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Resumo 

 

Os avanços tecnológicos e os novos processos de convergência, circulação e consumo de 

programas de TV têm oferecido novos desafios àqueles que buscam explorar essas 

reconfigurações na produção de sentido de experiências televisivas. Este trabalho 

sistematiza e compartilha as investigações envolvidas na elaboração e desenvolvimento de 

um programa de TV interativo, o Projeto S.O.F.I.A.. O arcabouço teórico-metodológico da 

semiótica discursiva e as ideias de autores dos estudos de televisão e audiovisual nos meios 

digitais - como Ana Silvia Médola, Arlindo Machado, Lev Manovich, Janet Murray, Henry 

Jenkins e André Lemos - subsidiam as discussões propostas. Como resultados principais 

destacam-se a complexidade da linearidade destes novos produtos e a interdisciplinaridade 

necessária na cadeia de produção de programas de TV interativos. 

 

Palavras-chave: convergência; interatividade; linearidade audiovisual; televisão digital 
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A linguagem televisiva contemporânea tem ganhado novas possibilidades 

provenientes dos avanços tecnológicos e dos fluxos comunicacionais convergentes. A 

digitalização da TV e sua fruição, associada a outros meios e dispositivos, têm aberto novas 

perspectivas àqueles que buscam produzir conteúdo televisivo. Deste modo, pensar 

televisão é considerar seu processo comunicativo e suas modalidades de consumo. O 

programa de TV apresentado no presente estudo encontra-se neste contexto. Elaborado e 

gravado em 2015 e em processo de finalização em 2016, o Projeto S.O.F.I.A. é uma 
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produção veiculada a um projeto de desenvolvimento tecnológico e seu objetivo geral 

nasceu de uma combinação de três metas: atender à proposta do projeto que o financia, que 

visa a interoperabilidade de sistemas de TV interativos e híbridos; cumprir os propósitos da 

programação da TV Unesp, emissora parceira e instituição na qual o programa seria 

produzido e veiculado; e experimentar e propor inovações de linguagem no âmbito 

audiovisual. 

O processo inicial de concepção e o desenvolvimento do programa suscitam 

investigações no âmbito dos estudos televisuais relacionados, sobretudo, ao consumo de 

produtos televisivos, interatividade, linearidade, convergência midiática e narrativas 

ficcionais audiovisuais. Assim, a proposta deste trabalho é sistematizar a investigação 

realizada para a elaboração do programa sob a perspectiva dos estudos de Comunicação e 

linguagem televisiva. Pensando no ambiente acadêmico de produção e na demanda de uma 

emissora pública nos quais o projeto está inserido, o problema de pesquisa é, portanto, 

verificar de que maneira é possível conceber um programa de televisão interativo e 

ficcional que considere, no seu formato, o contexto convergente dos meios. Espera-se trazer 

contribuições aos estudos de televisão na Comunicação e estreitar o processo de elaboração 

de formatos com o debate acadêmico. 

O trabalho está dividido em quatro etapas. Na primeira será revisado, a partir de um 

levantamento bibliográfico, o contexto convergente e interativo da televisão. As demandas 

do projeto e os recursos tecnológicos da TV digital que foram levados em conta no 

programa serão brevemente apresentados na segunda etapa. Na terceira, serão relatados a 

concepção e o desenvolvimento do Projeto S.O.F.I.A., balizados pelas questões discutidas 

na primeira etapa e pelo constructo teórico da semiótica discursiva. Por fim, os resultados e 

constatações da pesquisa serão sistematizados e apresentados, visando a contribuição nas 

discussões sobre a televisão contemporânea. 

 

Televisão convergente e interativa 

Quem assiste à televisão? Pensar nessa resposta é fundamental quando a meta é 

produzir um programa de TV. Se o público e suas dinâmicas de consumo são 

compreendidos pelos produtores e roteiristas, as chances do fazer comunicativo ser bem-

sucedido são maiores e os recentes fluxos comunicacionais têm oferecido desafios nesta 

busca por entender este público. De acordo com Médola (2008, p. 247), o contexto da 

convergência midiática "produz um ambiente comunicacional de elevado grau de 
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complexidade marcado pelo contínuo movimento de expansão e multiplicação dos suportes 

técnicos e das possibilidades textuais e discursivas". Sobre o mesmo assunto, Machado e 

Vélez (2014) alertam que o fato de digitalizar a televisão não garante que seus conteúdos 

estejam em consonância com a era digital, já que muito da tradição analógica tem sido 

mantido na concepção e fruição televisiva. Ao refletir sobre a convergência, Jost (2015) 

aponta que a visão de que as mídias estão em uma relação harmoniosa está longe de 

acontecer e defende que estamos em uma fase de luta dos meios, na qual não impera apenas 

uma escolha pautada na produção de sentido, e sim questões de disputa industrial. É 

preciso, portanto, buscar inovação na concepção de programas de TV considerando essas 

complexas variáveis da convergência midiática que envolvem elementos de diferentes 

naturezas, como tecnológicos, mercadológicos, políticos, culturais e sociais. 

Se o objetivo é inovar, se faz necessário compreender as consequências que a 

convergência midiática têm trazido à produção televisiva, para que, em decorrência disso, 

conteúdos possam ser produzidos. Jenkins (2008, p. 47) afirma que "a convergência exige 

que as empresas de mídia repensem antigas suposições sobre o que significa consumir 

mídia" e que decisões relacionadas à programação é uma das atenções que devem ser dadas 

neste aspecto. Murray (2003, p. 237) também defende que “as atividades de assistir à 

televisão e de surfar na internet estão se fundindo, o que leva o mercado a criar novos 

arcabouços de participação”. Sobre os dispositivos móveis e televisão, Médola e Silva 

(2015) constatam que: 

 

A adoção destas tecnologias por parte dos telespectadores no modo de assistir aos 

programas televisivos vem possibilitando o desenvolvimento de novas 

competências e propiciando novas práticas não apenas de consumo por parte da 

audiência, mas também novos arranjos enunciativos voltados a convocar a 

participação do telespectador, introduzindo assim experiências diferenciadas no 

consumo de conteúdo televisivo (p. 146).    

 

Fica evidente, portanto, que a produção de conteúdos que tenham efeitos de 

interatividade contemplam a participação que o contexto convergente do ambiente 

televisivo demanda. Estratégias que concebam tais enunciados audiovisuais tanto por meio 

do próprio sistema digital do aparelho de TV como pela associação de dispositivos móveis 

no seu processo de fruição são caminhos plausíveis na criação de novos sentidos e, 

consequentemente, diferentes experiências. 

Ao tratar sobre interatividade, Manovich (2001) recomenda cuidado quando o 

assunto é “mídia interativa”. Para o autor, os processos interativos não devem ser resumidos 
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a uma ação física do sujeito com um dispositivo midiático, uma vez que eles são muito mais 

complexos que tal ação. Murray (2003) também afirma que a interatividade não deve ser 

confundida com uma simples ação reativa, e defende que as atividades desempenhadas no 

ambiente digital devem gerar efeitos e consequências significativas à experiencia. 

Discutindo imersão e participação, a autora aponta que: 

 

À medida que o meio artístico digital ganha maturidade, os escritores terão cada vez 

mais experiência em inventar esses objetos virtuais verossímeis e em inseri-los 

dentro de momentos dramáticos específicos que intensifiquem nossa sensação de 

participação imersiva, dando-nos algo muito prazerosos para fazer (MURRAY, 

2003, p. 113).    

 

Há, portanto, o desafio de criar uma ficção que contemple as propriedades 

participativas dos enunciados chamados de interativos. Outras especificidades do ambiente 

digital que devem ser levadas em conta e que também balizarão o desenvolvimento do 

programa de TV apresentado neste estudo é a sua forma hipertextual e enciclopédica. Sobre 

a primeira, Lemos (1997) a resume como uma estrutura composta por textos de diferentes 

naturezas e organizado para promover uma leitura e navegação não lineares. Sobre a forma 

enciclopédica, Murray (2003) destaca a capacidade que o meio digital tem de armazenar e 

recuperar quantidades de informações de uma maneira antes impossível. A produção de 

conteúdos televisivos que considerem estas propriedades dispõem de mais recursos dos 

meios digitais a serviço do fazer comunicativo. 

Um último conceito relacionado à convergência e relevante para este estudo é o de 

ubiquidade. Como resume Correia (2015, p. 42), o cenário contemporâneo altamente 

mediatizado sob o ponto de vista tecnológico relaciona-se mais que nunca com a ideia de 

estar em toda parte ao mesmo tempo. Segundo o autor, os conteúdos audiovisuais rompem 

as barreiras do espaço e do tempo, ocupando os diversos lugares a qualquer momento e 

elementos como a difusão da banda larga, a popularização dos dispositivos móveis e o 

surgimento de uma geração de nativos digitais geram novos paradigmas para a 

comunicação. A televisão, neste contexto, tem a capacidade de estar em qualquer ambiente 

e em qualquer instante. 

Conclui-se que as emissoras e produtoras de conteúdo não devem ignorar o 

potencial que as mídias digitais oferecem à sua grade de programação e que é preciso ter 

consciência de que os recursos tecnológicos seguem não apenas as possibilidades de 

linguagem, mas as lógicas de mercado que, consequentemente, determinam e influenciam 
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as decisões na concepção dos seus conteúdos. Assim, diante de tantos caminhos 

tecnológicos que podem ser tomados, escolhas devem ser feitas. O contexto de produção do 

Projeto S.O.F.I.A. demandou que fossem considerados os recursos da TV digital e suas 

propriedades interativas - neste caso, o Ginga -, assim como a tendência à ubiquidade 

televisiva e os novos hábitos de consumo ocasionados pelos dispositivos móveis. Entender 

os recursos tecnológicos oferecidos por esses sistemas e dispositivos será a temática da 

próxima seção. 

 

Interoperabilidade e sistemas interativos de televisão digital 

O Projeto S.O.F.I.A. é uma atividade inserida no contexto do trabalho desenvolvido 

pela UNESP - Câmpus de Bauru - no âmbito do Projeto Global ITV, um consórcio que 

reúne parceiros brasileiros e europeus de diferentes instituições e tem como proposta 

desenvolver um sistema híbrido de televisão com soluções para a convergência entre TV e 

internet priorizando a interatividade e a interoperabilidade. No Brasil, a pesquisa é 

financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Adotado pelo sistema brasileiro de televisão digital, SBTVD, o Ginga é uma 

camada de software intermediária - situada entre o sistema operacional da televisão ou Set-

Top-Box e os aplicativos - de especificação aberta, que possibilita a inserção de programas 

interativos junto ao fluxo transmitido pela TV aberta. Essa camada intermediária é 

comumente denominada middleware, e o seu objetivo seria alcançar uma padronização 

entre todos os aparelhos, que executariam um programa do mesmo modo, sem mudanças 

estruturais nem incompatibilidades. Tal padronização viria através de uma especificação, 

normatizada por autoridade nacional capacitada, que detalharia as regras e execuções do 

middleware, obrigando as diversas implementações do mesmo a se comportarem de modo 

idêntico. Isso deu origem às normas NBR 15606 da ABNT, responsáveis pelas 

especificações do sistema brasileiro de televisão digital, incluindo o Ginga. No que tange a 

norma específica sobre o middleware, vários apêndices e modificações foram feitas nos 

últimos 10 anos, com mudanças estruturais e quebra de compatibilidade em algumas 

revisões. Diversas implementações do middleware foram criadas neste período, tanto por 

universidades como a PUC-Rio, quanto por entidades comerciais como a TOTVS e, pelas 

inconsistências das normas, terminaram incompatíveis entre si.  

Com o Ginga, a emissora pode enviar no seu sinal, além do conteúdo audiovisual 

habitual, aplicativos interativos. Tais aplicações poderiam, segundo a norma vigente, contar 
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com imagens, áudios, vídeos, usar livremente um canal de retorno como a internet para 

obter e enviar informações durante a sua execução, aproveitar-se de recursos da 

multiprogramação (NR), entre outras possibilidades. Contudo, devido às inconsistências e 

incompatibilidades entre as implementações do Ginga presentes nos televisores, muitos 

desses recursos não estão disponíveis ou possuem graves deficiências, dificultando o uso 

pleno do Ginga como foi conceitualmente idealizado. 

As dificuldades técnicas do Ginga como plataforma colaboraram para a não adoção 

em massa da interatividade pelas emissoras de televisão, certamente. Todavia, tais 

percalços não são a única motivação para vermos tão poucas aplicações presentes no dia a 

dia das emissoras brasileiras, pois a falta de um modelo de negócios adequado também 

acabou colaborando para esta escassez. As emissoras comerciais não encontraram uma 

maneira de suplantar os problemas do desvio de atenção do público do conteúdo 

audiovisual oferecido quando uma aplicação é executada, e talvez, temendo um problema 

com seus anunciantes, optou por não investir no recurso; embora ainda vejamos, até hoje, 

algumas aplicações interativas na televisão comercial, tais aplicações parecem, mesmo dez 

anos após a criação da norma, incipientes.  

Situação diferente ocorre no caso das televisões públicas. O Ginga recebeu maciço 

apoio governamental durante todos estes anos, com políticas de incentivo e capacitação por 

parte do governo para o fomento da plataforma. Como a TV Unesp é uma emissora pública, 

vinculada a uma universidade e, no caso, inserida numa pesquisa custeada pelo governo, 

dado o notório interesse público do Ginga, e ainda motivado por ele ser (embora com todas 

suas deficiências) o único método de se transmitir pelo ar aplicações interativas que rodem 

num número satisfatório de televisores, o Projeto S.O.F.I.A. adotou o Ginga como uma das 

plataformas de desenvolvimento dos recursos interativos que fazem parte do conceito do 

produto. 

Desde a concepção inicial do Projeto S.O.F.I.A., sabia-se que o argumento do 

programa contava com a interatividade - intrínseca ao roteiro e parte integrante do produto 

em sua essência. As dificuldades inerentes à plataforma do Ginga foram explicadas aos 

roteiristas e auxiliares durante o processo de produção dos roteiros, para que, cientes, os 

responsáveis pela criação do programa pudessem elaborar os recursos interativos adaptados 

a realidade da interatividade presente de fato na televisão. 
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Concepção e desenvolvimento do Projeto S.O.F.I.A. 

Após uma fase inicial de elaboração e aperfeiçoamento de ideias, a dinâmica que 

envolveu quinze bolsistas do projeto5 chegou na proposta que seria produzida6. O ponto de 

partida era conceber um programa de TV interativo, oferecendo duas opções para o público 

acompanhar o conteúdo junto ao audiovisual: o Ginga e a segunda tela. De acordo com 

Médola e Silvia (2015, p. 146), “utilizar a segunda tela é utilizar qualquer dispositivo que 

permita acesso à internet, de forma simultânea à programação da TV, para atividades que 

acrescentem ao processo de significação da experiência televisiva”. Buscava-se um 

programa de televisão no qual a interação com a segunda tela ou com o Ginga fosse fator 

essencial na produção de sentido. Apesar desta meta, havia também a preocupação de que o 

conteúdo audiovisual veiculado possuísse uma unidade de sentido mesmo sem a interação 

para aqueles que decidissem não participar, mas esta, no entanto, não era a parcela principal 

do público. 

A ideia escolhida havia sido inicialmente concebida por um dos grupos de bolsistas 

como uma "Enciclopédia Interativa"7 e consistia em narrar um acontecimento histórico a 

cada episódio, dispondo em uma linha do tempo interativa os eventos que compuseram tal 

fato. O potencial visto nessa proposta, além da viabilidade de produção com os recursos 

disponíveis e adequação à grade da TV Unesp, era a possibilidade de explorar a 

característica hipertextual dos meios digitais, uma vez que seria possível disponibilizar 

blocos de informações navegáveis de maneira não linear. Duas frentes de conteúdo foram 

designadas, ambas compondo o programa televisivo: a audiovisual e a interativa. A 

primeira, contendo a apresentação dos personagens e a narração do acontecimento histórico, 

enquanto a segunda, na medida em que a primeira mencionasse, incluindo a liberação dos 

blocos de conteúdos interativos relativos aos fatos cronológicos daquela temática.  

                                                 
5 Além dos autores deste trabalho, compõem a equipe os estudantes: Carlos Henrique Sabino Caldas, doutorando em 

Comunicação; Rafael Pedroso, mestre em Mídia e Tecnologia; Juliana Gobbi Betti, mestre em Jornalismo; Bernardo 

Fontaniello, Felipe Ruan Haguehara, Gabriel dos Ouros, Giovanna Falchetto, Giovane Navarro Rocha, Helena Vieira 

Nogueira e Rafaela de Campos Nogueira, graduandos em Jornalismo; Adrieli Fernanda Ribeiro, Aline Dória Camargo, 

Fernando Araújo Vellosa e Vinícius Laureto de Oliveira, graduandos em Radialismo; Carlos Braile Przewodowski Filho, 

graduando em Ciência da Computação. 

 
6 A descrição mais detalhada deste processo pode ser verificada na publicação: "Projeto S.O.F.I.A.: Os desafios da 

produção de produtos audiovisuais interativos no projeto Global iTV”, disponível em: 

<http://www.faac.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasHumanas45/2015-/caderno-de-resumos---jornada-2015-

ok.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2016. 

 
7 Bernardo Fontaniello, Felipe Ruan Haguehara e Giovane Navarro Rocha descreveram este processo na publicação 

disponível em: <http://www.faac.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasHumanas45/2015-/caderno-de-resumos---

jornada-2015-ok.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2016. 

http://www.faac.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasHumanas45/2015-/caderno-de-resumos---jornada-2015-ok.pdf
http://www.faac.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasHumanas45/2015-/caderno-de-resumos---jornada-2015-ok.pdf
http://www.faac.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasHumanas45/2015-/caderno-de-resumos---jornada-2015-ok.pdf
http://www.faac.unesp.br/Home/Departamentos/CienciasHumanas45/2015-/caderno-de-resumos---jornada-2015-ok.pdf


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 8 

Esse conteúdo interativo poderia ser acessado por duas modalidades: Ginga e 

segunda tela. Neste ponto, uma primeira diferenciação precisou ser discutida, visto que a 

segunda tela oferece mais possibilidades que o Ginga. Enquanto no dispositivo móvel é 

possível incluir dados mais pesados, como vídeos e possibilidade de navegação para a web 

através de hiperlinks, o aplicativo para o middleware oferece de maneira funcional a 

inserção apenas de dados mais leves, como imagens estáticas e texto verbal escrito. De que 

maneira o público poderia interagir com o que aparece na tela da TV e na tela do 

dispositivo ao mesmo tempo e quando e para quê usaríamos cada modalidade durante a 

fruição? Não era possível desenvolver a proposta e roteirizar os episódios sem antes 

entender a linearidade de um programa de televisão interativo. 

Bertrand (2003, p. 114) afirma que a linearidade obriga apresentar de maneira 

sucessiva o que é simultâneo. As línguas naturais, por exemplo, são lineares (possuem uma 

única dimensão temporal) e por isso não se pode falar ou escrever mais de uma palavra ao 

mesmo tempo, já outras linguagens possuem significantes não lineares e se apresentam 

simultaneamente a quem as apreendem - como as visuais, por exemplo (FIORIN, 2005, p. 

65). A linearidade de um programa de TV interativo via middleware de televisão digital e 

via segunda tela articula três linearidades distintas na sua composição: uma audiovisual, 

proveniente das imagens em movimento e com áudio, sincronizados na tela do televisor 

(assim como toda programação tradicional); a outra pode também ser audiovisual, mas pela 

tela do dispositivo móvel (e abarcando os recursos da navegação pela internet, como 

hiperlinks); e a última com imagens na mesma tela do televisor, mas inviável para colocar 

movimentos complexos como um vídeo e também não recomendada para áudio. A primeira 

é sempre a mesma para cada espectador, enquanto as outras duas oferecem um mesmo 

conjunto de informações navegáveis. A relação entre elas poderia ser concebida com 

condições programadas: liberar blocos específicos no Ginga ou na segunda tela durante 

instantes específicos da "primeira" tela. 

Outro grau de complexidade envolve a linearidade: o olhar do público e a tela que 

os conteúdos ocupam. No Ginga o espectador continua olhando para a mesma tela do 

programa e seu conteúdo aparece sobreposto ao audiovisual transmitido, podendo ocupar a 

tela toda ou parte dela. Na segunda tela o conteúdo tem uma superfície exclusiva, mas o 

público deve escolher em quais momentos olha para a TV ou para o dispositivo móvel. No 

segundo caso, o áudio de ambos sempre será ouvido - como aponta Machado (2007), a 

natureza omnidirecional da onda sonora faz com que escutemos tudo ao nosso redor, 
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diferente da visão, que enxerga apenas o que está à nossa frente. A solução do Projeto 

S.O.F.I.A. para o Ginga foi dispor o conteúdo interativo sobre o audiovisual, ocupando as 

laterais para não comprometer o que está sendo transmitido embaixo e só depois de 

selecionadas as informações ocupariam a tela toda (e o áudio permanece) – na captação e 

no planejamento de enquadramentos isto foi levado em conta. 

Ao constatar a complexidade da linearidade, a equipe definiu que seria mais 

pertinente para esta proposta que a participação fosse ou com o controle remoto direto no 

televisor, ou com um dispositivo móvel. Assim, para aproximar a experiência interativa das 

duas modalidades, a decisão foi priorizar o conteúdo que pudesse ser disponibilizado em 

ambos (imagens, álbuns e textos) e reservar para a segunda tela aqueles com caráter 

complementar ao processo de significação da experiência televisiva, os conteúdos em vídeo 

e os hiperlinks. 

Com isso decidido, a sugestão vinda logo em seguida foi a de disponibilizar os 

episódios em um aplicativo para dispositivos móveis, no qual o conteúdo seria disposto em 

uma nova linha do tempo, respeitando a cronologia das temáticas tratadas. Neste ponto, 

observa-se o potencial enciclopédico das mídias digitais, já que os conteúdos audiovisuais 

interativos seriam armazenados e indexados para consulta. Além disso, a decisão já contava 

com o pressuposto de que o público, mesmo que ainda não especificado, utilizaria o 

dispositivo móvel no consumo de um programa televisivo não só durante o fluxo (segunda 

tela), mas também no intervalo dos episódios e temporadas. Evidencia-se aqui outra questão 

em discussão no âmbito da convergência e da ubiquidade televisiva: a programação em 

fluxo e sob demanda. Há o surgimento de um cenário audiovisual no qual o público tem 

cobrado modelos de conteúdos que possam ser buscados a qualquer momento e que 

permitam que cada um monte sua própria grade de programas (MACHADO; VÉLEZ, 

2014). A decisão em disponibilizar no aplicativo a possibilidade de consumo sob demanda 

tinha como objetivo alinhar a produção a esse novo cenário e deixar o conteúdo condizente 

com a lógica ubíqua da televisão contemporânea. 

Na fase seguinte a preocupação era criar uma dimensão narrativa para a proposta. O 

nome da versão final do programa é Projeto S.O.F.I.A. (figura 1), e nele Íris é apresentada, 

uma menina muito inteligente que inventou uma inteligência artificial chamada S.O.F.I.A. 

(Sistema Operacional Formado por Inteligência Artificial), com o objetivo de melhorar o 

mundo. S.O.F.I.A. conclui que uma das maneiras de alcançar esse propósito é inspirar as 

novas gerações ensinado sobre grandes invenções da humanidade, e a cada episódio uma 
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invenção é abordada. Com uma finalidade educativa, crianças de 10 a 12 anos foram 

definidas como público-alvo e a escolha por personagens femininos foi baseada no debate 

sobre o protagonismo da mulher na ciência. 

 

Figura 1: Identidade visual do programa e a personagem Íris.  

 

Fonte: Programa de TV Projeto S.O.F.I.A.. 

 

O intuito com a ficção proposta é criar uma premissa dramática que justifique a 

interatividade do programa - conforme recomenda Murray (2003) - e o caminho para 

reforçar tal conceito foi elaborar a interface dos aplicativos (para Ginga e para dispositivos 

móveis) como sendo a S.O.F.I.A.. No conteúdo audiovisual, a personagem aparece para Íris 

através de lentes de contato com realidade aumentada. A interface gráfica projetada nas 

paredes do quarto da menina foi elaborada para ser a mesma também nos conteúdos 

interativos para o Ginga e segunda tela. Ao receberem os mesmos revestimentos discursivos 

reconhecíveis no audiovisual, o conteúdo interativo também adquire o papel narrativo da 

personagem, pois como S.O.F.I.A. é um programa de computador, a participação é inserida 

no contexto ficcional, uma vez que a interação não é com um aplicativo sobre o programa, 

mas com a interface da própria personagem. Consequentemente o público também ganha 

uma função narrativa.  

O contrato estabelecido reforça a imersão no universo proposto, e esta configuração 

é amparada pelos diálogos no conteúdo audiovisual e nas aplicações. Um ícone de 

interatividade (figura 2) é exibido por S.O.F.I.A. que convoca à interação pelo Ginga e uma 

inserção verbal escrita no conteúdo audiovisual instrui o caminho para fazer o download do 

aplicativo de segunda tela. Este, uma vez instalado, envia notificações para o aparelho 

assim que o programa começa a ser exibido no fluxo, lembrando que a interação pode 

também ser por ele.  
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Figura 2: Ícone de interatividade disposto no canto superior direito da tela.  

 

Fonte: Programa de TV Projeto S.O.F.I.A.. 

 

O desafio seguinte foi avaliar a frequência e a organização dos conteúdos interativos 

e, neste ponto, as discussões sobre linearidade são retomadas. Duas cronologias de 

informações precisavam ser organizadas: a do episódio, relativa aos eventos históricos de 

uma mesma invenção, e a do aplicativo, que reuniria os episódios e os colocaria em ordem 

cronológica entre as diferentes invenções. Com o objetivo de criar uma coerência que não 

desorientasse o público, a decisão tomada foi estabelecer em uma linha temporal vertical o 

processo cronológico da invenção e uma outra linha disposta horizontalmente, na qual os 

episódios são dispostos no aplicativo.  

De acordo com os estudos de Hjelmslev (1975), toda linguagem possui, em todos os 

seus níveis, dois eixos que a organizam – o paradigmático e o sintagmático. O termo 

sistema (eixo paradigmático) refere-se às combinações possíveis de elementos envolvidos 

na organização da linguagem, enquanto processo (eixo sintagmático) é a atualização dessas 

virtualidades. No conteúdo hipertextual do Projeto S.O.F.I.A. dois formatos de sintagmas 

foram criados para colocar em processo os conteúdos interativos, e estes poderiam trazer 

um novo sintagma no caso de um álbum de imagens (figura 3). A instrução aos roteiristas 

era apresentar eventos do mais antigo aos mais recentes - os primeiros acima e os últimos 

abaixo. Conforme Íris e S.O.F.I.A. conversam, o blocos de informações - imagem, álbuns e 

texto para Ginga, também vídeos e hiperlinks para segunda tela - são apresentados em uma 
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linha do tempo vertical que pode ser acessada e navegada durante o programa. O conteúdo 

interativo enriquece o que vem sendo apresentado no audiovisual da "primeira tela", 

trazendo elementos como exemplos do que vem sendo ensinado, curiosidades, gráficos, 

dicas de experimentos, enquetes e recomendações de obras culturais, como filmes e livros 

relacionados à temática. 

 

Figura 3: Conteúdos disponíveis na linha do tempo interativa à esquerda e um deles ampliado à direita.  

 

Fonte: Programa de TV Projeto S.O.F.I.A.. 

 

Desde as primeiras decisões narrativas, equipes foram divididas para a formulação 

de cada etapa e diversas funções habituais foram estabelecidas em forma de núcleos de 

trabalho durante o desenvolvimento. Tratou-se de um processo de construção no qual as 

diferentes equipes necessitaram ser orientadas por meio de workshops e mecanismos para 

que os responsáveis da produção audiovisual entendessem a mecânica que envolve o 

sistema interativo de televisão, assim como os programadores tiveram que acompanhar a 

linguagem do programa e o conteúdo produzido a fim de alinhar as propostas dos grupos de 

trabalho. Os planejamentos criativo e operacional do programa foram, portanto, 

desenvolvidos a partir de um trabalho interdisciplinar centralizado no setor de 

desenvolvimento de aplicações.  

O objetivo das decisões descritas foi proporcionar uma experiência interativa que, 

durante a fruição (em fluxo ou sob demanda), o programa pudesse oferecer um momento de 

diversão e aprendizagem, assim como a personagem de Íris vive pela interação com a 

inteligência artificial S.O.F.I.A.. Seguindo as constatações resumidas neste trabalho, a 

equipe desenvolveu, no primeiro semestre de 2015, seis roteiros para a primeira temporada, 

e, no segundo, o programa teve o seu piloto gravado e as aplicações para Ginga e segunda 

tela foram desenvolvidas em caráter de testes. Em 2016, o objetivo é finalizar a pós-

produção do piloto e desenvolver a versão final das aplicações. 
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Considerações finais 

Buscou-se aplicar na elaboração de um programa de TV interativo as constatações 

frutos de pesquisas em televisão. Elementos como a convergência dos meios, os hábitos de 

consumo de conteúdos em dispositivos móveis, busca do público por conteúdos interativos, 

características e especificidades dos meios digitais e ubiquidade televisiva foram 

considerados para a concepção e realização do programa. O Projeto S.O.F.I.A. contempla, 

portanto, possibilidades e soluções de interatividade, das quais permite que a equipe 

trabalhe com conteúdo de televisão, cuja linguagem é casada com a tecnologia interativa e 

reflita como tal padrão funciona na TV.  

Foi constatado que a linearidade de um programa interativo para TV digital é 

composta pela articulação de outras três: a do audiovisual transmitido, a da aplicação que o 

acompanha via middleware, bem como a do conteúdo sincronizado no dispositivo móvel no 

caso de segunda tela. Também é levada em conta a participação do público que pode 

interagir por uma das duas aplicações, por ambas ou por nenhuma delas e, com exceção 

dessa última possibilidade, nas outras, a atenção visual estaria dividida entre o conteúdo 

audiovisual e o conteúdo interativo (sendo um sobreposto e o outro em uma nova tela). 

Toda essa dinâmica não excluiu os diferentes regimes de atenção dos espectadores, também 

considerados em todos os programas televisivos. 

O caminho adotado neste programa não é o único válido diante das possibilidades 

interativas na televisão. Foi verificado, por exemplo, que para determinados formatos, o uso 

da aplicação para o middleware poderia servir a uma finalidade, enquanto a segunda tela 

poderia auxiliar em outra completamente distinta, mas ambas compondo o significado da 

experiência de fruição de um mesmo programa. A complexa linearidade constatada a partir 

dos recursos interativos permite essa e muitas outras configurações de usos das 

possibilidades tecnológicas aplicadas a programas de TV. As decisões tomadas no decorrer 

do processo apontam para um ambiente em que alguns conteúdos audiovisuais parecem ter 

mais vocação para as diferentes possibilidades de formatos interativos. 

Também evidenciou-se na criação do Projeto S.O.F.I.A. o trabalho interdisciplinar 

que uma proposta interativa exige para que o processo produtivo possa acontecer. Enquanto 

um setor da pesquisa preocupava-se com a tecnologia que pudesse garantir a 

interoperabilidade, o desenvolvimento de aplicações para diferentes sistemas e a sincronia 

de conteúdo interativo com o conteúdo audiovisual, outro grupo focava na elaboração de 

formatos que agregassem na linguagem televisiva os recursos inaugurados com os avanços 
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tecnológicos. Um não conseguia avançar sem compreender os resultados das pesquisas do 

outro. Além da tradicional cadeia de trabalho de um programa de TV que costuma envolver 

profissionais como os responsáveis pelo roteiro, captação, fotografia, videografismo e 

edição, um projeto interativo para televisão agrega um núcleo de desenvolvedores de 

aplicações que baliza toda a produção e devem integrar o processo da concepção à 

veiculação. 

O desenvolvimento do programa suscitou interessantes debates e discussões 

acadêmicas a respeito de diferentes focos de investigação. Interatividade via Ginga e 

segunda tela, programação em fluxo e sob demanda foram alguns deles. Espera-se, com o 

compartilhamento deste processo de concepção, poder contribuir com os estudos de 

Comunicação que têm a TV e os processos de produção de sentido como objetos de 

investigação. 
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