxiliar de análise de dados, que não 

deixa de considerar a qualidade do fenômeno estudado e ainda fornece critérios 

provenientes do próprio material para consideração do mesmo como indicador de 

um fenômeno de interesse científico CAMARGO (2005). Neste estudo, o programa 

foi utilizado para analisar as questões contempladas na segunda parte da 

entrevista. 

O programa toma como base um único arquivo (txt) ou Unidades de 

Contexto Iniciais (UCI), que serão definidas pelo pesquisador e pela natureza da 

pesquisa. Um conjunto de UCIs constitui um corpus de análise. O processo de 

análise segue as seguintes etapas: identificação das palavras e de suas formas 

reduzidas (raízes) e constituição de um dicionário; segmentação do material 

discursivo em Unidades de Contexto Elementares (UCE’s); delimitação de classes 

semânticas, seguida de sua descrição através da quantificação das formas 

reduzidas e função das UCE’s, bem como das ligações estabelecidas entre elas; 

análise da associação e correlação das variáveis informadas às classes obtidas; 

análise das ligações estabelecidas entre as palavras típicas em função das 

classes (dendograma) conforme CAMARGO (2005). Os dados obtidos das 

questões corresponderam a um corpus de 76 UCI´s e a 844 UCE´s com um 

aproveitamento de 49,79 %, que são apresentados e comentados a seguir. 
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4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 
 

 Após apresentada a metodologia e o modelo estatístico de avaliação, será 

detalhada, neste capítulo, a análise dos dados extraídos da pesquisa. Será 

realizada uma avaliação quantitativa sócio-demográfica, que será discutida e 

apresentada e outra avaliação qualitativa com foco na representação social 

proposta.  

 

 Estes resultados foram analisados com a abordagem baseada no 

conhecimento apresentado pelo o usuário relativo às suas experiências com TV 

Digital e interatividade. 

 

4.1 Os Sujeitos do Estudo 

 

Foram entrevistados para esta pesquisa estudantes, servidores e 

professores da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual da 

Paraíba e o campus da Fundação Bradesco da cidade de João Pessoa. No 

campus I da UFPB, o ambiente da pesquisa foi a Central de Aulas, e os 

entrevistados eram vinculados ao Centro de Ciências Sociais. Já os entrevistados 

da UEPB, eram do campus Escritor José Lins do Rego.  

Todos os entrevistados realizaram o preenchimento do formulário da 

pesquisa de forma expontânea e de forma assistida tanto pelo pesquisador e/ou 

por assistentes presentes no local.  

 

4.1.1 O perfil dos sujeitos 
 

Depois que as informações foram reunidas, e, em seguinda realizada a 

compilação dos dados obtidos nas entrevistas, o perfil dos atores deste estudo é 

apresentado a seguir, cuja caracterização é mostrada nos conteúdos 

contemplados na tabela 01, conforme a seguir: 
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Tabela 01: Caracterização sócio-demográfica da amostra dos sujeitos (n=77)  

Variável Categorização Nº  % 

Sexo Masculino 31 40,3 

  Feminino 46 59,7 

Idade 10 --- 20 52 67,5 

 21 --- 30 22 28,6 

 31 --- 40 1 1,3 

 41 --- 50 1 1,3 

  51 --- 60 1 1,3 

Estado Civil Casado 4 5,2 

 Solteiro 73 94,8 

Escolaridade Pós-Graduado 2 2,6 

 Ensino Superior 5 6,5 

 Superior incompleto 17 22,1 

 Ensino Médio 30 39,0 

 Técnico 10 13,0 

 3º ano Ensino Médio 11 14,2 

 Ensino Fundamental 2 2,6 

Procedência Capital 69 89,6 

 Interior do estado 4 5,2 

  Outros 4 5,2 

Renda 1 a 4 Salários 41 53,3 

 5 a 8 Salários 4 5,2 

 9 a 12 Salários 4 5,2 

  Não respondeu 28 36,4 

Tipo de Residência Apartamento 6 7,8 

 Casa 69 89,6 

 Não respondeu 2 2,6 
 

 

A Tabela 01 descreve as características sócio-demográficas dos 77 sujeitos 

que se encontram com idades entre 10 e 60 anos, Na sua grande maioria, os 

sujetos da pesquisa eram do sexo feminino 59,70% e residentes em habitações 

tipo casa 89,6 %. 

Em relação ao estado civil, a maioria dos entrevistados são solteiros e 

poucos são do interior do Estado. A renda familiar na grande maioria varia entre 

um a quatro salários mínimos, correspondente a 53,5 % do total de entrevistados. 

 Quanto à escolaridade, 39,0% têm o segundo grau completo; os dados 

informam ainda que 31,2% estão no ensino superior ou já concluíram. Exitem 
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ainda 13% que possuem ensino profissionalizante ou Técnico e apenas 2,6 % 

possuem apenas o ensino fundamental. 

Na Tabela 02, observa-se informações sobre as características de cada 

elemento entrevistado em relação à quantidade e tipo de sistema de televisão que 

eles possuem.  

 

Tabela 02: Caracterização sistemas de TV dos sujeitos  (n=77)  

Variável Categorização Nº % 

Quantas TVS possuem 1 20 26,0 

 2 31 40,3 

 3 14 18,2 

 4 5 6,5 

 5 2 2,6 

 6 1 1,3 

 7 1 1,3 

 Não respondeu 3 3,9 

  

Para a pesquisa sobre TV digital, esses dados são importantes, pois se 

verifica que, nas residências, na sua grande maioira, existem mais de um aparelho 

de TV. O que demostra que em um mesmo ambiente familiar, o entrevistado 

poderá ter a possibilidade de assistir uma ou mais programações, tanto da TV 

aberta como na fechada. Demostra ainda que a TV está presente em 96,1% dos 

lares, podendo existir a possibilidade desse número ainda ser maior. 

 

4.1.2 Tipos de Sistemas de TV 

 

Na Tabela 03, destaca-se o fato que 35,1 % dos sujeitos possuem TV por 

assintura. Na cidade de João Pessoa-PB, a Net, sistema de TV por assinatura, 

que usa cabo coaxial, está presente em 11,7% dos lares dos entrevistados. 

Apesar da complexidade da instalação cabeada, quase 50% do mercado local 

pertence à Net.  

Devemos ainda resaltar que na Tabela 03, cinco usuários respoderam que 

possuíam TV por assinatura, mas não souberam especificar qual era a provedora 
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do serviço de assinatura, ou simplesmente nao respondeu a questão, conforme 

mostrado a seguir. 

Tabela 03: Tipos de sistemas de TV. 

Variável Categorização Nº  % 

Possuem TV por Assinatura Não 49 63,6 

 Sim 27 35,1 

 Não respondeu 1 1,3 

Caso positivo, qual TV Jet 3 3,9 

 Net 9 11,7 

 Sky 5 6,5 

 Via Embratel 5 6,5 

 Não possui/Não Respondeu 55 71,4 

Acessa TV Digital Aberta Não 60 77,9 

 Sim 15 19,5 

  Não respondeu 2 2,6 
 

 

Mas, se comparado ao mercado nacional, conforme relatório anual da 

ANATEL (2010), Panorama dos Serviços de TV por Assinatura, os valores obtidos 

estão um pouco a baixo do padrão nacional, que é de constante expansão, 

conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01 – TV por assinatura – Assinantes por tecnologia - Anatel 
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Outro dado interessente, extraido da pesquisa, foi que quase 20% dos lares 

possuem a TV aberta digital. Significando que 1/5 das familias podem utilizar-se 

da interatividade, ou melhor, podem utilizar serviços diversos interativos em sua 

casa, habilitados para o funionamento em suas televisões. 

 

4.2  As representações Sociais sobre interatividade e TV digital 
 

Faremos agora uma análise do relatório extraído após o processamento dos 

dados no Alceste. Esta análise passa ter agora uma abordagem qualitativa da 

pesquisa. 

 

4.2.1 Dicionário de dados e classes 

Após a obtenção, normalização e processamento dos dados, obtivemos, 

através da ferramenta informatizada, o relatório com as informações do achado 

estatístico bruto. Constituídos a partir de um corpus correspondente a 76 textos ou 

Unidades de Contextos Iniciais (UCI´s) e 284 Unidade de Contexto Elementar 

(UCE’s) que correspondem aos segmentos de textos dimensionados pelo 

programa com um aproveitamento de 49,79% dos dados interpretados. 

Quadro 2: Cálculo do dicionário  

 

 

 

O corpus (76 entrevistas) foi composto por 1504 palavras diferentes, sendo 

descartadas pelo programa as palavras com frequência igual ou inferior a cinco. 

Após a redução em suas raízes: 

Quadro 3: Lista de Chaves e análises de valores  

 

 

 

 

 

Número de formas distintas....: 1504 -  Palavras distintivas 
Número de ocorrências ....... : 7661 
Freqüência média por forma....: 5 
Freqüência máxima de uma forma: 284 

Número de palavras analisadas: 905 
Número de palavras extras, como "r": 227 
Número de palavras extras, como "s": 46 
Número de vezes: 7656 
Palavra por média: 5.895760 
Analisável número de vezes (clock> 3): 3041 é 45,564880% 
Número de acessos: 3633 
Número de ocorrências fora da janela de freqüência: 982 
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Obtiveram-se 905 palavras analisáveis, 227 palavras instrumentais e 46 

palavras variáveis. As 905 palavras analisáveis ocorreram 3633 vezes, 

determinando, assim, quatro classes semânticas, apresentadas no quadro a 

seguir.  

 
 

 

Quadro 4: Dendograma da Classificação Descendente Hierárquica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dendograma acima, observa-se que o corpus foi subdividido em dois 

subgrupos, onde a primeiro é formado pelas classes 1 e 2 e o segundo pelas 

classes 3 e 4, que, por sua vez,  interligam-se, com suas respectivas distribuições 

por UCE’s.  

Observa-se no quadro acima que a maior classe é a 2, contemplando 48 

UCE, seguida da classe 1: 40 UCE; a classe 4: 17 UCE e a classe 3 com 13 UCE. 

 

4.2.2 As classes e seus significados 

 

Os dados apreendidos do Alceste acerca das representações sociais sobre 

interatividade e TV Digital são apresentados a partir das quatro classes/categorias 

simbólicas que foram definidas após a leitura dos conteúdos semânticos, definidos 

em cada classe, conforme figura a seguir: 

Dendrogramme des classes stables (à partir de B3_rcdh1) : 
 
                 ----|----|----|----|----|----|----|----|----|----| 
 
 Cl. 1 (  40uce) |-----------------------------------+ 
             18                                      |-----------+ 
 Cl. 2 (  48uce) |-----------------------------------+           | 
             19                                                  |+ 
 Cl. 3 (  13uce) |-----------+                                   | 
             16              |-----------------------------------+ 
 Cl. 4 (  17uce) |-----------+ 
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Figura 16: Análise das projeções de palavras 

As descrições das classes serão apresentadas a seguir, contemplando os 

conteúdos mais significativos de cada uma. Essas descrições seguem os padrões 

extraídos após a análise do software, conforme as representações sociais 

encontrados na pesquisa.  

  Quadro 6: Distribuição das classes/categorias semânticas 

Classes ou Categorias Semânticas 

Classe 1  Interatividade Multiplataforma  

Classe 2  Interatividade como instrumento facilitador 

Classe 3  Informações complementares 

Classe 4  Conteúdo personalizado  

 

 

Essas classes surgem a partir do agrupamento constituído por várias UCE’s 

de vocabulário homogêneo. O software ALCESTE apoia-se em cálculos efetuados 
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sobre a co-ocorrência de palavras em segmentos de texto, buscando distinguir 

classes de palavras que representem formas distintas de discurso sobre o tópico 

de interesse da investigação (NASCIMENTO, MENANDRO; 2006). 

 

4.2.2.1 Classe 1 – Interatividade Multiplataforma 
 

A classe 1 descreve claramente como os entrevistados percebem sua ideia 

sobre interatividade, formada por 45 palavras analisáveis, correspondendo a 40 

UCE’s, com 11,45% de aproveitamento.  

Esta classe se organiza em torno de onze elementos, em destaque, 

apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 04: Palavras associadas significativamente à classe 1 

Palavras Frequência 



ambiente+ 3 6.00 

celular+ 10 21.31 

computador+ 8 11.00 

conheci+ 4 8.07 

Conteudo 5 4.95 

Exemplo 5 4.95 

experiencia 22 10.67 

ferramenta 7 4.68 

interag+ 20 7.32 

interatividade 30 15.55 

interativ+ 7 8.92 

Internet 13 22.24 

possibilidade+ 9 13.15 

Real 3 6.00 

redes_sociais 4 8.07 

serv+ 10 15.35 

tecnolog+ 11 12.43 

utiliz+ 5 10.18 

 

 

Observa-se na Tabela 04 que se destacam palavras onde os entrevistados 

tentam traduzirem suas percepções de interatividade ubíqua, como: 

computador, celular, interatividade, serviços, tecnologia, utilizar, interagir, 
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experiência. É importante lembrar que esses elementos foram utilizados pelos 

sujeitos para responderem sobre interatividade. 

Para compreender esta classe melhor, é necessário situar seus conteúdos 

mais significativos dessa, segundo as UCEs associadas a ela, exemplificadas a 

seguir. 

[...] interatividade e a probabilidade de interferir no conteúdo que 

esta sendo apresentada interatividade a partir da TV ainda não e 
uma possibilidade real na minha cidade, pois a emissora ainda não 

disponibiliza esse serviço. [...] interatividade requer a interação 

entre um indevido e outra ou objeto. E proporcionar dinamismo e 

conhecimento numa relação [...] É quando a participação efetiva 

em uma determinada atividade, procedimento ou mecanismo. 
utilizando computadores, celulares e outros aparelhos eletrônicos. 

[...] a interatividade digital e extremamente importante atualmente, 

com o avanço tecnológico e a reestruturação de tarefas no 
ambiente de trabalho faz com que essa interatividade seja 

indispensável. [...] Minha experiência e bem legal e dinâmica 

quando a utilizo busco sempre inovar é interagir da melhor forma 
possível. com certeza, pois tornaria o ambiente mais agradável e 
dinâmico, e que possibilitaria a interação entre um e outro 

permitindo que o ambiente seja mais amigável. [...] Interatividade e 

informação rápida. tenho contato interativo com computador e 

celular com internet. [...] A capacidade de como o telespectador 

pode interagir relacionar se de alguma formar como a 
programação ou o conteúdo de uma emissora pouca. utilizado 
mais a internet e o celular para interagir com o conteúdo das 

emissoras. [...] poder ter mais de uma função ou serviço em um só 

local, desfrutar de esclarecimento de duvidas dentro daquela 
ferramenta. não possuo nenhuma, com a TV, mais com internet e 
programas que possibilitam uma interação a rede em tempo real 

ou instantâneo. [...]  
 

Observa-se nas falas dos sujeitos uma ênfase para os aspectos 

relacionados com a interatividade, onde é percebido como é importante 

proporcionar, via equipamentos tecnológicos, a interatividade para o 

telespectador. Esses elementos são tratados nos textos já mencionados, como  

exemplo: melhorar, participação, possibilitam. Demostrando assim a importância 

de proporcionar esses serviços para o usuário como forma de agregar valor ao 

conteúdo  

É essencial elaboração de estratégias que coloquem os serviços interativos 

no contexto do usuário. O usuário passa a estar de forma ativa frente a novas 
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informações. A formulação de políticas públicas e modelos de negócios são 

fundamentais para incentivar e proporcionar a evolução interatividade e da TV 

Digital.  

 

4.2.2.2 Classe 2 – Interatividade como instrumento facilitador  

 

Já na classe 2, observa-se a opinião sobre a interatividade como 

instrumento facilitador de serviços. Das quatro classes, esta é a maior. A relação 

da frequência e quiquadrado foram extraídas de uma amostra de 54 palavras com 

48 UCE’S, correspondendo 12,19% das respostas, conforme conteúdos a seguir: 

Tabela 05: Palavras associadas significativamente à classe 2 

Palavras Frequência 



ajudar+ 5 7,61 

Assistindo 3 4,49 

Atraves 4 2,02 

Casa 20 15,43 

coisa+ 11 5,16 

ficar+ 9 14,21 

pesso+ 20 15,43 

pratic+ 6 4,77 

precis+ 18 8,76 

programa+ 22 3,8 

propaganda+ 4 2,02 

resolv+ 3 4,49 

sair+ 10 15,93 

Tempo 11 5,16 

tenh+ 16 3,65 

Vida 8 4,19 

 

 

Nesta classe, os entrevistados falam sobre a possibilidade que a TV Digital 

tem de oferecer serviços, proporcionando mais comodidade e facilidade para 

necessidades do dia a dia. Por um lado, a interatividade é expressa pelo sujeito 

como um instrumento que ele conheçe e que tem pouca intimidade, mas, por outro 

lado, quando observadas as possibilidades, tem a certeza que a interatividade é 
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fundamental para a melhoria dos processos de gestão no trabalho, em casa ou em 

serviços prestados pelo Governo. 

Não só apenas como forma de melhorar o entretenimento dos conteúdos da 

televisão, mas proporcionando-lhe mais comodidade. A seguir, são demonstrados 

alguns segmentos de falas onde se pode visualizar descrições sobre a opinião do 

sujeito: 

 

[...] E algo muito bom, inovador vai chegar um tempo que para 
resolvermos algo vai nem precisar sair de casa eu nao tenho 
experiencia nenhuma, mas achei muito legal, simples e muito legal 
[...]pois só atraves de uma click no controle você resolve o que 
você quer sem precisar sair de casa, economizando tempo. [...] ate 
as programas chatos poderiam ficar bons, atraves das informacoes 
que os programas obteriam, para nos, as roupas das atrizes, a 
vida sobre elas informacoes e dicas de maquiagem e roupas. [...] 
 sem precisar sair como, consulta saldo bancario, receber 
informacoes politicas. sim, de modo que nao atrapalhe a vida do 
cotidiano, sem risco e prejuizo para nenhuma das partes, pode se  
torna ate uma ferramenta para dar aulas, tirando duvidas e coisas 
a mais. [...] ela facilitaria muito coisa, em casa traria mais 
comodidade e no trabalho, como eu que trabalho em vendas, 
como agente de viagem, facilitaria muito no fechamento das  
vendas. [...]  pelo o que eu pude ver, e bem positivo, vai nos ajudar 
bastante em questao do tempo. [...]. ajudaria muito ter uma 
informacao em casa ou no trabalho inves de ter que sair de casa 
para obter essa informacao apenas com um click voce saber de 
tudo. [...] pois facilitaria muito a vida, por conta da comodidade que 
isso traria, nao precisaria sair de casa para obter informacoes. 
com-certeza, ela pode influenciar as pessoas a ficarem mais 
tempo em-frente-a TV, por conta dessa forma de estar podendo 
escolher o-que voce quer ve. [...] interatividade e a relacao da 
pessoa com programas de TV, propaganda que transmite 
informacao em casa sem precisar ir ao local. eu achei interessante 
porque e uma forma de tornar cada vez mais facil a informacao 
sem precisar fazer esforco. sim, em casa ou talvez no trabalho 
porque eu teria a informacao, atividade de uma forma mais rapida 
e pratica. 
 

As facilidades que os usuários já observaram,são facilmente desenvolvidas, 

utilizando-se da infraestrutura instalada para TV Digital, agregando a facilidade de 

comunicação oferecida pela Internet. O que não se identifica na pesquisa são os 

tipos de serviços que poderão ser oferecidos e que facilitem a vida do usuário. 

Quando o mesmo se refere a não precisar sair de casa, entende-se que são as 
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facilidades proporcionadas pelos serviços de informação de empresas que ofertem 

ou vendam serviços ou produtos ou pelos serviços oferecidos pelo Governo. 

Esta classe destaca a importância da comodidade para o usuário, uma vez 

que ele relata repetidamente que a interatividade e a TV Digital pode proporcionar 

serviços que evitem que o usuário sai de casa, oferencendo-lhe mais conforto e 

segurança.  

 

4.2.2.3 Classe 3 – Informações complementares 
 

Nesta classe, os entrevistados relatam seus desejos de receber 

informações adicionais sobre o conteudo apresentado, seja ele de forma induzida 

ou de forma ativa, ou seja, quando o telespectador vai em busca da informação. 

Esta classe é composta por 13 UCE’s, correspondendo 13,38% das respostas, 

com 24 palavras analisáveis. As palavras associadas à classe, segundo a 

frequência e quiquadro, podem ser identificadas na tabela abaixo. 

Tabela 06: Palavras associadas significativamente à classe 3 

Palavras Frequência 



anterior+ 6 51,06 

ator+ 9 44,3 

capitulo+ 12 71,26 

coisa+ 11 3,27 

comerci+ 15 14,73 

conhec+ 3 9,72 

hora+ 3 24,86 

Mudar 4 6,42 

nov+ 17 3,17 

poder+ 21 12,98 

proximo+ 4 33,44 

quis+ 3 9,72 

sab+ 23 23,03 

  
 

Os entrevistados descrevem as possibilidades, principalmente as 

informações adicionais que pode trazer as programações. Falam em resumos, 

informações, conteúdos anteriores, mais detalhes.  
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Eles descrevem que os comerciais de produtos trariam mais informações e 

que o usuário poderia vê-las quando quisesse.  

Os entrevistados dão algumas sugestões importantes a serem incluídas no 

desenvolvimento de aplicações interativas. Um dos serviços mais citados são os 

que se referem ao desejo por informações mais detalhadas. Algumas dessas 

observações são exemplificadas a seguir. 

 
[...]  poder acompanhar a historia do capitulo na versão do autor, 
poder dar dicas de como o outro possa fazer os próximos 
capítulos. podes criar fatores inusitados para as situações do 
comercial. criar um obstáculo, criar um novo final para a historia. 
[...] saber onde esta sendo gravada e conhecer o local. poder 
escolher os próximos capítulos, saber mais sobre os atores que 
participam da novela. saber onde se localiza o produto que esta 
sendo oferecido, quanto custa, os meios de entrar em contato com 
a empresa que estar vendendo os produtos.[...] porque facilita de 
algumas informações na hora que você quer saber e não precisa 
se deslocar de casa para saber estas informações. [...] sim, pode 
ser mais dinâmico. poderia reprisar os capítulos anteriores e ter o 
resumo da semana da novela. saber os custos dos produtos na 
mesma hora, forma de pagamento, onde encontrar o produto mais 
próximo e outros. [...] sim, facilitariam muito. acho que sim. saber 
sobre os próximos capítulos e conhecer a vida dos atores. [...] se 
fossem um comercial de roupas, sapatos, comida e entre outros. 
eu gostaria de participar. poder mudar a noticia que eu não 
quisesse escutar. [...] revermos os capítulos anteriores para se 
atualizar, saber um pouco saber a vida do personagem e do ator. 
tirarmos as duvida que tenham em relação ao comercial, vermos 
as vantagens desse comercial. [...] saber sobre os autores e atores 
e poder assistir capítulos que perdeu. as informações, pois com a 
interatividade e possível saber muito detalhes. A riqueza de 
detalhes que a interatividade oferece com ela se saberiam bem 
mais coisas. [...] ver os capítulos anteriores, os que você perdeu. 
saber as informações de locais, a ter poder acessar uma conta de 
banco, do INSS[...]. 
 

Destaca-se a necessidade constante do usuário por informações 

complementares dos produtos, serviços, novelas ou até mesmo qualquer tipo de 

conteúdo apresentado. Alguns gêneros televisivos, por sua essência, são muitos 

curtos e objetivos, deixando margens a duvidas e interesses por novas 

informações dos usuários. 
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 A complementação da informação para o usuário pode ensejar em um 

retorno melhor, face ao esclarecimento envolvido no novo processo de envio de 

informação. No que for possível, o telespectador passa a ficar mais informado e 

alimentar mais ainda o desejo de obter ou adquirir um serviço ou produto. 

 

4.2.2.4  Classe 4 – Conteúdo Personalizado 
 

A classe 4 traz o desejo do usuário por conteúdo personlizado que pode ser 

gerado, ao visto dele, pelas ferramentas de TV Digital. Ela é formada por 17 

UCE’s representando 10,71% das respostas, com 34 palavras selecionadas, 

conforme conteúdos destacados na tabela a seguir.  

 

Tabela 07: Palavras associadas significativamente à classe 4 

Palavras Frequência 



Detalhadas 3 18,29 

escolh+ 8 8,82 

Informacoes 44 13,04 

interess+ 19 9,24 

Jornal 6 24,35 

lig+ 3 18,29 

loc+ 14 23,53 

modelo+ 3 6,82 

Mundo 3 6,82 

necessario+ 4 4,25 

noticia+ 13 26,32 

obter+ 8 3,71 

pass+ 10 11,23 

produto+ 13 18,43 

Receber 5 2,77 

telejorn+ 6 24,35 

tipo+ 5 8,8 

Ver 10 11,23 

 
 
 

Nesta classe, destacam-se conteúdos mais significativos como: detalhada, 

jornal, local, notícia, produto, ver, telejornal, definindo a percepção que o 
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entrevistado tem a respeito das possibilidades de produtos que podem ser 

oferecidos pela TV Digital  

Este olhar reflete uma forma de avaliação do serviço pelo sujeito frente com 

relação aos serviços existentes hoje em dia, que pode ser confirmado nos 

exemplos de falas apresentados conforme a seguir. 

 
[...] obter informações mais detalhada sobre o produto que esta 
sendo vendido, sem-que se já necessário ir ao local ou ligar. 
escolher as noticia de interesse do telespectador, sem precisar ver 
o telejornal completo. [...] pois irão querer ter este tipo de televisão 
em casa, e será bem mais acessível. os resumos dos capítulos e a 
reapresentações. obter informações sobre o produto que esta 
sendo vendido, sem precisar ir ao local ou ligar. escolher as noticia 
mais interessantes das manchetes anunciadas, sem precisar ver o 
jornal inteiro. [...] pois facilitaria no dia-a-dia. sim. pois já buscaria 
informações pela TV. as informações que ela passa do dia-a-dia. 
pois podemos ver os locais que eles se encontram, O local mais 
perto. as noticiam mais interessantes das manchetes iniciais.[...] 
ter mobilidade as informações que o telejornal oferece. [...] as 
informações sobre ele, oque esta nos oferecendo de importante, 
saber os benefícios que nos traria. O que estar acontecendo no 
mundo enquanto esta passando o jornal. [...] mudar cores, 
paisagens, modelos e modos de exibição e imagens para ser mais 
aproveitada e divertida e engraçada e mais informativa. você pode 
saber outras informações que não são citadas no telejornal e 
escolher qual tipo de informação você quer receber.[...] saber as 
manchetes que seriam apresentadas no jornal. [...] aprofundar se 
nas reportagens apresentadas, ter acesso a maiores informações 
históricas, contemporâneas e provisórias sobre os locais 
apresentados nas noticias. 
 
 

Nesta classe, os entrevistados relatam sua experiência frente ao serviço e 

consideram que existe uma grande possibilidade de se obter informações. 

Observa-se daí o surgimento de uma necessidade antes não existente. Os 

usuários poderiam receber noticias personalizadas ou até mesmo conteúdo 

personalizado sob demanda. 

Nas falas, percebemos que, para os sujeitos estudados, os conteúdos 

apresentados pelas emissoras são, muita vezes, desnecessárias ao telespectador. 

São muitas informações más que, para eles, são, às vezes, nada interessente. E 

algumas respostas, onde os usuários têm maior interesse, são apresentadas de 

forma singular ou curta.  
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Nesta classe, observa-se claramente a associação de palavras entre a 

classe 3 e a classe 4. Se for feita uma leitura clara, as classes citadas apresentam 

conteúdos similares, porém com abordagem distinta. Por um lado, apesar de se 

tratar de informações, uma classe se refere a informações complementares ao 

conteúdo apresentado e a outra classe à conteúdos de informações 

personalizados, de acordo com a necessidade do usuário. 

Sendo assim, observamos, neste trabalho, que conseguimos identificar 

quatro requisitos importantes para o desenvolvimento de serviços e aplicações 

interativas. No próximo capítulo, apresentaremos mais detalhadamente nossas 

conclusões sobre o achado científico. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Este estudo procurou, em um primeiro momento, aprender as relações de 

usabilidade construídas por telespectadores de TV, a partir do desenvolvimento de 

uma matriz entre programas de TV com serviços e aplicações interativas. Estas 

foram estruturas formadas no princípio, tendo como provável núcleo central a 

relação entre telespectador e qual tipo de serviço ou aplicação interativa ele 

compreendia como sendo mais adequado para um determinado tipo de programa. 

Nos conteúdos analisados, foi possível identificar que a definição e a 

classificação de programas televisivos são mais complexos do que uma simples 

rotulação. MACHADO (1999) diz que a construção do conteúdo televisivo tem 

como princípio o diálogo socrático, fundada no diálogo entre dois debatedores. 

Sócrates colocava as pessoas frente a frente e incentivava o debate, sem 

interferir. Ele ficava atento às oposições e contradições, conduzindo os 

debatedores a enfrentar as questões sobre todos os aspectos e jamais propunha 

um caminho ou conclusão final. 

 Machado diz ainda que a televisão continua oral como no seu início e toda 

a estrutura de conteúdo da televisão foi herdada das transmissões radiofônicas, 

acrescentado das imagens e movimentos. 

Em seus trabalhos, FECHINE (2001) diz que a indústria do audiovisual 

tenta categorizar as suas produções na busca de criar uma programação para 

consumo específico em forma de discursos institucionalizados pelas emissoras, 

buscando assim uma classificação do conteúdo televisivo. Mas, a rotulação deixa 

de fora toda uma complexa dinâmica cultural e aspectos sociais, tecnológicos e 

comunicativos. A construção do conceito de gêneros televisivos tem a finalidade 

de compreender os textos de comunicação, dos quais um determinado texto pode 

ser dificilmente analisado de modo isolado. MACHADO (1999) diz também que 

cada gênero vive em contínua regeneração entre discursos que se reenviam uns 

aos outros, renovando e replicando, ao mesmo tempo, determinadas estruturas de 

conhecimento. 
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Surge também, como mostra FECHINE (2001), o conceito de formato 

televisivo, que recebe toda dinâmica da produção e criação televisiva composta 

por um discurso de um gênero seguido ou não, da composição de outros gêneros 

complementares. Essa organização é definida como formatos estético-culturais. 

Neste entendimento, criar uma matriz estática com formato e gênero ficou 

desnecessário e iria também desconstruir um processo de entendimento do 

conteúdo televisivo já conhecido dos sujeitos do estudo e em complemento do 

contexto aprendido. Vimos ainda que cada produção televisiva pode ser composta 

simultaneamente de gêneros e formatos diversos em um mesmo espaço de 

tempo. 

 

5.1 Principais Contribuições  
 

Conhecer o entendimento das produções televisivas e inseri-las de 

conteúdos interativos e entendê-las no contexto com o telespectador, a partir de 

suas representações sociais é muito importante pela necessidade de criar um 

modelo mais próximo da realidade onde o entrevistado é rotineiramente 

alimentado por conteúdo televisivo.  

O entendimento de Interatividade pelos entrevistados, apesar de não 

conhecerem seus conceitos teóricos, é, em grande parte, percebido e identificado, 

mas esses entrevistados ainda passam a referi-la como de fundamental 

importância para o desenvolvimento de novas tecnologias. A utilização de outras 

formas de comunicação como rádio, celular, computadores e Internet criou nos 

entrevistados a percepção que os componentes de interatividade podem servi-los 

como ferramenta de aperfeiçoamento dos processos produtivos no trabalho, 

elaboração de novas formas de entretenimento junto aos aparelhos de televisão, 

desde que tragam juntos mais conforto e comodidade.  

O desenvolvimento de aplicações interativas para TV Digital, independente 

de gêneros e formatos, deve trazer como principal objetivo a criação de formas, 

ferramentas e processos com a abordagem baseada nos aspectos socioculturais e 

cognitivos do usuário. Pode-se, assim, desenvolver atratividades às aplicações e 

serviços. No universo estudado, os entrevistados foram enfáticos na 
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possibilidade de oferta de serviços novos, ainda não disponibilizados por essa 

mídia e que elas podem criar mais comodidade e facilidade para as 

necessidades do dia a dia. O desenvolvimento de aplicações sem a real avaliação 

da necessidade do usuário pode criar um grande numero de soluções que 

atendam apenas a usabilidade de tecnologias disponíveis, sem observar a real 

necessidade do telespectador. 

Durante o processo de entrevista, foi solicitada a opinião dos entrevistados 

após a exibição do conteúdo interativo, sobre três formatos televisivos específicos: 

o primeiro, fundado na teledramaturgia (novela); o segundo; no formato fundado 

na Propaganda/Publicidade (comercial) e um último, fundado no telejornal. Após o 

processamento desses dados, os usuários foram específicos sobre dois serviços 

interativos de difusão que podem ser produzidos para TV digital. 

A primeira ferramenta ou aplicação interativa que foi citada nos três 

formatos apresentados foi moldada para o serviço de difusão relacionado com o 

programa, este baseado nas informações complementares. O desejo do 

entrevistado de ter a facilidade de informações complementares sobre atores, 

produtos, notícias e aos diversos componentes que são expostos no conteúdo 

televisivo são claros e objetivos. Componentes como resumos, informações 

adicionais, conteúdos anteriores são objetos de necessidade dos telespectadores. 

Na análise das entrevistas com abordagem qualitativa, a ferramenta criou 

outra classe semântica específica. A do conteúdo personalizado que, na 

classificação de serviços interativos para TV Digital, pode ser identificada como 

serviço de difusão independente. Os entrevistados destacaram a necessidade de 

receber conteúdos personalizados nos mais diversos formatos televisivos, mas 

com ênfase em notícias. Esse serviço pode ser entendido também como 

semelhante ao vídeo sob demanda – VoD. 

Foi evidenciada, nessa pesquisa, que os usuários, no primeiro momento, 

não estão interessados em serviços complexos e compostos com os mais ricos 

recursos de multimídia. Foi também encontrada a necessidade da disponibilidade 

de serviços simples que ajudem no dia a dia do usuário, complementando a mídia 

televisão com recursos de interatividade.  
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5.2 Trabalhos Futuros 
 

Este estudo procurou pontuar reflexões e considerações sobre os gêneros 

e formatos televisivos para delimitar uma orientação a ser seguida no 

entendimento do contexto que as aplicações e serviços interativos devem ser 

desenvolvidos para atender as demandas dos usuários. A investigação 

possibilitou, ainda, uma nova leitura do entendimento dos usuários sobre TV 

Digital. 

A investigação teve como núcleo central o telespectador e a TV Digital, 

porém este estudo não é conclusivo, e outras abordagens sobre esses atores 

podem ser pesquisadas como a relação entre telespectador e projeção no monitor 

da TV digital quanto da observação de layout, espaço ou tempo. Os aspectos 

comerciais, publicitário e os modelos econômicos das transmissoras de TV Digital 

também são aspectos e objetos a serem estudados, visto que todas as empresas 

envolvidas neste processo de mudança ainda estão cautelosas sobre a 

componente interatividade, estando algumas operadoras apenas utilizando a 

qualidade em alta definição como produto econômico explorado.  

Por ser uma temática atual e escassa na academia, os estudos subsidiados 

no aporte teórico que procuram avaliar serviços da TV Digital e Interatividade têm 

relevância acadêmica e social pelas contribuições aqui apontadas. 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do Centro de 

Informática, pelo seu caráter multidisciplinar, viabiliza a produção de conhecimento 

sobre a referida temática, divulgando os resultados no âmbito local e nacional para 

maior visibilidade, oportunizando a utilização deste referencial teórico-

metodológico para futuros estudos, que venham contribuir junto aos produtores de 

conteúdo para TV Digital, fortalecendo o campo de prática e dando visibilidade ao 

papel social da Universidade. 
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Apêndice: Questionário sobre Interatividade 

 
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Informática 
Mestrado Profissional em Ciência da Computação  

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Estamos realizando uma pesquisa sobre < Interatividade na TV Digital> para 

telespectadores e gostaríamos de contar com sua participação respondendo  este 

questionário. Salientamos que os dados respondidos neste instrumento serão 

confidenciais. 

Obrigado 

 
Parte 1. 

Idade: __________ Sexo:________________ Estado Civil:_________________ 

Escolaridade:__________________ Procedência: ____________________________ 

Renda Familiar (em salário Mínimo):_______________________________________ 

Tipo de Residência: ____________________________ Quantos Moram: _________ 

Quantas TV: ___ Tipos (Tubo/LCD/Plasma/Led): ___CRT-___LCD-___Plasma ___Led 

TV por assinatura: (Sim/Não) ______________Se sim, qual TV : _____________ 

TV Aberta: Utiliza TV-DIGITAL? (Sim/Não):_________ 

 
Parte 2 

1. O que você entender por interatividade? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Fale sobre sua experiência com Interatividade Digital.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



79 

3. O sr(a) gostaria de alguma Interatividade Digital em seu ambiente domiciliar e/ou trabalho ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Interatividade na televisão pode torná-la mais atrativa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Em uma novela qual tipo de interação seria mais interessante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Na apresentação de um Comercial, que tipo de interação seria mais interessante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. Em um telejornal que tipo de interação seria mais interessante? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


