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1. Identificação do projeto

a) Título  do  Projeto:  Guri  –  aplicação  interativa  para  autoria  colaborativa  de  material 

educacional hipermídia para a TV Digital

b) Edital: Edital MCT/SETEC/CNPq Nº 67/2008 - RHAE - Pesquisador na Empresa

c) Número do Processo: 555871/2009-6

d) Período de vigência: de 05/01/2010 a 04/07/2012

e) Área Predominante do Projeto: Tecnologia da Informação e Comunicação

f) Empresa Proponente: Informática Educativa Ltda (Infoeduca)

g) Classificação da Empresa Proponente: Micro

h) CNPJ da Empresa Proponente: 10.782.726/0001-87

i) Nome do Coordenador do Projeto: Dr. Adriano Canabarro Teixeira

j) Nome do Coordenador Técnico: Esp. Amilton Rodrigo de Quadros Martins

k) Instituições  Parceiras,  se  existentes:  Universidade  de  Passo  Fundo  (UPF),  Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

2. Introdução

O  presente  Relatório  Técnico  Final  tem  por  objetivo  descrever  as  atividades  de 

desenvolvimento tecnológico e de construção teórica inseridas no contexto do projeto de pesquisa 

Guri - aplicação interativa para autoria colaborativa de material educacional hipermídia para a  

TV  Digital,  apoiado  pelo  Edital  MCT/SETEC/CNPq  Nº  67/2008  -  RHAE  -  Pesquisador  na 

Empresa.

De forma sintética,  é  possível  destacar  que os  dois objetivos  nucleares deste  projeto de 

pesquisa configuram-se tal como segue: a) desenvolvimento de um software de autoria colaborativa 

de materiais hipermídia direcionados  para  a TV Digital; b) construção de um referencial teórico-

conceitual que possibilite a delimitação de diretrizes pedagógicas que ofereçam o devido suporte 

educativo na apropriação do software de autoria Guri em um ambiente escolar.

Nesse contexto, julga-se que dentro das condições tecnológicas de pesquisa acerca da TV 

Digital no Brasil,  vivenciadas durante os dois anos e meio deste projeto de pesquisa, ambos os 

objetivos puderam ser concluídos de maneira satisfatória, a fim de proporcionar uma contribuição 
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relevante  para  o  avanço  do  conhecimento  científico  desta  temática  de  investigação.  De  forma 

detalhada, tais condições e as dificuldades delas decorrentes serão especificadas nos subitens do 

capítulo 4 - Descrição das Etapas e Atividades Desenvolvidas. Os resultados principais da pesquisa, 

e que permitem aferir a execução dos dois objetivos especificados pelo projeto aqui descrito, podem 

ser  acessados  em  através  dos  seguintes  links:  a)  http://guri.upf.br/downloads/guriCliente.tar e 

http://guri.upf.br/downloads/guriServidor.tar, ou ainda em https://gitorious.org/~projetoguri, para o 

download dos códigos-fonte da aplicação interativa Guri em suas versões cliente e servidor;  b) 

http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf, para o downloads dos arquivos de texto 

contendo as discussões teóricas acerca da apropriação educacional da TV Digital e da aplicação 

interativa Guri.

Para  o  cumprimento  dos  objetivos  do  projeto,  foi  necessária  a  efetivação  de  diversas 

atividades de pesquisa, as quais estão agrupas em um conjunto de sete etapas metodológicas, as 

quais podem ser assim sintetizadas:

 Etapa 1 - Estudo do SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital) e do GINGA;

 Etapa 2 -  Estudo das  linguagens  de  programação apropriadas  ao  contexto  da 

produção  de  aplicativos  através  do  middleware Ginga,  visando  escolher  a 

linguagem  a  ser  utilizada  conforme  os  requisitos  iniciais  que  o  software  de 

autoria Guri deverá possuir;

 Etapa 3 – Estudo dos  processos  de  ensino-aprendizagem baseados na  autoria 

colaborativa;

 Etapa 4 – Desenvolvimento computacional do software de autoria Guri, tomando 

como base os estudos efetivados nas etapas anteriores;

 Etapa 5 - Simulação do protótipo em um contexto de TV Digital

 Etapa 6 – Transferência da tecnologia desenvolvida à sociedade através da sua 

disponibilização como software livre, bem como a realização de palestra para a 

difusão inicial do potencial da TV Digital na Educação

 Etapa 7 – Difusão do conhecimento produzido na comunidade científica nacional 

e internacional

A proposta  da  criação  de  uma aplicação  interativa  de  autoria  colaborativa  de  materiais 

educacionais  hipermídia  voltada  à  TV Digital  decorre  do  fato  de  que,  por  meio  deste  artefato 

tecnológico de comunicação interativa, vislumbra-se o desencadeamento de novas possibilidades de 
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inclusão social/digital e educativa dos cidadãos brasileiros. A televisão é uma mídia cuja ampla 

maioria dos brasileiros tem acesso, totalizando 95.7%, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD 2009 (IBGE, 2010, p. 79). Ainda, o Decreto nº. 5.820 de 2006, que 

define a instituição do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD−T), pontua o período de 

transição do sistema televisivo analógico para o sistema de televisão digital em dez anos, contados a 

partir da data de publicação do decreto (BRASIL, 2006).

Portanto, supondo-se que após 2016 a totalidade dos brasileiros que têm acesso atualmente 

ao  sinal  televisivo  o  manterá  através  da  aquisição  de  um  Set-Top  Box  (STB)1 externo  ou  já 

integrado  a  aparelhos  de  televisão,  haverá  um  grande  potencial  para  processos  de  inclusão 

social/digital via acesso a Aplicações Interativas na TV Digital. Mas, para que esta inclusão ocorra, 

julga-se que a escola possui um papel central nos movimentos de apropriação deste novo meio de 

comunicação. Porém, é importante frisar que tal fato somente se concretizará na medida em que 

este artefato tecnológico operar, por meio das suas características interativas, uma (re)configuração 

nos delineadores pedagógicos que regem os processos educativos tradicionais, ainda arraigados a 

uma perspectiva marcada pela transmissão linear de informações.

Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto de pesquisa, a ser descrito 

no presente documento em seus Resultados Finais, porém sempre provisórios, possuem relevância 

dentro das políticas públicas brasileiras para a área de TV Digital, a qual prevê a ocupação deste 

novo meio de comunicação como fomentador de propostas educativas e de inclusão digital/social da 

sociedade brasileira.

Por fim, destaca-se que o presente relatório é organizado a partir da presente Introdução em 

três seções, nas quais serão realizadas primeiramente uma revisão geral da execução das etapas e 

atividades propostas pelo projeto de pesquisa (capítulo 3 - Panorama geral de execução das etapas e 

atividade). Após isso, pretende-se pontuar uma descrição detalhada de cada uma das atividades da 

metodologia proposta com os devidos resultados conquistados (capítulo 4 - Descrição das etapas e 

atividades  desenvolvidas).  Enfim,  na  última  seção  apresenta-se  um conjunto  de  considerações 

conclusivas acerca de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa, onde destaca-se de forma 

sintética as principais conquistas, deficiência e proposições para a continuidade das investigação 

dentro da área temática do projeto (capítulo 5 - Considerações finais).

1 Equipamento responsável pela conversão do sinal digital para a exibição dos conteúdos audiovisuais interativos em um 
aparelho de televisão. O conversor pode ser vendido separadamente ou estar incorporado (integrado) a TV. 
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3. Panorama geral de execução das etapas e atividades

Abaixo, apresenta-se um panorama geral  da execução das etapas e atividades propostas, 

tomando como base a metodologia do projeto de pesquisa aprovado via edital,  junto ao CNPq. 

Destaca-se que algumas atividades foram reorganizadas no decorrer do processo de investigação, 

sendo que isso envolveu tanto a alteração do foco de algumas ações de pesquisa, como a junção de 

duas atividades com objetivos afins em uma,  inserção de novas atividades, entre outros. Todos os 

motivos sobre reorganização de atividades,  junções e descontinuidade estão descritos,  de modo 

geral, em notas de rodapé  do presente subitem, sempre que assim for necessário. Ainda, maiores 

detalhamentos acerca do desenvolvimento das atividades,  os quais subsidiam o atual status das 

atividades presentes no projeto de pesquisas em questão, serão realizados no subitem 4 - Descrição 

das Etapas e Atividades Desenvolvidas.

Etapa 1 - Estudo do SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital) e do GINGA
Atividade Status

1.1 - Pesquisa bibliográfica sobre a TV Digital; Concluída

1.2 - Pesquisa bibliográfica sobre o Sistema Brasileiro de TV Digital 
(SBTVD),  abrangendo  as  suas  camadas  constituintes  e  padrões 
adotados;

Concluída

1.3  - Pesquisa  bibliográfica  sobre  o  Ginga,  enfocando  os  seus  três 
subsistemas principais interligados: o Ginga-CC, Ginga-NCL e Ginga-J, 
os  quais  permitem  o  desenvolvimento  de  aplicações  seguindo  dois 
paradigmas de programação diferentes (declarativo e procedural). 

Concluída

Etapa 2 – Estudo das linguagens de programação apropriadas ao contexto da produção de 
aplicativos  através  do  middleware Ginga,  visando  escolher  a  linguagem  a  ser  utilizada 
conforme os requisitos iniciais que o software de autoria Guri deverá possuir

Atividade Status

2.1 - Pesquisa  bibliográfica  sobre  o  estado da arte  de  linguagens  de 
programação (procedurais, declarativas, orientadas a objeto);

Concluída

2.2  - Pesquisa  bibliográfica  específica  sobre  as  linguagens  de 
programação  utilizadas  nos  subsistemas  do  middleware Ginga:  a 
linguagem NCL (Nested  Context  Language)  -  do  subsistema  Ginga-
NCL, e a linguagem Java - do subsistema Ginga-J.

Concluída

2.3  - Escolha  do  subsistema  Ginga  que  propicie  as  características  e 
facilidades  que  se  conectem  aos  requisitos  iniciais  definidos  para  o 

Concluída
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software de autoria Guri.2

Etapa 3 – Estudo dos processos de ensino-aprendizagem baseados na autoria colaborativa

Atividade Status

3.1 -  Pesquisa  bibliográfica  das  teorias  de  educação,  visando  obter 
conhecimentos  que  permitam  distinguir  as  diferentes  propostas  e 
objetivos idealizados por estas.

Concluída

3.2 - Pesquisa bibliográfica de processos de ensino-aprendizagem que 
englobem  a  autoria  colaborativa  por  parte  dos  sujeitos  (alunos, 
professores  e  demais  seres  sociais)  como  dimensão  essencial  do 
processo educativo.

Concluída

3.3 -  Construção  do  referencial  teórico-conceitual  imbricando  os 
conceitos  estudados  nas  atividades  anteriores,  possibilitando  a 
delimitação  de  diretrizes  pedagógica  que  ofereçam o  devido  suporte 
educativo na apropriação do software de autoria Guri em um ambiente 
escolar.3

Concluída

Etapa 4 – Desenvolvimento computacional do software de autoria Guri, tomando como base 
os estudos efetivados nas etapas anteriores

2 Originalmente,  a  atividade  2.3  tinha  como título  “Pesquisa  bibliográfica  sobre  Ginga-NCL e  Ginga-J,  visando 
definir a escolha pelo subsistema que propicie as características e facilidades que se conectem aos requisitos iniciais 
definidos para o software de autoria Guri”. Somente suprimiu-se as primeiras palavras da sentença, visto já estarem 
contidas na definição na atividade 2.2

3 O título original desta atividade era: “Realização de experiência-piloto em uma Escola Pública, com o objetivo de  
estudar os seus processos educativos empiricamente e, a partir disso, propor em conjunto com a comunidade escolar  
diretrizes sobre como o software de autoria GURI poderia ser utilizado para potencializar os processos de ensino-
aprendizagem”. Destaca-se como motivos da reorientação da atividade o que segue. No início do projeto, bolsistas e 
coordenadores  refletiram conjuntamente  sobre  a  viabilidade  de  execução  do objetivo  desta  atividade  junto aos 
professores de alguma escola da rede pública. Julgou-se à época que a discussão sobre a TV Digital dentro da escola 
naquele momento poderia ser infrutífera, devido ao estágio de conhecimento do público sobre a TV Digital e suas  
características/potencialidades,  uma  tecnologia  ainda  em fase  de  maturação,  expansão  e  de  definição  das  suas  
formas de utilização na rede televisiva de sinal aberto. Destaca-se, ainda, que até o presente momento não chegou na 
cidade onde se realiza o projeto (Passo Fundo) a cobertura do sinal digital. Assim, com base em todos estes fatores  
concluiu-se que, para o contexto de pesquisa posto em questão, seria mais produtivo e relevante em termos de 
desenvolvimento do conhecimento científico a formulação de diretrizes pedagógicas de apropriação educacional da 
TV Digital. Posteriormente,  ao passo em que esta tecnologia estiver em melhor fase de maturação e expansão, 
experiências de utilização em ambientes educativos reais poderão ser efetivadas, tomando como base as premissas  
teóricas sistematizadas. Pontua-se ainda que, embora não tenha sido feito um contato in locuo em uma comunidade 
escolar, conforme previsto inicialmente, tais ações foram desenvolvidas de forma indireta, por meio de discussões e  
reflexões desenvolvidas com profissionais da educação formal que participam de atividades de pesquisa no interior 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Inclusão Digital  (GEPID/UPF) - grupo ao qual o projeto aqui descrito se 
vincula. Por fim, é importante destacar que as atividades relacionadas a esta atividade, bem como a todo o projeto de  
pesquisa aqui relatado, serão continuadas a partir do "Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Inclusão Digital, 
Processos Educativos e TV Digital - LITVd", infraestrutura de execução de testes reais em transmissão de sinal  
televisivo digital-interativo. Este laboratório é  suportado financeiramente pelo  Edital  Universal  MCT/CNPq N.º 
14/2011, aprovado junto ao CNPq pelo GEPID, e prevê a realização de atividades teórico-práticas de investigação 
nas áreas de desenvolvimento de aplicações interativas para TV Digital, bem como testes em ambientes reais de 
ensino-aprendizagem, sendo para isso necessárias discussões de cunho pedagógico que suportem tais ações.
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Atividade Status

4.1 -  Pesquisa  bibliográfica  de  software  de  autoria  existentes  e/ou 
correlatos,  visando  desvelar  as  suas  características,  possibilidades  e 
limitações técnicas e educacionais;

Concluída

4.2 –  Definição  recursiva  dos  requisitos  específicos  necessários  ao 
software de autoria a ser desenvolvido; 

Concluída

4.3  – Criação  do  repositório  de  softwares  e  documentos  técnicos 
relevantes à pesquisa; 

Concluída

4.4 – Desenvolvimento recursivo de um protótipo do software de autoria 
Guri,  através  da  efetivação  de  pequenas  e  progressivas  versões 
funcionais deste protótipo; 

70% concluída

4.5 – Testes e ajustes do protótipo do software de autoria Guri; Concluída

4.6 – Validação do protótipo junto a uma Escola Pública; Descontinuada4

4.7 – Produção da documentação do software; Concluída

4.8 – Disponibilização de uma  versão final  funcional do software de 
autoria Guri.

Concluída

Etapa 5 - Simulação do protótipo em um contexto de TV Digital

Atividade Status

5.1.  - Definição recursiva de requisitos específicos no que se refere as 
questões de design de interface, usabilidade, facilidades de apropriação 
e interação entre usuário e sistema.5

Concluída

5.2. - Construção das imagens que comporão o layout do software de 
autoria colaborativa 

Concluída

5.3. - Aplicação do protótipo em laboratório, visando analisar aspectos 
de  funcionalidade,  design  da  interface,  usabilidade,  autoração  e 
interação, buscando prover novas diretrizes para futuras modificações 
do software Guri pelo seu público-alvo6

Concluída

5.4. –  Desenvolvimento  de  orientação  técnicas  para  a  apropriação 
interativa do protótipo em um contexto de TV Digital

Remanejada para a 
atividade 6.37

5.5. - Simulação e análise do protótipo em um contexto de TV Digital8 Concluída

4 Devido aos motivos expostos na justificativa deste pedido de renovação, no que se refere em específico as questões 
de caráter técnico, julgou-se pertinente que a validação do protótipo desenvolvido seja realizada tão somente na 
etapa de simulação em laboratório e em um contexto de processos de ensino-aprendizagem mais reduzido (atividade  
5.5). Assim, a validação será realizada com alguns usuários/alunos a serem selecionados do universo de sujeitos  
participantes das ações de inclusão digital desenvolvidas pelo GEPID/UPF, grupo de pesquisa ao qual o presente  
projeto se vincula.

5 As etapas 5.1 e 5.2 originalmente não constavam no projeto aprovado, e referem-se principalmente a definição de 
requisitos e desenvolvimento dos aspectos gráficos do software produzido, ou seja, as telas, menus, componentes de 
interação usuário-sistema que compõe a aplicação interativa Guri.
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Etapa  6  –  Transferência  da  tecnologia  desenvolvida  à  sociedade  através  da  sua 
disponibilização como software livre, bem como a realização de palestra para a difusão inicial 
do potencial da TV Digital na Educação

Atividade Status

6.1 – Criação e manutenção contínua do sítio do projeto; Concluída

6.2 – Registro do software de autoria Guri como OpenSource, através da 
GNU-GPL (General Public License), bem como a sua disponibilização 
através  de  repositório  de  softwares  livres  on-line  (por  exemplo,  o 
SourceForge); 

Concluída

6.3 –  Confecção  de  materiais  instrucionais  (manuais  e  apostilas)  de 
utilização do software de autoria Guri

Concluída

6.4 – Difusão inicial das possibilidades de apropriação da TV Digital em 
processos educativos a partir de palestra a ser proferida aos técnicos do 
Núcleo de  Tecnologia  Educacional  (NTE) da cidade-sede  do projeto, 
com a participação de docentes de algumas escolas públicas abrangidas 
geograficamente pela Coordenadoria Regional de Educação (CRE) do 
NTE em questão.9

Concluída

6 Nesta  atividade  foram imbricadas  as  atividades  originais  5.1  e  5.2,  tal  como estava  originalmente  no  projeto 
aprovado. São elas: “Aplicação do protótipo em sistemas de TV Digital em laboratório, visando análise do sistema e  
da interface e desenvolvimento de recursos de usabilidade e interação, específicos para este contexto” e “Testes de  
usabilidade do protótipo em sistemas de TV Digital em laboratório, visando análise de apropriação do protótipo 
pelos públicos-alvo, especialmente no que se refere ao desempenho técnico da aplicação, facilidade de apropriação,  
design de interface, recursos de autoração e interação”. Julgou-se que ambas possuíam objetivos convergentes, e 
nestes termos ambas compõe atualmente uma só atividade.

7 Tal atividade, por buscar sistematizar orientações instrucionais de como funciona o layout e funções do software, foi 
agregada a atividade 6.3 “Confecções de materiais instrucionais (manuais e apostilas) de utilização do software de 
autoria Guri”, a qual mantém com a presente atividade objetivos afins.

8 Julgou-se pertinente incluir em um mesma atividade a macro-atividade de simulação do software desenvolvido em 
um contexto educativo, com a consequente avaliação deste processo (originalmente,  atividades 5.4,  5.5 e  5.6).  
Assim,  nesta  atividade  foi  realizada  com dois  alunos  derivados  dos  projetos  de  inclusão  digital  do  GEPID a  
utilização do software desenvolvido, com vistas à apontar neste processo as impressões de usuários reais sobre a  
aplicação, as dificuldades de uso, o que acham que seria interessante modificar (tanto em funcionalidade como em 
interface),  quais  funcionalidades  a  mais  ele  poderia  conter,  etc.  A partir  disso,  foram  analisados  tais  relatos,  
propiciando assim a finalização do relatório iniciado na atividade 5.3, o qual conterá em sua versão final algumas  
reflexões e diretrizes adicionais sobre potenciais mudanças a serem efetivadas em novas versões do software.

9 O título original desta atividade era: “Treinamento e capacitação dos recursos humanos de um Núcleo de Tecnologia 
Educacional  (NTE)  a  ser  definido,  buscando  realizar  uma  difusão  inicial  e  a  utilização  plena  da  tecnologia 
desenvolvida,  em  um  ambiente  educacional  concernente  as  Escolas  Públicas  abrangidas  geograficamente  pela 
Coordenadoria  Regional  de  Educação  (CRE)  do  NTE  em  questão”.  Porém,  devido  as  questões  técnicas  de 
desenvolvimento  do  software,  as  quais  serão  posteriormente  descritas  no  subitem 4  -  Descrição  das  Etapas  e  
Atividades Desenvolvidas", julgou-se que a aplicação interativa produzida ainda não possui o grau de maturação 
necessário para a realização da sua difusão plena para técnicos multiplicadores  e usuários  finais (professores  e 
alunos). Assim, por residir tão somente ainda em possibilidades futuras de apropriação efetiva, decidiu-se reorientar 
esta atividade no sentido da realização de uma palestra onde serão apresentadas as ideias relativas as potencialidade 
de utilização da TV Digital na educação. Acredita-se que, deste modo, se esteja contribuindo ainda para tornar esta 
tecnologia mais conhecida no meio educacional, objetivo central desta atividade.
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Etapa  7  –  Difusão  do  conhecimento  produzido  na  comunidade  científica  nacional  e 
internacional 

Atividade Status

7.1 - Elaboração e discussão de textos para publicação Concluída

7.2 –  Participação  em  eventos  científicos:  seminários  e  congressos 
interinstitucionais 

Concluída

4. Descrição das etapas e atividades desenvolvidas

Nesta  seção são descritas,  em detalhes,  as  atividades  executadas  durante  o projeto  para 

alcançar os objetivos presentes nas etapas metodológicas estipuladas. Vale salientar que algumas 

destas  atividades  foram  desenvolvidas  por  toda  a  equipe  do  projeto  (bolsistas  e  professores-

pesquisadores), constituindo-se, desta forma, um esforço conjunto de interação multidisciplinar com 

vistas à resolução dos problemas e desafios diversos presentes na pesquisa.

4.1 Etapa 1: Estudo do SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital) e do GINGA

Na presente  etapa  de  pesquisa,  o  objetivo  principal  caracterizou-se  pelo  estudo  da  TV 

Digital nas diversas facetas que caracterizam tal artefato enquanto um novo meio de comunicação 

derivado  do  contexto  cultural  e  tecnológico  da  sociedade  contemporânea.  Para  tanto,  foram 

necessários  estudos  que  desvelassem as  características  socioculturais,  tecnológicas,  semiótica  e 

comunicacionais da TV Digital. De modo especial, e atendendo os objetivos do projeto proposto, 

para aportar o desenvolvimento da aplicação interativa de autoria colaborativa para a TV Digital 

foram  propostas  duas  atividades  de  pesquisa  relacionadas  a  um  estudo  mais  sistemático  da 

dimensão tecnológica da TV Digital,  traduzidas nas pesquisas de cunho bibliográfico acerca do 

Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) e, especificamente, da camada de middleware presente 

em tal sistema, representado pelo Ginga.

4.1.1 - Pesquisa bibliográfica sobre a TV Digital

Nesta primeira atividade de pesquisa delineou-se como meta central um estudo detalhado 

acerca da TV Digital, enquanto novo meio de comunicação presente na sociedade contemporânea. 

Pra tanto, buscou-se superar uma visão analítica pautada somente na dimensão tecnológica, sendo 
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nesse  contexto  abordadas  questões  acerca  do  contexto  sociocultural  em  que  este  artefato 

comunicativo  foi  criado,  sobre  a  linguagem  audiovisual  ressignificada  pela  hipermídia  das 

aplicações  interativas  e,  principalmente,  questões  referentes  aos  aspectos  comunicacionais  que 

emergem com a utilização da TV Digital. Julgou-se que, nesses termos, seria possível dar conta de 

uma ampla gama de dimensões que envolve o debate acerca da TV Digital e de seus potenciais 

diversos, entre eles, da sua apropriação educativa.

Assim,  inicialmente  foram  realizados  os  estudos  acerca  do  caráter  tecnológico  da  TV 

Digital,  através  dos  quais  buscou-se  compreender  as  diferenças  geradas  pela  digitalização  dos 

processos  de  geração,  transmissão  e  recepção  de  sinais  televisivos.  Para  tanto,  focou-se  na 

compreensão da TV Digital dentro do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), por meio do qual 

tal tecnologia vem sendo implementada no Brasil. Destaca-se que esta atividade manteve conexões 

com as ações  de pesquisa descritas  no subitem 4.1.2 deste  relatório,  tendo como objetivo uma 

compreensão tanto do artefato técnico TV Digital e a sua aplicação dentro de um sistema específico 

que  conforma  a  sua  utilização,  nesse  caso  o  SBTVD.  Pode-se  aqui  descrever  algumas  fontes 

bibliográficas que foram de extrema valia para tais  pesquisas, das quais se destacam Montez e 

Becker  (2005),  Brittos  e  Simões (2011),  Fernando,  Lemos e  Silveira  (2004),  Montez  e  Becker 

(2004) e Barbosa e Soares (2008). A partir dos estudos bibliográficos efetivados, foi  possível a 

construção de um texto no qual discutem-se os principais conceitos envolvidos na compreensão da 

dimensão  tecnológica  da  TV  Digital,  o  qual  pode  ser  acessado  no  link 

http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf -  "A  TV  Digital  enquanto  artefato  

mediador da comunicação: algumas considerações acerca dos seus aspectos tecnológicos" (Parte I, 

subitem 2.2). 

Um segundo aspecto estudado sobre a TV Digital, e que possui ligação com a dimensão 

tecnológica  deste  artefato,  refere-se  à  questão  da  linguagem  audiovisual  ressignificada  pela 

hipermídia  presente  nas  aplicações  interativas.  Nesses  termos,  buscou-se  compreender 

minimamente a natureza da linguagem audiovisual, base tanto da TV Analógica quanto Digital, e de 

como a  inserção  da  hipermídia  por  meio  das  aplicações  interativas  desvelam a  necessidade  de 

repensar questões atreladas a área de estudos da Interface Humano -Computador, contextualizadas 

agora para as características peculiares da TV Digital. A partir do estudo de bibliografia nesta área, 

tais como  Eco (1998), Babin e Kouloumdjian (1989),  Brackman (2010),  Nielsen (1993), Preece, 

Rogers  e  Sharp  (2005),  entre  outros,  tornou-se  possível  delimitar  de  forma  mais  clara  alguns 

aspectos importantes na construção de layouts  para as aplicações interativas na TV Digital.  Os 

resultados  destes  estudos  materializaram-se  principalmente  no  texto  intitulado "TV Digital  e  a  
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linguagem audiovisual-hipermidial",  presente na Parte I,  subitem 2.3 do arquivo disponível  em 

http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf, bem como na orientação provida para a 

construção das telas da aplicação interativa Guri, tal como descrito no subitem 4.5.2 do presente 

relatório.

A terceira faceta de estudo da TV Digital focou-se nos aspectos socioculturais derivados da 

sua inserção enquanto novo meio de comunicação da sociedade contemporânea, na qual vivencia-se 

a cibercultura enquanto fenômeno atrelado as imbricações entre tecnologias, sociedade e cultura. 

Buscou-se  nesse  contexto  uma  breve  contextualização  histórica  da  evolução  das  formas  de 

comunicação utilizadas  pelo homem, culminando com a criação dos meios de comunicação de 

massa,  categoria  na  qual  se  insere  a  televisão  em sua  versão  analógica.  A partir  disso,  foram 

realizadas pesquisas que desvelassem as conexões entre o surgimento da TV Digital e o ambiente 

sociocultural  contemporâneo,  por  meio  do  qual  foi  possível  verificar  que  as  características 

comunicacionais  emanadas  da  TV Analógica  não  mais  dão  conta  das  dinâmicas  interativas  e 

dialógicas presentes na (re)criação da cultura contemporânea mediada pelas Tecnologias Digitais de 

Rede (TDRs)10. Nesse mesmo contexto, verificou-se igualmente que as Teorias da Comunicação que 

embasam a apropriação dos diferentes mass media pela sociedade não mais dão conta das dinâmicas 

culturais nucleares da sociedade contemporânea, pautadas em uma lógica reticular e hipertextual 

que autorizam a colaboração e a co-participação dos sujeitos no ato comunicativo. 

Logo, como resultado do estudo de autores diversos, tais como  Lévy (1993, 1999, 2003), 

DeFleur e Ball-Rokeach (1993), Santaella (2001, 2004), Thompson (1998),  Wolf (2009), Lemos 

(2003), Teixeira (2005), Silva (2010) e Trivinho (1996), tornou-se possível a escrita de dois textos 

acerca da temática sócio-cultura da TV Digital, sendo eles: "Evolução das formas de comunicação:  

da linguagem oral aos meios de comunicação de massa" e "Considerações acerca dos aspectos  

socioculturais e comunicacionais da TV Digital", respectivamente item 1 e subitem 2.1 (Parte I) 

presentes  no  link  http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf.  A  partir  de  tais 

estudos, percebeu-se a necessidade de aprofundar as pesquisas acerca do aspecto comunicacional da 

TV Digital,  principalmente após a leitura de dois textos presentes em Lima (2004), através dos 

10 No contexto dos estudos realizados no projeto de pesquisa aqui relatado, destaca-se que as Tecnologias Digitais de  
Rede (TDRs) podem ser compreendidas "[...] como os ambientes hipermidiais de comunicação interativa [...] que 
surgem com o advento do ciberespaço e que permitem o estabelecimento de processos de autoria colaborativa e  
protagonismo de cada nó pertencente a uma determinada rede [...]”. (MALAGGI, 2009, p. 111). Assim, são estas 
tecnologias que "animam" as novas possibilidades comunicacionais ligadas à TV Digital, por meio da utilização das 
aplicações interativas que autorizam ressignificar os conteúdos audiovisuais a partir da linguagem hipermídia, a qual 
permite a emergência de processos de autoria colaborativa mediatizados pela televisão. Pontua-se ainda que no 
âmbito deste relatório a relação entre as  TDRs e a TV Digital  poderá também ser  caracterizada por diferentes 
acepções, principalmente como "tecnologias comunicacionais interativas".
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quais foi possível vislumbrar as potencialidades da união de um Modelo de Comunicação Dialógica 

e seus desdobramentos de cunho educacional, a partir da obra pedagógica e filosófica de Paulo 

Freire. Vislumbrou-se nesse caso a possibilidade de compreensão das características comunicativas 

de cunho interativo da TV Digital a partir dos escritos freireanos acerca do conceito de diálogo, o 

qual em sua obra foi tomado como fundamentos para a compreensão educativa proposta por este 

autor, e que,  assim, poderia ser tomado como chave para a união das temáticas "TV Digital" e 

"Educação".  Deste  modo,  a  continuidade  das  tarefas  de  pesquisa  da  presente  atividade  foram 

realizadas  a  partir  da  Etapa  3,  onde  deu-se  o  estudo  das  diretrizes  pedagógicas  que  poderiam 

embasar processos de ensino-aprendizagem pautados na apropriação educativa da TV Digital.

4.1.2 - Pesquisa bibliográfica sobre o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), abrangendo 

as suas camadas constituintes e padrões adotados;

O objetivo central desta atividade era o estudo do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 

(SBTVD-T) em seus elementos constituintes, autorizando assim a equipe de pesquisadores a ter 

uma compreensão global  de como funciona tecnicamente a  TV Digital.  O principal documento 

estudado durante esta atividade foi a arquitetura de referência do SBTVD-T, elaborado pelo Centro 

de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicação (CPqD). Este documento trata dos principais 

subsistemas  que  formam o SBTVD-T como um todo,  sendo eles:  Codificação de  sinais  fonte, 

Transmissão  e  recepção,  Camada  de  transporte,  Terminal  de  acesso,  Canal  de  interatividade  e 

Middleware. (CPQD, 2006).

Como  a  pesquisa  envolveu  principalmente  o  desenvolvimento  de  um  software  em  um 

simulador,  os  estudos  das  camadas  de  Codificações  de  sinais  fontes,  Transmissão  e  recepção, 

Camadas de transporte e Terminal de acesso não foram aprofundados, mas tão somente realizados 

no sentido de propiciar uma visão global e coerente do SBTVD-T. Nesse contexto, o Middleware e 

o Canal de Interatividade compõem os susbsitemas cujo o estudo é essencial para qualquer pesquisa 

de  desenvolvimento  de  aplicações  interativas.  Por  esse  motivo,  foram  realizadas  atividades 

posteriores de pesquisa teórica e prática que envolvessem o estudo destas camadas. 

Porém, a leitura dos demais subsistemas ajudou a definir conceitos e esclarecer questões 

pontuais e relevantes para a pesquisa como um todo, das quais se podem citar: a necessidade de 

uma conexão (geralmente de internet) para o canal de retorno, e por consequência a interatividade; 

quais dados trafegariam pelo canal de radiodifusão e quais pelo de retorno, com isso estabelecendo 

os critérios para necessidade do segundo, e quais as taxas de transferência esperadas para diferentes 
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dados e/ou requisições; a viabilidade da existência de determinados fluxos de transmissão de dados 

no software; as capacidades de processamento e de memória do Terminal de acesso (Set-Top Box); 

as responsabilidades de cada subsistema dentro da arquitetura global. Para o estudo das questões 

acima  pontuadas,  podem  ser  citadas  como  fontes  bibliográficas  os  artigos  de  autores  como 

Fernandos, Lemos e Silveira (2004), Tome et al. (2007) e Becker et al. (2005). Com base nestes 

estudos,  foi  possível  destacar  de  forma mais  precisa  quais  seriam as  necessidades  de pesquisa 

acerca do middleware Ginga,  principal  subsistema a ser  apropriado para o desenvolvimento da 

aplicação interativa pretendida pelo projeto.

4.1.3 - Pesquisa bibliográfica sobre o Ginga, enfocando os seus três subsistemas principais 

interligados: o Ginga-CC, Ginga-NCL e Ginga-J, os quais permitem o desenvolvimento 

de  aplicações  seguindo  dois  paradigmas  de  programação  diferentes  (declarativo  e 

procedural).

De  forma  a  aprofundar  o  estudo  bibliográfico  acerca  do  SBTVD-T  em  suas  partes 

constituintes, porém agora focando nos subsistemas essenciais ao desenvolvimento de aplicações 

interativas, destaca-se que na presente atividade foram realizadas leituras mais detidas acerca do 

middleware Ginga. Nesse contexto, foi necessário essencialmente pesquisar acerca de três conceitos 

centrais a este subsistema do SBTVD-T, tais sejam: Ginga-CC, Ginga-NCL e Ginga-J.

O Ginga-CC (Common Core), é um subsistema do middleware Ginga, o qual é responsável 

pela implementação de diversos recursos básicos presentes nos outros dois subsistemas, sendo este 

internamente usado pelo Ginga-NCL e Ginga-J para a correta execução de suas tarefas dentro do 

middleware.  Após uma leitura básica deste subsistema, e da verificação do seu encapsulamento 

conceitual  dentro  dos  outros  dois  subsistemas,  não  foram  realizados  estudos  aprofundados  do 

Ginga-CC, uma vez que para o desenvolvimento de aplicações não se faz uso direto do mesmo, e os 

seus recursos já estão presentes nas referências dos outros subsistemas. O Ginga-NCL e Ginga-J são 

os subsistemas os quais possuem especificações para o desenvolvimento de aplicações interativas, 

as quais executam diretamente sobre eles.

O  Ginga-NCL  prevê  a  utilização  da  linguagem  de  marcação  NCL  (Nested  Context 

Language, no original, em inglês, ou, em uma tradução livre, Linguagem de Contextos Aninhados), 

e da linguagem de programação Lua, para o desenvolvimento de aplicações interativas. O Ginga-J, 

por sua vez, prevê a utilização da linguagem de programação Java. Durante a evolução do Ginga-J 

se cogitou diferentes API's para o desenvolvimento sobre ele, o que fez com que, portanto, parte do 
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material existente na época para tal subsistema fosse inutilizado. Durante o desenvolvimento desta 

atividade  foi  percebida  uma  disparidade  entre  a  quantidade  de  material  (tutoriais,  artigos,  e 

exemplos de código) para o desenvolvimento disponível para cada um dos ambientes de execução, 

Ginga-NCL e Ginga-J. Havia consideravelmente mais material disponível sobre Ginga-NCL, o que 

pode ser explicado devido as questões que serão adiante discutidas na atividade 2.3.

O estudo mais detalhado sobre as capacidades de cada middleware foi realizado na etapa 

2.2, após a escolha do subsistema Ginga a ser utilizado no desenvolvimento da aplicação interativa, 

tarefa que foi realizada durante a atividade 2.3. Essa alteração da ordem natural se deu após a 

percepção que não seriam as características intrínsecas dos subsistemas que embasariam a escolha, 

mas sim o grau de maturidade das implementações das mesmas. Essa questão é melhor descrita na 

seção 2.3, e devido a ela se optou por focar-se o estudo somente no subsistema escolhido, poupando 

esforços desnecessários de pesquisa.

4.2  Etapa  2:  Estudo  das  linguagens  de  programação  apropriadas  ao  contexto  da 

produção  de  aplicativos  através  do  middleware Ginga,  visando  escolher  a 

linguagem a ser utilizada conforme os requisitos iniciais que o software de autoria 

Guri deverá possuir

No âmbito da presente etapa, as atividades de pesquisa estavam direcionadas principalmente 

para o objetivo de escolha dentre os dois subsistemas do  middleware Ginga,  o Ginga-NCL e o 

Ginga-J,  ou  seja,  de  qual  seria  a  linguagem  de  programação  utilizada  para  a  codificação  da 

aplicação  interativa  a  ser  desenvolvida  dentro  dos  padrões  do  SBTVD.  Nesses  termos,  para 

subsidiar  tal  escolha,  além da  construção de  conhecimentos  específicos  sobre as  linguagens de 

programação  envolvidas  no  middleware Ginga  -  NCL+Lua,  e  Java,  respectivamente  -,  foi 

necessário acompanhar as discussões acerca do histórico de desenvolvimento destes subsistemas no 

âmbito das pesquisas sobre TV Digital no Brasil. A partir disso, a tarefa de escolha dentre um dos 

subsistemas  teve  que  ser  re-orientada  no  que  se  refere  ao  seu  critério  avaliativo,  passando  da 

pertinência de uma ou outra linguagem de programação para os requisitos da aplicação interativa a 

ser  desenvolvida,  para  o  nível  de  maturidade  alcançado  pela  implementação  disponível  dos 

subsistemas.
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4.2.1  -  Pesquisa  bibliográfica  sobre  o  estado  da  arte  de  linguagens  de  programação 

(procedurais, declarativas, orientadas a objeto)

Ambos os bolsistas da pesquisa envolvidos com a parte de desenvolvimento da aplicação 

interativa Guri já possuíam conhecimentos acerca de linguagens declarativas e procedurais, devido 

as cadeiras que já havia tido durante a sua graduação, experiências profissionais anteriores e estudos 

individuais. No que se refere á linguagem de programação Java, o conhecimento do paradigma de 

Orientação  a  Objetos  provinha  igualmente  de  estudos  própriso  e  experiência  em  projetos  de 

pesquisa anteriores. Durante o decorrer da pesquisa, o bolsista de 20 horas (ITI-A) obteve uma 

complementação desses conhecimentos com as disciplinas de "Programação Orientada a Objetos" e 

"Linguagens  de  Programação",  as  quais  figuram  na  grade  curricular  do  Curso  de  Ciência  da 

Computação da Universidade de Passo Fundo (UPF), instituição onde o referido bolsista estuda, 

sendo  que  em  tais  disciplinas  dúvidas  pertinentes  puderam  ser  resolvidas  com  o  auxílio  de 

professores.

4.2.2 - Pesquisa bibliográfica específica sobre as linguagens de programação utilizadas nos 

subsistemas do middleware Ginga: a linguagem NCL (Nested Context Language) - do 

subsistema Ginga-NCL, e a linguagem Java - do subsistema Ginga-J

Não foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca da linguagem Java, uma vez que esta 

linguagem  era  dominada  pelos  bolsistas  de  desenvolvimento  presentes  durante  o  momento  da 

execução  desta  atividade.  Focou-se,  portanto,  no  estudo  das  linguagens  NCL  e  Lua  para  o 

subsistema  Ginga-NCL.  Além  disso,  não  se  deu  tanta  atenção  ao  estudo  das  Application 

Programming Interface (APIs) disponíveis paras linguagens dentro dos subsistemas do Ginga até a 

escolha tomada na atividade 2.3.

O estudo da linguagem NCL ocorreu por meio de um conjunto de monografias da PUC-Rio, 

instituição  onde  o  middleware Ginga-NCL  foi  criado  (SOARES;  RODRIGUES,  2006; 

SANT'ANNA;  SOARES;  CERQUEIRA,  2008;  SOARES,  2009),  e  dos  padrões  do  subsistema 

Ginga-NCL publicados pela Associação Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT), em especial o 

ABNT NBR 15606-5 (ABNT, 2008). Além disso, foram estudados diversos exemplos de códigos-

fonte disponíveis no Portal do Software Público, no site Clube NCL11, e diversos outros tutoriais e 

exemplos de aplicações interativas desenvolvidas e disponibilizadas na Internet. 

11  Cujo endereço do site é: http://clube.ncl.org.br.
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No que se refere à linguagem Lua, a mesa foi estudada principalmente por meio de seu 

Manual de Referência,  disponível no site oficial  da linguagem12.  A versão estudada na época,  e 

usada no desenvolvimento do software foi a 5.1. A parte nº 10 das monografias da PUC acerca do 

Ginga-NCL, intitulada "Imperative Objects in NCL: The NCLua Scripting Language", também foi 

estudada,  uma  vez  que  descreve  o  relacionamento  entre  as  linguagens  NCL e  Lua,  e  a  API 

disponível para o uso pela linguagem Lua em aplicações interativas. Se exercitou o conhecimento 

sobre a linguagem por meio do uso da mesma, principalmente na solução de exercícios de maratona 

de programação.

4.2.3  -  Escolha  do  subsistema  Ginga  que  propicie  as  características  e  facilidades  que  se 

conectem aos requisitos iniciais definidos para o software de autoria Guri

O subsistema do middleware Ginga escolhido, a partir da realização dessa atividade, foi o 

Ginga-NCL. Esta escolha não se deveu a análise das características intrínsecas de cada subsistema, 

utilizando  como  critério  de  análise  qual  dos  subsistemas  melhor  se  adequava  a  natureza  da 

aplicação que pretendia-se desenvolver. A escolha do subsistema se deveu, principalmente, ao grau 

de  maturidade  que  se  atribuiu  aos  padrões  e  implementações  de  cada  subsistema  à  época.  A 

maturidade foi estimada basicamente por dois critérios: a quantidade de tempo decorrida desde a 

aprovação  da  norma  e  as  discussões  de  grupos  de  desenvolvedores  sobre  a  qualidade  das 

implementações disponíveis na época.

Quanto ao tempo decorrido desde a aprovação dos padrões, quando do início do Projeto 

Guri (fevereiro/2010), somente o subsistema Ginga-NCL havia sido aprovado como norma técnica 

pela  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT)  e  pela  União  Internacional  de 

Telecomunicações (UIT), nas datas de novembro/2007 e abril/2009, respectivamente. Já no que se 

refere  às  especificações  técnicas  do  subsistema  Ginga-J,  apenas  em  abril  de  2010  ocorreu  a 

normatização na ABNT, o que significou a publicação oficial da padronização que já havia sido 

efetivada junto a UIT (março/2010).

Conjuntamente a questão do tempo decorrido desde a especificação do padrão há outro fator, 

que foi,  também, considerado nesta  escolha.  O fator  foi a  polêmica envolvendo o Ginga-J e o 

pagamento de "royalties". Essa discussão já datava de antes do início da pesquisa e persistiu até o 

12  Cujo o endereço é: http://www.lua.org.
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momento da escrita deste relatório.13 Ela pode ser acompanhada em boa parte pelo arquivo do fórum 

acerca da implementação de referência do Ginga-J, no Portal do Software Público14. Por meio desta 

pode  se  perceber  que,  antes  da  normatização,  havia  um clima  de  incerteza  sobre  quais  API's 

realmente estariam disponíveis para uso no Ginga-J, e portanto como proceder o desenvolvimento. 

A última reverberação desta discussão que se teve notícia tratava de um abaixo-assinado e carta 

aberta  do  grupo  "SouJava",  com  resposta  de  duas  grandes  referências  dentro  da  comunidade 

Ginga15, quanto a possibilidade da retirada do Ginga-J como requisito obrigatório em aparelhos de 

TV Digital  fixos16.  Assim,  a  utilização  do  Ginga-J  no  desenvolvimento  da  aplicação  interativa 

pretendida, além de resultar dificultada por questões técnicas pontuais, também deveria aguardar 

decisões de cunho econômico-político acerca do middleware Ginga no âmbito do SBTVD. Devido 

ao curto tempo de desenvolvimento do presente projeto de pesquisa (dois anos e meio), julgou-se 

acerca de tal  contexto que seria inviável esperar por uma resolução de tais  questões acerca do 

Ginga-J, para que se pensasse então na possibilidade de sua utilização.

As opiniões dos desenvolvedores também foram principalmente acompanhadas pelo Portal 

do Software Público. Uma discussão que ocorreu após a liberação de uma implementação para o 

Ginga-J durante o FISL 10, que reclamava do pouco desenvolvimento desta, também é digna de 

nota17. Desta forma, pelas opiniões e discussões dos grupos de desenvolvedores das ferramentas, em 

conexão com o fato de ser uma especificação normatizada há mais tempo que o Ginga-J, julgou-se 

que o Ginga-NCL possuía um conjunto mais numeroso de ferramentas estáveis e materiais como 

artigos, livros, referências técnicas e códigos desenvolvidos por pesquisadores, os quais expressam 

conhecimentos  mais  sólidos  acerca  do  desenvolvimento  de  Aplicações  Interativas  para  esse 

subsistema.

Portanto, em face dos argumentos até então expostos, no que refere-se ao módulo cliente do 

software Guri (a aplicação interativa a ser executada na TV Digital), o subsistema escolhido para a 

13 Um  breve  apanhado  dessa  polêmica  pode  ser  encontrado  na  descrição  do  Ginga-J,  disponível  em: 
https://hyperdeclarativo.wordpress.com/2009/02/28/conceitos-televisao-digital-parte-4/.

14 Cujo o endereço é: http://softwarepublico.gov.br.

15 As três cartas abertas poder ser acessadas no seguinte endereço: http://www.gingadf.com.br/blogGinga/?p=1935.

16 Uma  versão  desta  notícia  pode  ser  encontrada  no  seguinte  endereço: 
http://idgnow.uol.com.br/blog/circuito/2012/03/22/tv-digital-industria-trabalha-para-tornar-o-ginga-j-opcional/.

17 Alguns  comentários  podem  ser  observados  no  seguinte  endereço:  http://b4dtv.blogspot.com.br/2009/06/fisl-10-
agora-com-ginga-j-o-novo-com.html.
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sua implementação atual  é  o Ginga-NCLua,  através das  linguagem de programação declarativa 

NCL – Nested Context Language, em conjunto com a linguagem de programação imperativa Lua.

4.3  Etapa  3: Estudo  dos  processos  de  ensino-aprendizagem  baseados  na  autoria 

colaborativa

O foco de estudos da presente etapa de pesquisa foi direcionado majoritariamente para as 

problemáticas  pedagógicas  subjacentes  as  investigações  sobre  a  apropriação  educativa  da  TV 

Digital  na  Educação,  através  de  aplicações  interativas  que  autorizem a  autoria  colaborativa  de 

conhecimentos. Nesse sentido, destaca-se que as ações de pesquisa ligadas mais propriamente à 

educação tiveram sua gênese a partir da continuidade dos estudos iniciados na primeira atividade da 

Etapa 1, onde investigou-se a TV Digital em suas diversas dimensões ou facetas constituintes. A 

partir da atividade supracitada, verificou-se a pertinência da continuidade das pesquisas acerca dos 

aspectos  comunicacionais  da TV Digital  com base na obra de  Paulo Freire.  Julgou-se possível 

desvelar do conceito de diálogo presente em Freire um conjunto de discussões interdisciplinares nas 

áreas da Comunicação e Educação, as quais potencialmente embasariam a apropriação deste novo 

meio de comunicação em processos de ensino-aprendizagem que tomem como ponto de partida as 

suas características interativas. 

Para tanto, além de uma revisão geral acerca das teorias da educação, fez-se igualmente 

necessário refletir acerca de como a TV Digital pode ensejar processos de ensino-aprendizagem 

pautados na autoria colaborativa de conhecimentos, e de como as ideias "educomunicacionais" de 

Freire poderiam prover o devido suporte teórico a união entre TV Digital e Educação. Com base em 

tais  discussões,  tornou-se  possível  delimitar  um  conjunto  de  diretrizes  pedagógicas  acerca  da 

apropriação educativa da TV Digital, as quais futuramente poderão prover o embasamento teórico-

prático necessário para uma inserção deste  artefato de comunicação interativa em processos de 

ensino-aprendizagem escolares. Por fim, destaca-se que as reflexões realizadas para compor esta 

etapa  da  pesquisa  estão  sintetizadas  no  texto  disponível  na  Parte  II,  Capítulo  4  -  "Diretrizes 

pedagógicas  para  a  apropriação  da  aplicação  interativa  Guri  em  processos  de  ensino-

aprendizagem",  presente  no relatório  "Estudos  sobre  TV Digital  e  Educação",  o  qual  pode ser 

acessado no seguinte link: http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf.
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4.3.1  -  Pesquisa  bibliográfica  das  teorias  de  educação,  visando  obter  conhecimentos  que 

permitam distinguir as diferentes propostas e objetivos idealizados por estas

O objetivo nuclear desta primeira atividade de pesquisa era o de proporcionar uma visão 

geral acerca das principais teorias-práticas de educação gestadas a partir do século XIX, período em 

que  são  delimitadas  e  se  consolidam as  principais  tendências  pedagógicas  que  ainda  exercem 

influência  na  área  de  conhecimento  da  Educação  da  sociedade contemporânea  do  século  XXI. 

Devido a grande abrangência do período em questão e, em consequência, a impossibilidade de um 

aprofundamento teórico substancial  de cada uma destas tendências, buscou-se encontrar obras a 

partir  das  quais  fosse  possível  levantar  indícios  sobre  alguma  teoria-prática  da  educação  que 

possuísse  convergência  com  os  objetivos  visados  com  a  união  da  TV  Digital  e  a  Educação, 

expressados  na  ideia  de  autoria  colaborativa  como  conceito-síntese  dos  processos  de  ensino-

aprendizagem. Com base em tal critério, definiu-se um conjunto de textos a serem estudados, dos 

quais  podem  ser  destacados,  principalmente:  a)  Tendências  Pedagógicas  na  Prática  Escolar, 

capítulo  de  livro  presente  em  Libâneo  (1986);  b)  As  Teorias  da  Educação  e  o  problema  da  

marginalidade e  Escola  e  Democracia  I:  A  Teoria  da  Curvatura  da  Vara,  capítulos  de  livro 

presentes em Saviani (2008); c) e, por fim, a obra de Snyders (1974).

Assim,  ao  passo  em que  a  leitura  de  tais  obras  eram realizadas,  bem como dos  textos 

adicionais  pesquisados  sempre  que  necessários  ao  esclarecimento  de  algum  ponto  teórico  não 

compreendido,  foi  tornando-se  possível  delimitar  as  principais  características  das  tendências 

pedagógicas ou teorias-práticas da educação estudadas. Basicamente, estas características podem 

ser resumidas a partir de um conjunto de categorias de análise, tais como levantadas por Libâneo 

(1986):  Papel  da  escola,  Conteúdos  de  ensino,  Métodos,  Relacionamento  professor-aluno  e 

Pressupostos de aprendizagem. Com base em tais estudos, foi consolidando-se a hipótese de que na 

obra de Paulo Freire, passível de ser compreendida enquanto Tendência Pedagógica Progressista 

Libertadora,  estavam contidas  uma série  de  reflexões  educacionais  devidamente  embasadas  em 

fundamentos antropológicos,  epistemológicos e políticos,  as quais poderiam propiciar o suporte 

teórico necessário a uma compreensão dos processos de ensino-aprendizagem a partir do conceito 

de autoria colaborativa. 

Nesse contexto, destaca-se que foi de extrema importância a leitura de dois textos presentes 

em Lima (2004),  tais  sejam: "Breve roteiro introdutório ao campo de estudo da Comunicação  

Social  no Brasil" e  "A atualidade do conceito  de comunicação em Paulo Freire".  Nestes  dois 

capítulos de livro, Lima destaca a importância das discussões sobre comunicação efetivadas por 
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Freire  em  suas  obras,  visto  que  configurariam  um  aporte  teórico  para  pesquisas  que  buscam 

compreender  as potencialidades das tecnologias comunicacionais interativas contextualizadas na 

sociedade  contemporânea.  Principalmente,  destaca-se  que  Lima  realiza  em  "A  atualidade  do 

conceito de comunicação em Paulo Freire" uma síntese do conceito nuclear de Freire para este 

contexto de estudos, o diálogo ou, ainda, a comunicação dialógica. Porém, não chega a debater as 

questões  educacionais  passíveis  de  serem  desveladas  da  apropriação  tecno-pedagógica  deste 

conceito. Assim, a partir de todos os estudos realizados até então nesta etapa de pesquisa, julgou-se 

que  um aprofundamento na  obra de Paulo Freire  poderia  indicar  um conjunto de fundamentos 

pedagógicos  para  a  apropriação  educativa  da  TV  Digital,  a  partir  de  processos  de  ensino-

aprendizagem dialógicos pautados na autoria colaborativa de conhecimentos.

4.3.2 - Pesquisa bibliográfica de processos de ensino-aprendizagem que englobem a autoria 

colaborativa por parte dos sujeitos (alunos, professores e demais seres sociais) como 

dimensão essencial do processo educativo

A partir da delimitação do campo de estudos sobre os processos de ensino-aprendizagem a 

partir da obra de Paulo Freire, uma das primeiras ações de pesquisa realizadas na presente atividade 

foi a seleção de uma bibliografia adequada para o tratamento teórico desejado, ou seja, a discussão 

sobre o conceito de diálogo ou comunicação dialógica. A partir desse estudo tornar-se-ia possível 

posteriormente reflexões mais detidas acerca da imbricação do diálogo freireano com a noção de 

interatividade, central para a explicação dos processos comunicativos da TV Digital. Por fim, toda 

essa gama de estudos autorizaria pensar as relações entre TV Digital e Educação a partir da noção 

de autoria colaborativa, enquanto conceito explicativo das formas como os processos de ensino-

aprendizagem  se  processam  ao  serem  apoiados  por  tecnologias  comunicacionais  de  caráter 

interativo-dialógico. 

Nesses termos, diversos foram os livros, artigos científicos em revista, capítulos de livros e 

materiais  audiovisuais  pesquisados  e  analisados  para  compor  este  primeiro  referencial  teórico 

acerca do conceito de diálogo ou comunicação dialógica. Dentre estes, é possível destacar: a) as 

quatro primeiro obras freireanas (FREIRE, 2010b; 2011; 1977; 2010a); b) os textos sobre Freire e a 

comunicação presentes em Lima (2004); c) a coletânea de estudos sobre a obra de Freire organizada 

em  Gadotti  (1996);  d)  autores  referenciados  por  Freire  em  suas  discussões  sobre  o  diálogo, 

principalmente partes da obra de Nicol (1965); e) artigos diversos em periódicos, livros e demais 

publicações científicas, tais como Jorge (1979), Calado (2011), Zanella (2007), Di Giorgi (2007), 
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entre outros. Destaca-se que todos os textos citados, bem como outros necessários a compreensão 

das ideias comunicacionais de Freire e dos embasamentos antropológicos, filosóficos e políticos 

que as embasam, foram resumidos e esquematizados na forma escrita a fim de compor um material 

de  estudos para  posteriores  consultas  e  reflexões.  Este  documento  configura-se como uma das 

produções do projeto de pesquisa descrito neste relatório, e pode ser acessado no seguinte link: 

http://guri.upf.br/downloads/estudosPauloFreire.pdf.

A partir dos estudos realizados, tornou-se possível dar continuidade a tarefa de escrita das 

análises da TV Digital em seus diferentes aspectos constituintes, iniciada na Etapa 1 do presente 

projeto.  Mais  precisamente,  tais  reflexões  teóricas  a  partir  da  obra  de  Freire  autorizaram  um 

aprofundamento  da  compreensão dos  aspectos  comunicacionais  da  TV Digital,  os  quais  foram 

inicialmente  debatidos  quando  da  caracterização  sócio-cultural  deste  artefato  tecnológico.  Para 

tanto, foram escritos dois textos, tais sejam: "Considerações sobre os aspectos comunicacionais na  

TV Digital: conceitos e fundamentos antropológicos, epistemológicos e políticos" e " A caminho de 

uma síntese: comunicação, mass media e TV Digital", respectivamente subitem 2.4 (Capítulo 2, 

Parte I) e capítulo 3 (Parte I) do relatório "Estudos sobre TV Digital e Educação", o qual pode ser 

acessado no seguinte link: http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf. 

Resumidamente,  o  primeiro  texto  trata  da  comunicação  dialógica  em  Freire,  de  onde 

destaca-se  principalmente  como  este  conceito  oferece  uma  compreensão  do  ato  humano  de 

conhecer enquanto produção co-participada de uma rede de significados e sentidos, a qual permite 

aos sujeitos interlocutores apreenderem os objetos cognoscíveis presentes na realidade. Assim, em 

uma compreensão epistemológica,  para Freire  o diálogo é uma relação entre  dois  sujeitos que, 

mediados por um objeto, buscam desvelar a razão de ser da realidade para melhor poder agir sobre 

ela. Porém, para tal relação poder existir, não é possível que um sujeito transforme o outro em mero 

receptáculo de informações ou comunicados, visto que as relações de desvelamento e transformação 

co-participada  da  realidade  necessitam de  sujeitos  atuantes  e  protagonistas,  inseridos  na  práxis 

dialógica.  Sendo  assim,  tais  relações  devem  ser  horizontais  e  embasadas  no  reconhecimento 

recíproco do outro enquanto ser de ação e reflexão; daí o aspecto político do diálogo, impossível de 

ocorrer na transmissão ou extensão de informações ou comunicados. 

Já o segundo texto tem como um de seus objetivos principais verificar as possíveis relações 

entre o conceito de diálogo em Freire e o conceito de interatividade, tal como proposto por Silva 

(2010). Isso porque tornar-se-ia então possível abrir um campo de reflexões acerca de como a TV 

Digital pode configurar-se como meio de comunicação que autoriza processos dialógico-interativos 

de  apropriação  e  construção  de  conhecimentos  entre  os  sujeitos  em  co-participação,  ou  seja, 

Coordenador do projeto: Adriano Canabarro Teixeira, PhD
http://lattes.cnpq.br/1841882790688813

Relatório final
GURI: Software de autoria de material educacional interativo para a TV Digital 23



processos  de  autoria  colaborativa  mediatizados  por  artefatos  tecnológicos  comunicacionais. 

Verificou-se assim que as duas dimensões do conceito freireano de diálogo, a epistemológica e 

política, possuem convergências conceituais com a noção de interatividade proposta por Silva, a 

partir dos "binômios" destacados por este autor como caracterizadores dos processos comunicativos 

interativos:  bidirecionalidade-hibridização,  participação-intervenção  e  permutabilidade-

potencialidade.

A partir de todo o referencial teórico construído até então, tornava-se possível refletir de que 

forma na  obra  de  Freire  a  sua  compreensão comunicacional-dialógica  do  ato  de  conhecimento 

expressava-se em fundamentos pedagógicos, explicitando um entendimento sobre como poderiam 

ser  configurados  os  processos  de  ensino-aprendizagem  potencializados  por  tecnologias 

comunicacionais interativas. Assim, com base em tais reflexões, chegar-se-ia ao objetivo buscado 

para a presente etapa de pesquisa, de delimitação de diretrizes pedagógicas que ofereçam o aporte 

teórico necessário a apropriação educativa da TV Digital,  por meio da utilização de aplicações 

interativas que promovam a autoria colaborativa de conhecimentos, tais como o software Guri.

4.3.3 -  Construção do referencial teórico-conceitual imbricando os conceitos estudados nas 

atividades  anteriores,  possibilitando  a  delimitação  de  diretrizes  pedagógica  que 

ofereçam o devido suporte educativo na apropriação do software de autoria Guri em 

um ambiente escolar

Na última atividade de investigação da Etapa 3, onde residiram propriamente os estudos 

teóricos  sobre  Educação  do projeto  de  pesquisa  aqui  relatado,  tornou-se  possível  realizar  uma 

síntese  provisória  acerca  do  potencial  da  apropriação  da  TV Digital  em processos  de  ensino-

aprendizagem  que  considerem  as  características  interativas  deste  novo  meio  de  comunicação. 

Nesses termos, operou-se uma proposta de imbricação entre as principais diretrizes pedagógicas 

advindas da perspectiva educacional de Paulo Freire - denominada de Educação Libertadora, a qual 

é pautada no diálogo problematizador como conceito nuclear explicativo dos processos educativos 

-, e as possibilidades abertas com a TV Digital para o estabelecimento de momentos de autoria 

colaborativa de conhecimentos, por meio do acesso de docentes e discentes à aplicação interativas 

que permitam a comunicação interativa.

Assim,  uma primeira  atividade  foi  a  de  delimitação das  diretrizes  pedagógicas  a  serem 

trabalhadas  neste  contexto de imbricação entre  TV Digital  e  Educação,  tomando como base as 

características das tendências pedagógicas tal como postulados por Libâneo (1986): Papel da escola, 
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Conteúdos de ensino, Métodos, Relacionamento professor-aluno e Pressupostos de aprendizagem. 

Após  algumas  leituras  adicionais  e  momentos  de  reflexão  acerca  desta  questão,  optou-se  pela 

concentração  de  esforços  nas  tentativas  de  relação  entre  a  área  tecnológica  (TV Digital)  e  a 

educacional  (Educação  Libertadora  freireana)  a  partir  das  seguintes  diretrizes:  Pressupostos  de 

aprendizagem, Relacionamento professor-aluno e Métodos. Inicialmente, destaca-se que as relações 

entre os "Conteúdos de ensino" em Freire e o papel das tecnologias comunicacionais interativas da 

TV Digital para a potencialização desta diretriz haviam sido vislumbrados em seus traços iniciais na 

presente  etapa  de  pesquisa.  Porém,  devido  a  necessidade  de  focar  em alguns  itens  de  estudos 

essenciais, levando em conta ainda a relação com o tempo disponibilizado para o presente projeto 

de  pesquisa,  julgou-se  que  a  ausência  da  diretriz  "Conteúdos de  ensino"  não comprometeria  o 

trabalho final proposto como objetivo para a etapa em questão.

Ainda, deve-se destacar que, mesmo não aprofundando uma leitura crítica acerca do "Papel 

da  escola"  tal  como  postulado  por  Freire,  e  a  sua  relação  com a  atual  configuração  político-

econômica  e  tecno-cultural  da  sociedade  contemporânea,  julgou-se  necessário  uma delimitação 

mínima dos fundamentos antropológicos e políticos subjacentes a Educação Libertadora, os quais 

caracterizam a gênese e a finalidade da educação na perspectiva freireana. Isso foi necessário para 

que,  mesmo não adentrando-se de forma mais delongada no debate pontuado, fosse explicitado 

principalmente o pensamento do autor acerca das características políticas da sua pedagogia, as quais 

influenciam sobremaneira sua visão epistemológica e, portanto, de como Freire encara o diálogo 

como conceito explicativo dos processos de ensino-aprendizagem. Julga-se que assim os presentes 

estudos não incorreram em uma "distorção" do conjunto total da perspectiva pedagógica de Freire. 

Por fim, destaca-se que as reflexões realizadas sobre os fundamentos-base da Educação Libertadora 

de  Paulo  Freire  compuseram  o  subitem  4.1  (Parte  II,  Capítulo  4),  "Síntese  dos  pressupostos  

antropológicos, epistemológicos e políticos da Educação Libertadora em Paulo Freire", disponível 

no documento "Estudos sobre TV Digital e Educação18".

Além disso,  pontua-se que ambas reflexões  não aprofundadas  no contexto deste  projeto 

poderão ser posteriormente realizadas em outros momentos de investigação sobre TV Digital na 

Educação, no interior do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital  (GEPID),  ao qual o 

presente  projeto  se  vincula.  A título  de  exemplificação  de  possíveis  pesquisas  ulteriores  nesse 

contexto, destaca-se que das leituras realizadas nesta etapa do projeto surgiu como potencial ponto 

18  Disponível em: http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf.
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de averiguação a questão do potencial da dimensão política do conceito de diálogo em Freire para 

uma análise crítico-libertadora das ações educativas de inclusão digital.

A partir  do  que  fora  pontuado  até  então,  torna-se  possível  descrever  de  maneira  mais 

detalhada as reflexões realizadas acerca das diretrizes pedagógicas selecionadas para esta atividade 

de  pesquisa.  Cada  uma  destas  diretrizes,  onde  "coagularam"  a  imbricação  entre  a  perspectiva 

educacional  de  Freire  e  o  potencial  pedagógico  das  tecnologias  comunicacionais  interativas 

associadas  à  TV Digital,  foram materializadas  em textos  disponíveis  no já  referido  documento 

"Estudos  sobre  TV  Digital  e  Educação".  Respectivamente,  são  eles:  a)  no  que  se  refere  aos 

"Pressupostos de aprendizagem", tem-se o subitem 4.2 (Capítulo 4, Parte II) "Autoria colaborativa:  

conceito-chave para uma epistemologia dos processos de ensino-aprendizagem suportados pelas  

TDRs na Educação Libertadora"; b) no que tange ao "Relacionamento professor-aluno", tem-se o 

subitem 4.2.1 (Capítulo 4, Parte II) "Ressignificação da docência e discência na relação educativa  

libertadora via TDRs: superação dialética da contradição educador-educando"; c) por fim, acerca 

do "Método de ensino-aprendizagem", destaca-se o texto "Ressignificação do método de ensino-

aprendizagem: diálogo problematizador e as TDRs", subitem 4.2.2 do capítulo 4, Parte II.

No primeiro texto, destaca-se a realização da imbricação entre a compreensão freireana dos 

processos de ensino-aprendizagem, enquanto ato de conhecimento realizado pelo professor e alunos 

pelo  diálogo  problematizador,  e  o  papel  das  tecnologias  comunicacionais  interativas  na 

potencialização de tais processos, através do conceito de autoria colaborativa. Nesse contexto, o 

conceito  de  autoria  colaborativa  é  entendido  como  a  "tradução"  em  termos  educacionais  das 

possibilidades abertas pela Tecnologias Digitais de Rede (TDRs) na Educação, sendo a TV Digital 

um dos possíveis meios de comunicação que permite o acesso as TDRs por meio das aplicações 

interativas.  Especificamente,  a  autoria  colaborativa  compreende  ações  de  ensino-aprendizagem 

mediatizadas por TDRs, em que dois ou mais sujeitos realizam um ato de conhecimento por meio 

do  estabelecimento  de  uma relação comunicativa  dialógica,  na  qual  ocorre  a  apreensão de um 

objeto cognoscível mediante a construção co-participada de uma rede de significados e sentidos 

pelos sujeitos. Logo, a apropriação e construção de conhecimentos pelo professor e alunos passa 

necessariamente pela ação-reflexão de ambos os sujeitos que participam nos processos educativos, 

sendo que esta práxis torna-se possível no diálogo problematizador. Sendo que o diálogo em Freire 

mantém convergências teórico-práticas com a noção de interatividade proposta por Silva (2010), 

conceito que guia a perspectiva comunicacional das TDRs e da TV Digital, tem-se que a autoria 

colaborativa  realizada  através  destas  tecnologias  pode  potencializar  processos  de  ensino-
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aprendizagem compreendidos enquanto co-participação de discentes e docente no ato de conhecer a 

realidade.

A partir destas reflexões, tem-se nos outros dois textos uma continuidade da proposta de 

imbricação entre tecnologias comunicacionais interativas e as propostas educativas freireanas, visto 

que ambos assentam-se na explicação epistemológica dos processos de ensino-aprendizagem por 

meio  do conceito  de  autoria  colaborativa.  Assim,  no que  se refere  ao segundo texto,  tratou-se 

especificamente da ressignificação dos papeis e funções do professor e dos alunos em processos de 

ensino-aprendizagem  balizados  pela  autoria  colaborativa  de  conhecimentos,  tendo  as  TDRs 

acessíveis  pelas  aplicações  interativas  da  TV Digital  como  fomentadores  tecnológicos  de  tais 

processos. Como resultado de tal  ressignificação, destaca-se principalmente a superação do que 

Freire  denominou de "contradição educador-educando",  ou seja,  a dicotomização dos papeis de 

quem ensina e quem aprende nos processos educativos em dois sujeitos distintos, rígidos e não-

cambiáveis, ou seja, no professor - sujeito ativo, transmissor dos conhecimentos -, e alunos - objetos 

passivos, receptáculos dos conhecimentos. 

A superação da contradição ocorre dialeticamente nos processos educativos em que a autoria 

colaborativa explica a apropriação e construção dos conhecimentos, pelo surgimento das figuras do 

educador-educando  e  do  educando-educador,  ou  seja,  ambos  sujeitos  que  ensisam-e-aprendem, 

pontuando-se contudo o respeito as especificidades de cada um destes papeis. Desta forma, tem-se 

que  a  autoria  colaborativa  explicativa  dos  processos  de  ensino-aprendizagem  requer  a 

ressignificação dos papeis e funções de docentes e discentes pela necessidade epistemológica do 

diálogo em Freire de que ambos os sujeitos envolvidos no ato de conhecimentos assumam-se e 

reconheçam-se  mutuamente  como seres  protagonistas  e  ativos,  bem como levando em conta  a 

materialidade  da  ação  comunicativa  mediatizada  pela  TV Digital  e  as  TDRs,  explicitada  pelo 

binômio  da  bidirecionalidade-hibridização  destacado  por  Silva  (2010)  na  sua  conceituação  da 

interatividade.

Por fim, no terceiro e último texto das diretrizes pedagógicas de apropriação educativa da 

TV Digital, tem-se uma discussão acerca do método de ensino-aprendizagem postulado por Freire, 

o diálogo problematizador, e as possíveis imbricações das características interativas da TV Digital e 

das TDRs na potencialização das ações de ensino-aprendizagem realizadas segundo os parâmetros 

didáticos pontuados por este  método. O resultado teórico principal desta ressignificação é a da 

superação  de  uma  metodologia  de  ensino-aprendizagem  ancorada  no  que  Freire  chama  de 

"pedagogia da resposta", ou seja, relações educativas onde o educando é passivamente conduzido a 

memorizar conceitos abstratos que não possuem correspondência com a sua realidade, bem como 
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que  não  nasceram de  indagações  e  questionamentos  que  dizem respeito  a  sua  curiosidade  em 

desvelar e transformar o mundo. Ou seja, em tal metodologia de ensino-aprendizagem o educando 

deve decorar respostas para perguntas que não fez. 

Já  no  método libertador  proposto  por  Freire,  tem-se  que  as  relações  educativas  entre  o 

docente e  discente são materializadas  em ações  dialógicas  e  problematizadoras,  em que ambos 

assumem-se enquanto sujeitos cognoscentes frente ao objeto cognoscível que mediatiza o ato de 

conhecimento co-participado. Nesses termos, sendo o conhecimento apropriado e re-criado quando 

da  apreensão do objeto  cognoscível  através  de  uma rede  de  significados  construídas  de  forma 

compartilhada entre os sujeitos, bem como demandando tal processo uma ação comunicativa de 

caráter dialógica e problematizador, tem-se que a apropriação educativa da TV Digital e das TDRs 

em tal contexto pode atuar como ferramentas de potencialização da autoria colaborativa necessária 

para que o ato de conhecimento seja realizado. Tais tecnologias comunicacionais interativas, ao 

possibilitar o diálogo no ciberespaço entre educador, educando e demais sujeitos presentes nas redes 

de ensino-aprendizagem que se estabelecem em tal contexto, acabam por abrir novas perspectivas 

para a realização de processos educativos que se imbuam da compreensão do ato de conhecimento 

enquanto  co-participação  e  co-criação  que  desvela  a  realidade,  e  que,  assim,  autoriza  a  sua 

transformação em níveis mais elevados de consciência crítica.

4.4. Etapa 4: Desenvolvimento computacional do software de autoria Guri, tomando 

como base os estudos efetivados nas etapas anteriores

Na presente etapa encontram-se descritas o conjunto de atividades voltadas especificamente 

ao desenvolvimento da aplicação interativa Guri, ou seja, a criação do software em si. Para tanto, 

diversos momentos de investigação foram necessários, os quais envolveram inicialmente todos os 

bolsistas-pesquisadores  do  projeto  na  busca  por  aplicações  interativas  já  existentes  para  a  TV 

Digital,  desvelando  assim  o  atual  estágio  de  desenvolvimento  alcançado  pela  comunidade  de 

desenvolvedores no Brasil. A partir deste estudo, tornou-se possível delimitar melhor os requisitos 

específicos desejados para a aplicação Guri, sendo que a partir disso ocorreram um conjunto de 

atividades  padrão de desenvolvimento de software,  condensados principalmente na  codificação, 

testes e ajustes, e, por fim, na disponibilização de uma documentação mínima acerca do software 

então criado, em sua última versão.
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4.4.1 - Pesquisa bibliográfica de software de autoria colaborativa existentes e/ou correlatos, 

visando  desvelar  as  suas  características,  possibilidades  e  limitações  técnicas  e 

educacionais

Com vistas a embasar os processos ulteriores de delimitação das características desejadas 

para a aplicação interativa Guri, bem com buscando inserir no atual estágio de desenvolvimento de 

tais aplicações para a TV Digital no âmbito do SBTVD-T, julgou-se necessário a efetivação da 

presente atividade de delimitação do "estado da arte" acerca dos softwares de autoria existentes para 

a TV Digital, ou correlatos (ou seja, que rodam em outro dispositivo, por exemplo, um Personal  

Computer). Assim, inicialmente destaca-se que esta atividade de pesquisa partiu dos conhecimentos 

já existentes no interior do grupo de bolsistas-pesquisadores e coordenadores do projeto, os quais 

detinham-se especificamente acerca dos softwares de autoria colaborativa já existentes, mas que 

não  executavam sobre  uma plataforma de  TV Digital.  Deste  modo,  foram investigados  alguns 

softwares nesse sentido, com vistas a extrair dos mesmos informações que aportassem a definição 

posterior de requisitos desejados para a aplicação interativa Guri. De modo especial, pode-se citar a 

breve análise realizada acerca de softwares de autoria colaborativa, tais como: CriAtivo19, Amadis20 

e Google Docs21.

A partir disso, as tarefas relacionadas à esta atividade direcionaram-se especificamente a 

pesquisa  bibliográfica  de  aplicações  interativas  já  desenvolvidas  por  outros  grupos  ou  centros 

acadêmicos, bem como empresas públicas e privadas, principalmente focando-se nas aplicações de 

autoria colaborativa voltadas à educação, porém não excluindo outros tipos de softwares educativos 

desde que executados em uma plataforma de TV Digital.  Para tanto, foi necessário inicialmente 

investigar os grupos de pesquisa ativos no Brasil e que realizavam investigações na área de TV 

Digital, mais especificamente no que se refere ao desenvolvimento das aplicações interativas. Nesse 

sentido, conseguiu-se através da pesquisa na Internet uma lista com mais de dez grupos ou centros, 

bem como também encontrou-se  diversos  sites  e  blogs  de  desenvolvedores  independentes  que 

compartilhavam  suas  criações  na  rede22.  Em  diversos  dos  sites  e  blogs  encontrados,  existiam 

disponibilizados  códigos-fonte  das  aplicações  interativas  criadas,  os  quais  foram  utilizados 

19  Disponível no link: http://inf.upf.br/criativo/.

20  Maiores informações disponível em: http://www.lec.ufrgs.br/index.php/Amadis.

21  Disponível no link: http://docs.google.com/.

22  A lista referida pode ser acessada em: http://guri.upf.br/index.php?conteudo=links#pesq.
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inclusive para o estudo do subsistema Ginga-NCL, nas atividades da Etapa 2. Porém, no que se 

referem aos grupos e centros de pesquisa,  a maioria  deles disponibilizam tão somente algumas 

informações parciais acerca das aplicações interativas que vinham desenvolvendo, sendo que nestes 

casos buscou-se entrar em contato com algum responsável que pudesse ceder mais informações ou, 

ainda, a aplicação interativa em si para testes e estudos. Na maioria destes casos, resultou frustrada 

tais tentativas de contato.

A partir  disso,  concentrou-se  a  busca  pelas  aplicações  já  desenvolvidas  no  âmbito  do 

SBTVD-T a partir de pesquisas bibliográficas em periódicos de divulgação científica, por meio do 

qual, mesmo não sendo possível o contato com a aplicação interativa em si, tornar-se-ia possível 

conhecer algumas informações das mesmas. Após realizar tais buscas, centrou-se o estudo em um 

conjunto de oito aplicações interativas, desenvolvidas ou não para o sub-sistema Ginga-NCL, sendo 

ainda que diversas delas não eram classificadas como de autoria colaborativa de hipermídia. Logo, 

tal fato demonstrou que a proposta perseguida com o presente projeto não foi ainda contemplada 

por outros grupos de pesquisa que desenvolvem aplicações interativas para a TV Digital. A partir de 

então, pretendeu-se reunir um conjunto de informações básicas sobre essas aplicações, tais como: 

nome,  criadores  (sujeitos  ou  instituições/departamentos/centros  de  pesquisa),  estágio  de 

desenvolvimento,  fontes  científicas  que  relatam  o  seu  projeto/desenvolvimento,  características 

técnicas gerais, classificação enquanto software educativo e objetivos pedagógicos. O conjunto de 

aplicações investigadas, as quais estão relatadas em suas características de maneira pormenorizada 

no documento disponível no link http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf (Parte 

II,  item  2),  são  as  que  seguem:  Construindo  Loucuras,  SoletrandoTV,  IEADClipe,  Gangorra 

Interativa para a TV Digital, Universo Interativo, Turma da Árvore para a TV Digital, SAPSA / T-

CoD Educação / Videoideas e AmadeusTV.

Os estudos realizados em tal atividade de pesquisa, por fim, foram importantes por mais dois 

motivos:  a)  primeiramente,  possibilitou  confirmar  empiricamente,  mesmo  que  de  maneira 

provisória, que a proposta de desenvolvimento de uma aplicação interativa para a TV Digital do 

tipo autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia, possui um certo grau de inovação 

frente ao que já vem sendo apresentado neste contexto de pesquisa no Brasil; b) e em segundo 

lugar, pontuou a incipiência que existe ainda no ramo de desenvolvimento de aplicações interativas 

para a TV Digital,  fruto do pouco tempo de maturidade e de uso que esta tecnologia possui no 

contexto  do  SBTVD-T,  o  que,  de  fato,  resulta  em  uma  fonte  enorme  de  pesquisas  a  serem 

realizadas, para que sejam propiciados os avanços necessários nesta área.
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4.4.2 – Definição recursiva dos requisitos específicos necessários ao software de autoria a ser 

desenvolvido

Para pontuar de que forma foi realizada a definição dos requisitos da aplicação interativa 

Guri  faz-se  necessário,  inicialmente,  descrever  algumas  informações  acerca  da  metodologia  de 

desenvolvimento de software utilizada na criação da sua versão atual. Assim, frisa-se inicialmente a 

utilização de um processo de desenvolvimento baseado na ideia de prototipação incremental: um 

protótipo  inicial  do  software  foi  criado  com  base  em  um  subconjunto  mínimo  de  requisitos 

(funcionalidades)  e,  então,  a  cada  iteração  do processo  de  desenvolvimento  foram adicionadas 

novas funcionalidades a esse subconjunto.  O protótipo é, assim, incrementado para abarcar tais 

adições. A partir dessa concepção, pode-se afirmar que o desenvolvimento do software Guri seguiu 

em linhas gerais os princípios metodológicos propostos pelo Manifesto Ágil23 e,  de forma mais 

específica,  utilizou-se  estratégias  vinculadas  à  metodologia  XP  (eXtreme  Programming)24, 

principalmente no que se refere-se ao levantamento de requisitos por meio de Estórias de Usuários, 

desenvolvimento do software por meio de pequenas versões funcionais e criadas de forma iterativa, 

utilização de técnicas de refatoração e propriedade coletiva do código-fonte, participação ativa do 

“cliente” no desenvolvimento (nesse caso, o Coordenador do Projeto de Pesquisa), utilização de 

testes de unidades, entre outros.

No que se refere especificamente a definição dos requisitos de software, antes de mais nada 

faz-se necessário realizar um breve digressão acerca do desenvolvimento da aplicação interativa 

Guri. Inicialmente, quando dos primeiros meses de estudos e investigações acerca da TV Digital, foi 

sendo  (re)criada  permanentemente  pelo  bolsistas-pesquisadores  e  professores  coordenadores  do 

projeto  uma  concepção  final  de  como  deveria  ser  a  aplicação  interativa  Guri,  sendo  esta 

compreendida enquanto uma “metáfora” que agregaria diversos elementos e características tecno-

pedagógicas que iriam ao encontro do conceito de software educativo de autoria colaborativa de 

materiais educacionais hipermídia. A esta metáfora da visão final de tal aplicação interativa poder-

se-ia aplicar um rótulo de “projeto potencial do software educativo Guri”25. A partir desse “projeto 

potencial”,  vislumbrou-se a  delimitação de um conjunto "momentos  de desenvolvimento" desta 

23 Disponível em: http://agilemanifesto.org.

24 Maiores informações disponíveis em: http://www.extremeprogramming.org/rules.html. 

25 Uma descrição pormenorizada da versão "potencial" da aplicação interativa Guri pode ser consultada no capítulo 3,  
subitens  3.1  e  3.2  do  documento  "Estudos  sobre  TV  Digital  e  Educação",  disponível  no  link 
http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf.
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aplicação  interativa,  a  partir  do  qual  diferentes  graus  de  agregação  e/ou  aprofundamento  das 

funcionalidade previstas seriam disponibilizadas,  buscando convergir  para a concepção final  do 

Guri. Nestes termos, foram delimitados cinco macro-momentos de desenvolvimento do Guri, tais 

sejam:

 1º  momento:  criação  de  uma  aplicação  interativa  capaz  de  permitir  a  autoria  de 

conteúdos audiovisuais lineares, utilizando como metáfora a ideia de um conjunto de 

“slides”, onde é possível inserir e manipular recursos midiáticos (áudio, vídeo, texto, 

animações); 

 2º momento: incrementação da aplicação interativa para o nível de autoria colaborativa 

de um conjunto de “slides” (permitindo, portanto, o compartilhamento de tal conteúdo 

por dois ou mais usuários, com o suporte de um servidor Web);

 3º momento: incrementação da aplicação interativa de autoria colaborativa de conteúdos 

audiovisuais lineares por meio da adição de widgets26 de Tecnologias Digitais de Rede 

(TDRs) no conjunto de slides, como por exemplo, anexar um cliente Twitter ou RSS;

 4º  momento:  incrementação  da  aplicação  interativa  para  um  software  de  autoria 

colaborativa  de  material  educacional  hipermídia  (disposição  de  diversos  tipos  de 

elementos  midiáticos  e  TDRs  em  uma  malha  não-linear  anexa  à  um  conteúdo 

audiovisual);

 5º momento: incrementação da aplicação interativa de autoria colaborativa de material 

educacional hipermídia, por meio da disponibilização de um conjunto de ferramentas 

interna a aplicação que permitam a criação e gerenciamento de ambientes virtuais de 

autoria  colaboração  (por  exemplo,  chats,  fóruns  de  discussão,  votações  para 

homologação de decisões coletiva, etc.).

Com base no exposto, torna-se possível ressaltar que o atual estágio de desenvolvimento da 

aplicação interativa Guri encontra-se caracterizado no “3º momento”, visto que já foram dominadas 

as  questões tecnológicas  necessárias  a criação de um artefato interativo para a  TV Digital  que 

26 Compreende-se por widget um pequeno aplicativo capaz de ser inserido no interior de uma parte específica de um 
software ou sistema operacional (como, por exemplo, a área de trabalho de um S.O), e que busca prover ao usuário  
um conjunto de funcionalidades específicas, facilmente acessáveis e de relevância com o contexto maior do sistema 
ao qual se acopla. No contexto da aplicação interativa Guri, os widgets serão utilizados como forma de prover a  
integração  de  diferentes  Tecnologias  Digitais  de Rede (TDRs) no contexto de criação  do material  educacional 
hipermídia pelos  alunos e professores,  possibilitando,  assim,  uma abertura potencial  da malha hipermidiática à 
processos de integração de nós diversos presentes nas redes acessáveis por tais tecnologias.
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permita a criação colaborativa de um conteúdo audiovisual linear, na forma de um conjunto de 

“slides”, com a agregação de uma ou mais TDRs. Porém, apesar do domínio inicial das questões 

técnicas para a utilização de leitores de RSS e de cliente Twitter na TV Digital, por dificuldades 

técnicas externas ao desenvolvimento do projeto de pesquisa (descritas no subitem 4.4.4), ambas as 

TDRs não foram ainda adicionadas a versão atual da aplicação interativa Guri. 

Assim,  no  que  se  referem aos  requisitos  do  software,  destaca-se  que  os  mesmos  eram 

definidos dentro de cada momento de criação da aplicação interativa a partir das discussões entre a 

equipe de desenvolvimento com os coordenadores do projeto de pesquisa, sendo materializados 

formalmente  através  de  Estórias  de  Usuários,  conforme  a  metodologia  XP empregada.  Cada 

momento  de  criação  do  software  Guri  conteve  diversos  requisitos  levantados,  avaliados  e 

implementados,  sendo  que  diversos  destes,  mesmo  após  implementados,  tiverem  que  ser 

reavaliados e excluídos do processo de desenvolvimento da aplicação interativa, novamente devido 

aos  problemas  de  ordem  técnica  derivados  do  subsistema  Ginga-NCL (maiores  detalhes,  ver 

subitem 4.4.4). 

Nesses termos, tornou-se inviável manter qualquer documentação de software minimamente 

sistematizada, visto que a instabilidade das questões técnicas colocavam como processo fundante do 

desenvolvimento  uma reavaliação  constante  de  requisitos  e  implementações  realizadas.  Porém, 

destaca-se que devido a baixa complexidade da aplicação interativa criada até então, bem como por 

meio da descrição geral dos momentos de desenvolvimento e da documentação do seu código-fonte 

(efetivada  nos  moldes  descritos  no  subitem 4.4.6),  julga-se  possível  aferir  ao  software  Guri  a 

capacidade  de  ser  continuado  em  seu  processo  de  criação,  o  qual  poderá  futuramente  incluir 

inclusive técnicas de engenharia reversa para a geração de uma documentação mais padronizada.

4.4.3 – Criação do repositório de softwares e documentos técnicos relevantes à pesquisa

O repositório de documentos técnicos relevantes a pesquisa foi criado a partir da ferramenta 

Moodle27,  o qual  já  estava instalada e em uso nos  servidores da Infoeduca (instituição privada 

parceira do projeto de pesquisa). Cadastrou-se a pesquisa como um curso, e os participantes da 

pesquisa como seus administradores. O repositório foi principalmente de uso interno, e uma cópia 

dele  foi  feita  antes  que  o  Moodle  da  Infoeduca  fosse  desativado.  Os  documentos  técnicos 

armazenados  foram  principalmente  os  utilizados  nas  Etapas  1  e  2  da  presente  pesquisa, 

27 O Moodle é um sistema para gerência de cursos, o endereço do site oficial da ferramenta é: http://moodle.org/.
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principalmente as normas da ABNT, monografias da PUC, relatórios técnicos do CPqD, além de 

tutoriais e exemplos sobre as linguagens, e para o desenvolvimento de aplicações interativas para os 

subsistemas do Ginga.

Os softwares relevante a pesquisa foram, principalmente, mantidos em computadores da sala 

de pesquisa do GEPID, sendo que foram feitas cópias a partir deles para outras necessidades. Isto se 

deveu, principalmente, em decorrência do tamanho das ferramentas e a instabilidade da taxa de 

transferência. Para o desenvolvimento da parte cliente do software Guri (desenvolvida em Lua e 

NCL  para  o  subsistema  Ginga-NCL)  foi  utilizado  um  ambiente  GNU/Linux,  provido  pela 

distribuição Ubuntu, a qual a versão variou conforme o decorrer da pesquisa. Foi feito uso do editor 

de textos vim28, o interpretador padrão da linguagem Lua versão 5.129, e as ferramentas básicas scp e 

ssh30, a fim de copiar as aplicações para a máquina virtual e dar início a execução das mesmas.  

Também foram utilizadas as seguintes ferramentas multiplataforma: o validador nclvalidator, para 

verificação de erros em documentos NCL31, e o aplicativo  VMWare Player32, a fim de executar a 

imagem do Ginga Virtual Set-Top Box33.

As informações sobre as tecnologias utilizadas na parte servidor do software, assim como 

suas razões para não serem listadas aqui, podem ser encontradas na descrição da subitem 4.4.4 da 

presente etapa. Como repositório do software Guri em si, e não de outros softwares e documentos, 

foi utilizado um repositório Subversion, também conforme descrito na subitem 4.4.4.

4.4.4 – Desenvolvimento recursivo de um protótipo do software de autoria Guri, através da 

efetivação de pequenas e progressivas versões funcionais deste protótipo

Data  de  primeiro  de  julho  de  2010,  a  primeira  submissão  de  código-fonte  da aplicação 

interativa Guri ao repositório que foi usado durante todo o desenvolvimento do software. A última 

28  Disponível nos repositórios da maioria das distribuições Linux, site oficial: http://www.vim.org/.

29  Disponível como um binário empacotado no repositório da maioria das distribuições, binários também disponíveis 
no site oficial: http://www.lua.org/.

30  Ambas as ferramentas costumam ser instaladas conjuntamente com o sistema na maioria das distribuições Linux.

31 Disponível no site oficial da ferramenta http://laws.deinf.ufma.br/nclvalidator/.

32 Disponível em http://www.vmware.com/products/player/.

33 Disponível no Portal do Software Público Brasileiro (http://www.softwarepublico.gov.br/), mais especificamente na 
Comunidade Ginga.
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revisão que consta nesse repositório foi a de nº 160, que data de 5 de maio de 2012. O sistema de 

gerenciamento  de  versões  utilizado  foi  o  Subversion,  o  qual  já  existia  em  um  servidor 

disponibilizado  à  pesquisa  por  parte  do  Departamento  de  Tecnologia  da  Informação  da 

Universidade de Passo Fundo, e no qual foi criada um repositório para o software e contas para os 

seus desenvolvedores. Os bolsistas de desenvolvimento da aplicação interativa DTI-3 e ITI-A já se 

encontravam  ligados  à  pesquisa  desde  os  mês  de  fevereiro  de  2010,  porém  ocupados  pelas 

atividades iniciais de estudo e escolha do middleware das Etapas 1 e 2.

Um primeiro  protótipo  foi  então  desenvolvido principalmente  pelo  bolsista  DTI-3.  Essa 

versão  utilizava  basicamente  somente  a  linguagem  de  programação  Lua,  e  implementava 

primitivamente algumas funções de um "slideshow" ou apresentações de slides no âmbito da TV 

Digital. Ela foi abandonada pela decisão de se usar a linguagem NCL conjuntamente com Lua, por 

questões técnicas, visto que assim tornava-se possível a manipulação de áudios e vídeos, bem como 

melhorar a manipulação de textos, aproveitar o sistema de foco e navegação disponível no NCL, 

dentre outros motivos. Logo após a entrega desta versão o bolsista DTI-3 optou por se desligar da 

pesquisa,  por questões  não pertinentes a  este relatório.  A partir  desse momento,  a despeito dos 

esforços feitos, não se conseguiu encontrar e/ou manter na pesquisa mais nenhum bolsista DTI-3 

com carga horária de 40h semanais. Dessa forma, basicamente todo o esforço de desenvolvimento 

da aplicação interativa Guri desde então até a sua última versão foi realizado pelo bolsista ITI-A de 

20h, o qual permaneceu vinculado ao projeto até o seu término. Isso reduziu para um terço a carga 

horária que se projetava para atividades ligadas ao desenvolvimento do software, o que por si só já 

tornava inviável o desenvolvimento do software como descrito no edital enviado. Porém, o atual 

estágio  da  aplicação  interativa  Guri  deve-se  principalmente  as  dificuldades  de  cunho  técnico 

relacionados ao subsistema Ginga-NCL, as quais serão apresentadas abaixo.

O desenvolvimento do software foi feito basicamente a partir do zero, uma vez que não se 

pode utilizar as soluções padrão de bibliotecas Lua. Isto ocorre porque o desenvolvimento sobre o 

middleware Ginga impõe restrições ao código Lua. Essas restrições são, principalmente, não fazer 

referência a código em bibliotecas na linguagem de programação C já compiladas34, e não utilizar 

um conjunto de facilidades da API padrão do Lua. O problema principal dessas restrições é que elas 

não se aplicam só ao código imediato do software, mas sim, também, a quaisquer bibliotecas cujo o 

software faça uso, e para quaisquer bibliotecas as quais sejam usadas por estas bibliotecas, assim 

recursivamente, gerando um efeito em cascata.

34  Vide discussão em: http://softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/forums/message-view?message_id=22868289.
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Para questões como gráficos, por exemplo, o padrão Ginga especifica suas próprias funções 

primitivas, sobre as quais funções, bibliotecas e aplicações interativas em si devem ser construídas. 

Como o padrão Ginga, em especial durante a pesquisa, era um padrão recente, restrito ao Brasil, e 

que não era amplamente utilizado no âmbito comercial, industrial e acadêmico sequer no Brasil, 

uma  vez  que  o  SBTV-D  ainda  não  havia  sido  posto  em  prática,  existiam  poucas  bibliotecas 

desenvolvidas especificamente para o uso em aplicações interativas. Essa situação está mudando 

recentemente, devido à pesquisas de instituições como o CPqD, a qual desenvolveu e disponibilizou 

a comunidade de programadores envolvidos com o Ginga-NCL uma biblioteca de componentes de 

software destinada a facilitar o desenvolvimento de outras aplicações para TV Digital35. Porém, no 

transcorrer do projeto de pesquisa aqui relatado, este conjunto de bibliotecas não estava disponível 

e,  assim,  componentes  básicos  como rótulos  e  campos  de  texto  tiveram de  ser  desenvolvidos, 

reduzindo o já escasso tempo disponível para o desenvolvimento da aplicação interativa em si.

O software Guri foi desenvolvido conforme o Paradigma de Orientação a Objetos (POO), 

pois  julgou-se  que  o  mesmo  na  época  configurava-se  como  a  melhor  forma  de  gerenciar  a 

complexidade da aplicação interativa. O uso de POO em Lua, o qual é uma linguagem que lhe dá 

suporte, mas é essencialmente procedural, exigiu um aprendizado e um esforço para adaptação. 

Os  maiores  responsáveis,  no  entanto,  pela  diminuição  no ritmo  de  desenvolvimento  do 

software, fora a falta de um bolsista DTI-3 (40h semanias) durante boa parte da pesquisa, foram os 

módulos ausentes e inconformidades na implementação utilizada do Ginga-NCL. Durante o período 

em que  se  realizou  a  pesquisa  desta  implementação,  o  Ginga  Virtual  Set-Top  Box  estava  em 

desenvolvimento  e,  portanto,  haviam  módulos  ainda  não  codificados,  sendo  que  ainda  a 

implementação  exibia  diversos  comportamentos  fora  de  conformidade  com os  padrões.  Faz-se 

digno de nota que esse problema ocorreu apesar de ter sido usado como principal critério de escolha 

do subsistema Ginga o grau de maturidade da implementação. Não obstante essa ressalva, escolheu-

se a implementação de referência que é desenvolvida pela PUC-Rio, a qual também desenvolveu o 

padrão Ginga-NCL, e cujo comportamento serviria de referência a outras implementações.

A falta e a inconformidade de módulos é grave, principalmente em conjunto com a falta de 

uma listagem destes, de exemplos que se utilizam desses recursos, fatores potencializados ainda 

pela comunidade de uso da implementação (e do padrão) ser pequena. Dessa forma, perde-se muito 

tempo com a análise do motivo de um comportamento indesejado, se é erro do desenvolvedor, ou 

35 Para maiores informações sobre esta biblioteca de componentes, bem como de um conjunto de aplicações interativas  
desenvolvidas  pelo  CPqD  e  disponibilizadas  publicamente,  acessar  o  seguinte  link: 
http://www.cpqd.com.br/imprensa-e-eventos/press-releases/6261-cpqd-conclui-entrega-de-aplicacoes-para-tv-
digital-interativa.html.
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da  implementação,  e  da  descoberta  de  caminhos  alternativos  e  paliativos  para  corrigir  o 

comportamento. Planejamentos diversos sobre o desenvolvimento da aplicação interativa, os quais 

já haviam sido tomados, tiveram de ser alterados, descartados inteiramente ou, ainda, executados 

mediante a necessidade do desenvolvimento de módulos para suprir as funcionalidades inexistentes 

ou defeituosas36. Por vezes, os próprios requisitos do software tiveram de ser reconsiderados, em 

situações  de  maior  gravidade.  Isso  tornou  basicamente  impossível  o  uso  de  uma técnica  mais 

sistemática de Engenharia de Software, e estas tentativas foram abandonadas devido ao tempo extra 

demandado pela constante alteração dos artefatos do processo37. A fim de ilustrar estes problemas, 

mas sem a intenção de se fazer uma lista exaustiva, são apresentados alguns destes nos próximos 

parágrafos.

São exemplos da inconformidade da implementação de referência38: a duplicação de eventos 

do controle remoto39;  a incoerência no redimensionamento de mídias ao se usar porcentagens40; 

falhas na devolução do controle das teclas ao formatador NCL por meio do código Lua41; o disparo 

de gatilhos do NCL em situações em que não deveriam42. Sempre que possível se optou por uma 

solução que permanecesse em conformidade a aplicação interativa, no entanto em alguns casos isso 

não  foi  possível.  Um  exemplo  desses  casos  é  a  inconformidade  da  lista  de  fontes  de  texto 

asseguradas na implementação com a do padrão. O uso de qualquer fonte que não fosse "vera", a 

36 Como exemplo desta situação, pode-se citar o módulo  GVSTBWorkarounds,  presente no software, desenvolvido 
unicamente com este propósito.

37 Os comentários dos módulos internos do software foram, no entanto, desenvolvidos conjuntamente ao código e 
abrangem praticamente a  totalidade do mesmo. Mais informações sobre isso,  e  as tentativas  de Engenharia do 
Software, podem ser vistas no subitem 4.4.6.

38 Não se discrimina aqui, para cada inconformidade, em quais versões da implementação a mesma se encontrava.  
Durante o desenvolvimento do software foram utilizadas mais de uma versão da implementação do Ginga-NCL,  
uma vez que, conforme anteriormente pontuado, esta se encontrava em desenvolvimento durante a ocorrência da  
pesquisa. A mesma ressalva vale para as funcionalidades ausentes na implementação.

39 Vide  discussão  em:  http://www.softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/forums/message-view?
message_id=27013633,  e  em 
http://groups.google.com/group/devdtv/browse_thread/thread/74e665991a09d68d/b728c6dc1cbf4a80?
q=#b728c6dc1cbf4a80.

40 Vide  discussão  em: 
http://groups.google.com/group/devdtv/browse_thread/thread/3f218c44a4a08e81/de9b5f2e43083916?
q=#de9b5f2e43083916.

41  Vide discussão em: http://softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/forums/message-view?message_id=36465089.

42  Vide discussão em: http://softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/forums/message-view?message_id=36759369. 
Por fim, é digno de nota que as discussões relacionadas aqui são, em maioria, do Portal do Software Público, site 
que hospeda a implementação discutida e cujos desenvolvedores desta são participantes.
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qual  não  pertence  a  lista  de  fontes  cuja  disponibilidade  é  garantida  pelo  padrão  (as  quais  são 

"Tiresias"  e  "Verdana"),  ocasionava  o  término  súbito  da  aplicação  interativa  que  estava  sendo 

emulada pelo  Ginga Virtual Set-top Box. Este detalhe não é documentado em ponto algum pelo 

desenvolvedores  do  Ginga-NCL,  mas  pode  ser  observado  nos  códigos  de  diversas  aplicações 

interativas já criadas para este subsistema43.

Ainda, alguns dos módulos que não se encontravam implementados quando das atividades 

iniciais de desenvolvimento da aplicação interativa Guri, e que eram essenciais para alcançar os 

requisitos de software planejados, foram disponibilizados durante a ocorrência da pesquisa em suas 

fases intermediárias e finais. Porém, uma utilização efetiva destes módulos já havia sido removido 

dos planejamentos, devido ao fato de que se deveria dar continuidade ao projeto de pesquisa com 

base os materiais técnicos então presentes, não sendo possível aguardar o desenvolvimento futuro 

de módulos, bibliotecas e outros elementos para que então as atividades de desenvolvimento fossem 

retomadas. Nesses casos, quase sempre foi necessário a implementação de uma "rota alternativa" de 

desenvolvimento,  normalmente  com  desvantagens  pelo  tempo  investido  para  a  solução  dos 

problemas adicionais que surgiam decorrentes destes desvios. São exemplos de funcionalidades as 

quais  se  percebeu  não  estarem  implementadas  durante  a  tentativa  de  sua  utilização  pra  o 

desenvolvimento  da  aplicação  interativa  Guri:  o  módulo  NCLedit,  cuja  ausência  impediu  a 

possibilidade de um repositório dinâmico de mídias, e tornou o código NCL maior e mais repetitivo 

em comparação se tal  módulo pudesse ser referenciado44;  a possibilidade de comunicação entre 

códigos NCL definidos como mídia de outro código NCL, o que permitiria dividir o código NCL 

em mais de um arquivo e aumentar sua modularidade45.

Como dito anteriormente, esses exemplos não constituem em uma lista exaustiva, e ao se 

pesquisar arquivos dessa época em recursos tais como o fórum do Ginga no Portal do Software 

Público, ou na lista de discussão sobre o desenvolvimento "devtvd"46, podem ser encontradas várias 

evidências dos problemas aqui relatados.

Por fim, destaca-se que, apesar dos diversos problemas encontrados durante a atividade de 

desenvolvimento de software, a qual conforma um dos objetivos principais do projeto de pesquisa 

43 Um exemplo é o leitor de RSS para TV Digital de Manoel Campos. O código que demonstra o exemplo pontuado 
pode  ser  encontrado  no  seguinte  endereço:  https://github.com/manoelcampos/NCLuaRSS-
Reader/blob/master/main.lua.

44  Vide discussão em: http://softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/forums/message-view?message_id=22305029.

45  Vide discussão em: http://softwarepublico.gov.br/dotlrn/clubs/ginga/forums/message-view?message_id=28115395.

46  A qual pode ser encontrada no seguinte endereço: http://groups.google.com/group/devdtv.
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aqui relatado, em sua versão "atual" a aplicação interativa Guri já atingiu pontos de implementação 

nucleares para que, futuramente, assuma uma plena condição de autoria colaborativa de materiais 

educacionais hipermídia.  Conforme relatado no subitem 4.4.2 da presente etapa de pesquisa, na 

previsão de fases de desenvolvimento da aplicação interativa Guri,  tendo como base o modelo 

"ideal"  do software,  o  qual  contém todas  as  características  e  requisitos  técnicos  para a  autoria 

colaborativa  de  malhas  educativas  hipermídia,  atualmente  pode-se  afirmar  que  tal  aplicação 

encontra-se em seu estágio intermediário de implementação. Em tal estágio já foram conquistados 

objetivos centrais do desenvolvimento previsto, principalmente relativo à capacidade do software de 

manipulação de diversos tipos de mídias, e a sua atual estrutura cliente-servidor que autoriza o 

compartilhamento  de  informações  entre  os  usuários  do  software,  suportando  assim  a  autoria 

colaborativa. 

Ainda, destaca-se que apesar de não estarem ainda implementadas efetivamente no software 

em  sua  versão  atual,  diversas  características  técnicas  desejadas  na  composição  da  aplicação 

interativa Guri "ideal" foram pesquisadas e completamente compreendidas, as quais não resultaram 

integradas a sua versão atual por escolha dos orientadores do projeto de pesquisa e dos bolsistas 

desenvolvedores do software,  visto que algumas decisões tiveram que ser tomadas para que se 

alcançasse um nível mínimo de criação do que havia sido proposto no edital. Pode-se citar aqui o 

domínio da inserção da Tecnologia Digital de Rede (TDR) RSS para a TV Digital, bem como a do 

Twitter. Ainda, durante a pesquisa, soube-se da possibilidade técnica de implementação de TDRs 

como o Facebook e a Wikipédia. Por fim, a própria evolução do subsistema Ginga-NCL em seu 

estágio presente autoriza futuras modificações no software criado para que se alcance a autoria 

colaborativa de uma malha educacional  hipermídia,  composta de elementos  midiáticos  diversos 

dispostos  em uma rede  hipertextual,  e  não  de  uma "apresentação de  slides",  como atualmente 

configura-se  o  Guri.  Um  dos  principais  avanços  técnicos  do  Ginga-NCL  que  permite  o 

desenvolvimento desta característica desejada,  avanço realizado somente nas etapas finais  deste 

projeto de pesquisa, é a disponibilização do módulo NCL-Edit.

O que foi até então relatado neste subitem não se aplica ao módulo servidor do Guri, mas tão 

somente a sua parte cliente, que pode ser executada na TV Digital. O módulo servidor da aplicação 

interativa Guri foi desenvolvido por meio de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado 

"Criação do Módulo Web para Suporte ao Guri: Software de Autoria de Material Educacional  

Interativo para a TV Digital", pelo então aluno do Curso de Ciência da Computação da UPF, Alan 

da Silva Aguirre. Ressalta-se que o TCC inseriu-se dentro da proposta do projeto de pesquisa de  

agregar elementos e recursos humanos além dos previstos pelo edital, mais precisamente derivados 
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das instituições de ensino superior parceiras da pesquisa, neste caso a UPF. Devido ao fato de que o 

módulo servidor ter sido criado somente nas etapas finais da pesquisa, uma descrição do seu atual 

estágio de desenvolvimento, bem como das tecnologias e ferramentas utilizadas em sua criação, 

será relatada no subitem 4.4.7 da presente etapa,  no qual será feito um relato da última versão 

desenvolvida do software Guri, tanto no módulo cliente como servidor.

4.4.5 – Testes e ajustes do protótipo do software de autoria Guri

Testes unitários do software cliente ocorreram, principalmente, durante o término de cada 

módulo, ou conjunto de módulos do software, antes de sua integração. Inicialmente isso foi feito 

manualmente, porém, conforme o volume de código cresceu, optou-se por estudar as opções de 

"frameworks" para testes de unidade, automatizando assim os testes. O framework escolhido foi o 

LuaUnit47, e com a automatização dos testes de alguns dos módulos se tornou viável o uso de testes 

de  regressão48.  Os  testes  de  interface  não  puderam  ser  automatizados,  pois  embora  existam 

frameworks para automatização de teste de interface em Lua, eles não podem ser usados devido as 

restrições impostas sobre o código Lua tratadas no subitem 4.4.4. Nem foram, também, encontradas 

ferramentas externas as quais pudessem cumprir esse papel.

Os ajustes do módulo cliente do software Guri, tratando-se aqui os que não consistiram em 

mera correção de erros do desenvolvedor, ocorreram em função, principalmente, de dois eventos. O 

primeiro, que já foi descrito no subitem anterior, trata-se das inconformidades e módulos faltantes 

da implementação. Antes de se deixar de lado planejamentos a longo e médio prazo, e começar a se 

fazer testes para cada funcionalidade descrita no padrão ainda não utilizada, eles foram a principal 

causa de ajustes no software. Em verdade, mesmo após a tomada dessas providências, ainda tiveram 

de ser feitos ajustes por inconformidades que não se conseguiu descobrir anteriormente a escrita do 

código. Em segundo, durante a parte da pesquisa que foi utilizada a metodologia para gerência de 

projetos Scrum, eram propostos ajustes nas reuniões de revisão e retrospectiva que ocorriam ao final 

de cada Sprint (tempo entre a entrega de um incremento funcional do software e outro).

Os testes com o módulo servidor  do software Guri,  anteriores a integração com a parte 

cliente,  foram  feitos  com  o  auxilio  da  ferramenta  restclient-ui-2.3.349,  a  qual  verifica  os  web 

47  Mais sobre o LuaUnit pode ser encontrado em: http://luaforge.net/projects/luaunit/.

48  Mais informações sobre testes de regressão em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_de_regress%C3%A3o.

49  Acessado em http://code.google.com/p/rest-client/.
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services construídos com a arquitetura RESTful - implantação do paradigma Representational State  

Transfer (REST) utilizando o protocolo Hypertext Transfer Protocol (HTTP).

4.4.6 – Produção da documentação do software

Quanto a documentação interna do software, ou seja, a documentação dos componentes que 

integrados formam o software, esta é bastante completa, e foi sendo desenvolvida conjuntamente ao 

próprio software. Há, basicamente, um comentário geral em cada módulo, explicando a serventia do 

mesmo. Além disso quase a totalidade dos métodos, rotinas e funções do software possuem um 

comentário  para  explicando  seu  uso,  parâmetros,  retorno  e  explicitar  casos  especiais.  Esses 

comentários seguem a sintaxe definida pelo utilitário para geração de documentação LuaDoc50, de 

forma  que  os  comentários  nos  fontes  podem  ser  facilmente  transformados  em  documentos 

(X)HTML, entre outros formatos.

Inseriu-se comentários também em todos os trechos de código que não resolvam o problema 

da forma mais direta possível devido a uma falha da especificação do formatador. Estes comentários 

explicam que falha é essa, as vezes citam uma referência externa, e então descrevem qual foi o 

menor  desvio  encontrado  para  solucionar  aquele  problema.  Pode,  também,  considerar-se 

documentação interna do software um conjunto de casos de testes automatizados que cobrem parte 

dos componentes internos do software. Estes foram desenvolvidos utilizando-se o framework de 

testes  LuaUnit, e são distribuídos junto com seu código, para poderem ser usados para testes de 

regressão.

4.4.7 – Disponibilização de uma versão final funcional do software de autoria Guri

Será feita neste subitem uma breve descrição da versão final do software Guri, tanto da sua 

parte cliente quanto servidor. Uma descrição mais detalhada de ambos os módulos da aplicação 

interativa  Guri  pode  ser  acessada  no  texto  (Parte  II,  subitem 3.3)  disponível  no  seguinte  link 

http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf. É relevante esclarecer que por versão 

final  se  entende a  última versão  do software  desenvolvida  dentro  do  projeto  de  pesquisa  aqui 

relatado. Como já foi visto em outros subitens desta etapa, o software não atingiu todo o potencial 

previsto para o mesmo no edital, por motivos também já citados. A parte cliente do software se 

50 O site oficial da ferramenta se encontra no seguinte endereço: http://keplerproject.github.com/luadoc/.
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encontra atualmente no patamar descrito  na atividade 4.4.2,  ou seja,  no seu terceiro estágio de 

desenvolvimento (de um total de cinco previsto). Deve-se lembrar, também, que a aplicação foi 

disponibilizada como software livre. Desta forma, pode ser assumida por qualquer outra pesquisa 

ou grupo que tenha interesse em continuar seu desenvolvimento, não sendo, portanto, definitiva.

Inicialmente,  relembra-se  que  o  módulo  cliente  encontra-se  "tematizado"  em  torno  da 

proposta de que o software Guri seja futuramente disponibilizado para transmissão no programa 

"Mundo da Leitura na TV", pela UPF TV e Futura. A partir disso, no que se refere à sua estrutura 

básica,  a  aplicação interativa  Guri  é  basicamente  composta  de  uma tela  de  login,  uma tela  de 

seleção,  uma tela  de edição e  as telas  das  galerias.  A tela  de  login serve para autenticação do 

usuário, e permite que o mesmo entre com seu usuário e senha utilizando o teclado numérico (em 

um sistema semelhante ao usado pelos telefones celulares atualmente). A tela de seleção permite ao 

usuário a escolha da apresentação que ele deseja editar, e lhe informará se outro usuário já a estiver 

editando. A tela de edição é a tela de principal do software, onde efetivamente podem ser criadas as 

apresentações  de  slides  multimídia.  Em  sua  versão  atual,  o  software  Guri  permite:  adicionar, 

remover  e permutar  a  posição de slides;  acessar as  quatro galerias  e adicionar  mídias  ao slide 

selecionado; o redimensionamento das mídias de imagem e vídeo; o reposicionamento das mídias 

de imagem, vídeo e texto; a deleção de quaisquer mídias dos slides; executar a apresentação de 

slides, redimensionando sua visualização para o tamanho da tela e permitindo a passagem pelos 

slides, os quais quando visualizados iniciam a execução de suas mídias; salvar as edições feitas no 

módulo servidor, para posterior acesso, pelo mesmo, e pelos outros usuários autorizados; sair da tela 

de  edição,  liberando a  edição  da  apresentação para  os  demais  usuários.  Por  fim,  nas  telas  das 

galerias residem os conjuntos de mídia disponíveis para seleção (imagem, vídeo, texto e áudio), elas 

apresentam um conjunto pré-determinado de mídias, e permitem a adição destas no slide atualmente 

selecionado.

O módulo servidor da aplicação interativa Guri, na versão em que se encontra durante o final 

desta  pesquisa,  é  composto  por  uma  Interface  Web e  cinco  Web services51.  Por  intermédio  da 

Interface Web é realizado o gerenciamento dos usuários do sistema, criação e manutenção de grupos 

de trabalho, bem como novas apresentações de slides. Já os  Web services são responsáveis pela 

disponibilização,  persistência  das  modificações  e  confiabilidade  dos  dados  das  apresentações 

acessadas pelos usuários que possuam um receptor digital com um canal de retorno ativo. Mais 

precisamente, o módulo web do software Guri foi desenvolvido através do processo de prototipação 

51  Para o acesso a uma descrição completa do módulo Web da aplicação interativa Guri, consultar o Trabalho de  
Conclusão de Curso de Alan da Silva Aguirre, disponível no seguinte link: http://guri.upf.br/downloads/tccAlan.pdf.
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incremental, respeitando o padrão de arquitetura de software  Model View Controller (MVC). As 

tecnologias  utilizadas  para  o  seu  desenvolvimento  foram:  Java  SE  versão  6;  Glassfish  3.0.1; 

NetBeans 7.0.1; Postgresql 8.4; Extensible Markup Language (XML); Java Server Faces 2.0 (JSF 

2); PrimeFaces; Java Persistence API (JPA).

A Interface Web divide os usuários em 3 categorias: Administrador, Professor e Aluno. Os 

usuários  na  categoria  Administrador  ficam  responsáveis  pelo  cadastro  e  manutenção  de  itens 

básicos do sistema (criação de turmas, atribuição de alunos às turmas, etc.) e também pela criação 

de novos usuários  e atribuição de categorias aos  mesmos. Já  os  usuários situados na categoria 

Professor são responsáveis pela criação de novas apresentações. Para isso eles irão criar grupos de 

trabalho que são constituídos por usuários do tipo Aluno e disponibilizaram uma ou mais novas 

apresentações  a  cada  grupo.  Na  Interface  Web,  os  usuários  classificados  como  Aluno  poderão 

visualizar a quais grupos pertencem, os membros destes grupos e a descrição das apresentações que 

ele pode editar.

Os  cinco  Web  services presentes  são:  getPresentationList,  que  retorna  a  lista  de 

apresentações  disponíveis  ao  usuário;  getPresentation,  que  retorna  o  XML  descrevendo  a 

apresentação  requisitada,  e  trava  a  sua  edição  por  outros  que  não  o  usuário  que  a  requisitou; 

updatePresentation, o qual substitui, no servidor, a descrição em XML de uma apresentação pela 

enviada;  renewLock, cujo o cliente deve fazer requisições periodicamente a fim de não perder a 

trava  da  apresentação;  unlockPresentation,  o  qual  destrava  a  apresentação  permitindo  que  seja 

usada por outros usuários. Os dois últimos Web services desta lista não estão presentes no artigo de 

TCC desenvolvido por Alan da Silva Aguirre, o qual descreve a parte servidor do software, pois 

foram implementações decorrentes do processo de integração e ajustes com o módulo cliente. Antes 

da  integração,  também,  o  Web  service updatePresentation possuía  a  função  de  destravar  a 

apresentação, em adição a anteriormente citada. Todos os Web services recebem requisições XML 

contendo o nome de usuário e a sua senha, a fim de verificar a autenticidade do autor da requisição.  

Essas requisições, no entanto, não são criptografadas, o que diminui a confiabilidade desse esquema 

de segurança. 

Por fim, a disponibilização das versões do software acima descritas, em um repositório para 

livre acesso, é descrita pela atividade presente no subitem 4.6.2 do presente relatório de pesquisa.
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4.5 Etapa 5: Simulação do protótipo em um contexto de TV Digital

Nesta etapa estão agrupadas as atividades relacionadas a criação e teste da interface gráfica 

da aplicação interativa Guri, sendo que as principais iniciativas de pesquisa giraram em torno da 

avaliação  do  software  criado  em  seus  aspectos  visuais  e  funcionais,  configurando  assim  um 

processo diferente dos testes de código-fonte detalhados no subitem 4.4.5 do presente relatório. Tais 

procedimentos foram realizados de duas formas distintas, sendo a primeira composta basicamente 

de um formulário de avaliação de software preenchido pelos bolsistas-pesquisadores do projeto de 

pesquisa, onde foram discutidos e avaliados questões pertinentes ao desenvolvimento da interface 

gráfica  da  aplicação  interativa  Guri,  além  dos  aspectos  educativos  e  de  desenvolvimento 

(programação). 

Por  fim,  foi  igualmente  realizado  um teste  do  software  desenvolvido  por  meio  de  uma 

simulação com usuários, sendo que nesse contexto os aspectos avaliados foram centralmente as 

questões  de  interface  gráfica  da  aplicação  interativa  Guri.  A partir  de  uma  análise  dos  dados 

recolhidos na avaliação com os usuários confeccionou-se um relatório das atividade relacionadas 

aos  testes  e  avaliação do software  Guri,  o  qual  pode ser  visualizado através  do  seguinte  link: 

http://guri.upf.br/downloads/relatorioTestesGuri.pdf.

4.5.1 - Definição recursiva de requisitos específicos no que se refere as questões de design de 

interface, usabilidade, facilidades de apropriação e interação entre usuário e sistema

Ao ser iniciada a criação da interface do software Guri imaginava-se uma temática baseada 

na cultura e tradição gaúcha. A ideia foi discutida em reuniões envolvendo bolsistas e professores, 

porém, com a possibilidade de futuramente a aplicação interativa ser incluída na programação de 

TV Digital real, optou-se por utilizar como temática o programa infanto-juvenil Mundo da Leitura, 

pertencente  à  Universidade  de  Passo  Fundo,  exibido  através  do  Canal  Futura.  Assim,  foram 

requisitadas as devidas permissões para a utilização de materiais de identidade visual do programa 

Mundo da Leitura.

A partir  da  escolha  da  temática,  os  bolsista  ITI-A responsáveis  para  programação  do 

software e criação do layout passaram a discutir as páginas necessárias ao software, em conjunto 

com o  bolsista  SET-B e  o  orientador  responsável  pelo  projeto.  Desta  forma,  definiu-se  que  o 

software deveria possui uma tela de login, uma página principal, onde ficariam os menus e a tela 

onde o usuário poderia criar e editar sua apresentação e as galerias, que conteriam os conteúdos a 
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serem utilizados para montar uma apresentação. Posteriormente, sentiu-se necessidade de duas telas 

a mais além das citadas, uma onde o usuário pode escolher uma apresentação para editar52, e outra 

onde fossem fornecidas informações essenciais para a utilização das ferramentas do programa, a 

tela de ajuda.

Levando-se  em  consideração  os  requisitos  definidos  para  funcionalidades  do  software, 

destaca-se  que  a  inserção  de  conteúdos  dinâmicos  pelos  usuários  não foi  implementada  (pelos 

problemas de cunho técnico com o Ginga-NCL, descritos no subitem 4.4.4), tornando atividade 

desta seção a escolha de conteúdos multimídia pré-definidos, visando compor as Galerias de Mídia 

utilizáveis no software Guri, sendo tais mídias também retirados do programa Mundo da Leitura. A 

temática visa proporcionar interesse no software por parte do público-alvo a que foi destinado, 

crianças e pré-adolescentes que já possuem certo nível de alfabetização.

As telas tiveram como ponto de cuidado frequente a quantia de informações expostas aos 

alunos, ou seja, sua carga cognitiva, fator que pode atrapalhar a utilização da ferramenta. Além 

disso, foram estudados conceitos utilizados na produção de programas convencionais, para a TV 

Analógica, como tamanho e tipo de fontes que permitem fácil leitura na tela de uma televisão, e as 

cores  aceitas  por  ela,  que  não  constituem uma  gama  tão  grande  quanto  as  que  são  possíveis 

visualizar em uma tela de computador.

Não houve grande foco nas questões de usabilidade ao serem levantados requisitos para a 

parte de layout, pois a escolha de botões e teclas para exercer cada função no software era uma 

questão  a  ser  pesquisada  pelo  programador,  uma  vez  que  a  tecnologia  ainda  não  possui 

padronizações neste sentido, algumas vezes permitindo que certas tarefas fossem realizadas apenas 

através de um botão específico, como por exemplo no caso de selecionar um botão pressionando o 

botão central/Enter, outras vezes nem ao menos havendo botão pré-definido, como no caso de um 

botão que redirecionasse para a tela de ajuda.

Um dos objetivos claros para o software, desde o início, era a interação entre os usuários, 

permitindo a construção de apresentações colaborativamente. Em seu nível atual de maturação, a 

tecnologia permitiu que um usuário pudesse editar a apresentação do outro, não simultaneamente. 

Desta  forma,  não  foram  apresentadas  ideias  que  coubessem  ao  layout  contribuindo  com  a 

colaboração  entre  os  usuário,  e  também  ferramentas,  como  um  chat  integrado,  ficando  como 

sugestão de trabalhos futuros.

52 A criação de apresentação ficou limitada à apenas professores, por questões técnicas definidas entro o professor 
orientador, o bolsista SET-B e o bolsista ITI-A responsável pela programação do software.
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4.5.2 - Construção das imagens que comporão o layout do software de autoria colaborativa

As  imagens  que  compuseram  o  software  Guri  foram  construídas,  em  grande  parte, 

utilizando-se o software de edição de imagens Adobe Photoshop CS5, disponível nas máquinas do 

Laboratório  de  Informática  da  Universidade  de  Passo  Fundo.  Também foi  utilizado o  software 

Adobe Illustrator CS5, igualmente disponibilizado nos laboratórios, para a confecção do novo logo 

do projeto Guri.

Este logotipo teve como inspiração o fato de que a TV Digital permitirá uma troca muito 

mais acentuada de informações  entre  a  programação e os  antes  telespectadores  passivos,  agora 

usuários  teleinteragentes.  Desta  forma,  as  bolinhas  podem  estar  tanto  indo  quanto  vindo  da 

televisão,  representando  bem  este  conceito.  As  cores  variadas  utilizadas  podem  representar  a 

comunicação  diversificada  entre  os  sujeitos  por  meio  da  TV Digital  e  da  aplicação  interativa 

proposta.  As letras  compondo o nome do projeto  estão  localizadas  dentro  da televisão,  pois  o 

software  foi  planejado  para,  mesmo  que  futuramente,  permitir  que  usuários  construam 

colaborativamente por  meio de  uma TV Digital  malhas  educacionais  hipermídia,  tematizadas  a 

partir do conceitos e dinâmicas do programa Mundo da Leitura.

Todas  as  telas  foram feitas  em formato  widescreen,  uma vez  que  através  de  pesquisas 

percebeu-se que existe a possibilidade de partes serem “escondidas” para se enquadrar na televisão. 

Não houve, no entanto, um cuidado em deixar as possíveis partes que poderiam não aparecer sem 

elementos importantes.  Tal  fato pode ser posteriormente investigado por bolsistas-pesquisadores 

que venham a trabalhar com as questões de layout da aplicação Guri, dentro do GEPID.

A  tela  onde  o  usuário  faz  login  (Figura  1)  em  sua  conta  já  havia  sido  construída 

anteriormente à adoção da temática referente ao programa Mundo da Leitura. Ela, no entanto, não 

precisou ser  refeita,  pois não apresentava qualquer  elemento não-genérico que não pudesse ser 

reaproveitado para a nova temática. 

Em reunião com os bolsistas pesquisadores foi decidido que esta página conteria uma breve 

descrição sobre o que é o software Guri, um campo para a inserção do nome do usuário, um campo 

para a inserção da senha, e um botão “Entrar”. Foi acrescentado o logotipo à página inicial em 

tonalidade sépia para combinar com a madeira, dando a ideia de que o login faz parte de uma placa,  

que leva o usuário até a sala onde construirá sua apresentação.
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Figura 1 - Tela de login da aplicação interativa Guri

Após a tela de login, o usuário se depara com a tela onde poderá escolher a apresentação que 

quer editar. Esta página foi projetada posteriormente às outras, quando foi possível ao programador 

implementar um certo nível de interação entre os usuários. O design da interface é bem simples, 

com fundo em degradê suave, uma imagem do programa Mundo da Leitura e as opções a serem 

selecionadas. Desta forma, não existem informações demais em uma página que serve apenas para 

ligação com a tela principal do software (Figura 2).

A tela principal mostrou-se como um desafio para a criação conforme os estudos feitos 

referentes à programas televisivos. Por fim, optou-se por ocupar totalmente o espaço da tela com os 

botões e informações necessários, ignorando-se o fato de que em uma televisão com resolução não-

widescreen as laterais da imagem provavelmente não apareceriam ao invés do tamanho dela ser 

adaptado ao tamanho da tela da televisão. Optou-se por seguir esta escolha pelo fato de, em certo 

ponto da pesquisa, ter-se percebido que a aplicação não tornar-se-ia viável para o uso real em TV 

Digital durante o período em que a pesquisa se deu. Assim, decidiu-se efetivar a criação do layout 

em  tais  termos  para  que  fosse  possível  dar  continuidade  as  tarefas  de  pesquisa  relativas  ao 

desenvolvimento da aplicação interativa Guri, em seus aspectos visuais e de programação. 

Para combinar com a temática escolhida para o software, baseada no programa Mundo da 

Leitura, que tem como um de seus objetivos incentivar a leitura para seu público infanto-juvenil, foi 
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utilizada uma estante para abrigar o menu secundário da tela principal (2), que muda de acordo com 

a opção escolhida no menu (1), feito de forma flutuante, ao topo, para não sobrecarregar a carga 

cognitiva da tela. A área onde é construída a apresentação de slides possui a forma de um quadro-

branco (3) utilizado em sala de aula, também fazendo referência ao programa. 

Na parte restante ao lado do quadro-branco, inicialmente deveria existir uma extensão do 

quadro-branco, caso o usuário desejasse realizar a inserção de TDRs como o RSS ou Twitter, o que 

posteriormente foi retirado do projeto da aplicação interativa Guri (verificar o subitem 4.4.4 deste 

relatório).  A parte  em roxo na base da tela  viria  a  abrigar  dicas  e  informações  sobre menus  e 

funcionalidades selecionadas, mas isto também ficou como sugestão para implementação futura 

devido à maturidade da tecnologia. O botão com a interrogação em vermelho foi criado para ser 

chamativo, dando a ideia correta ao usuário de que ele o levará para uma página de ajuda.

Figura 2 - Tela principal da aplicação interativa Guri

As páginas internas são compostas pelas galerias com sons, vídeos, textos e imagens pré-

definidas.  Por causa da futura mudança que poderá ocorrer nestas páginas,  quando os usuários 

puderem enviar suas próprias mídias para o software, optou-se por um layout simples e repetido 

para as galerias, mudando apenas as suas cores e alternando entre duas imagens de background 

retiradas de fotos do programa Mundo da Leitura. Outra vez, o espaço em cinza, como pode ser  

visto na Figura 3,  foi  construído com o intuito de receber dicas e informações,  não tendo sido 

retirado do layout após a desistência, possivelmente temporária, da ideia de sua implementação.
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Figura 3 - Exemplo de Galeria de Mídias da aplicação interativa Guri

A tela de ajuda, apresentada na Figura 4, foi a última a ser feita, um pouco antes dos testes 

realizados com alunos. Sentiu-se necessidade de uma tela com informações básicas, principalmente 

sobre as teclas a serem utilizadas para comandar a ferramenta. Optou-se por expor as teclas do 

controle remoto que fazem as funções do software, uma vez que os teste posteriores do software 

seriam  realizados  em  computadores,  simulando  o  uso  de  um  controle  remoto.  Através  deste 

contexto,  buscou-se  construir  noção  iniciais  de  vários  pontos  de  discussão  acerca  da  Interface 

humano-computador e usabilidade aplicados à TV Digital, e não ao computador em si.
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Figura 4 - Tela de ajuda da aplicação interativa Guri

A partir da finalização das telas da aplicação interativa Guri, bem como da programação das 

suas funcionalidades na versão final conquistada pelo projeto de pesquisa aqui descrito, tornou-se 

possível realizar um conjunto de testes iniciais deste software, buscando principalmente levantar 

pontos de discussões sobre questões de usabilidade, design de interfaces e funcionalidades, as quais, 

futuramente, poderão ser implementadas em versões futuras da aplicação criada.

4.5.3 - Aplicação do protótipo em laboratório, visando analisar aspectos de funcionalidade, 

design  da  interface,  usabilidade,  autoração  e  interação,  buscando  prover  novas 

diretrizes para futuras modificações do software Guri pelo seu público-alvo

Este ponto refere-se ao processo de avaliação do software realizado pelos pesquisadores do 

Projeto  Guri,  ou  seja,  uma  análise  de  cunho  objetivo,  com base  em critérios  especificamente 

definidos  e  mensurados  quanti  e  qualitativamente.  Assim,  tem-se  delimitada  uma  proposta  de 

avaliação  da  Aplicação  Interativa Guri  tomando  como  base  uma  seleção  de  categorias, 

subcategorias e critérios de análise de softwares, tais como pontuadas por autores como Oliveira, 

Costa  e  Moreira  (2001),  além da  utilização  de  pontos  referentes  à  usabilidade  e  programação 

extraídos do Modelo de Qualidade de Software, da ISO/IEC 9126 (ISO, 2003). Tais critérios de 

análise versam sobre as três principais características/categorias presentes em softwares educativos, 

ou seja, os aspectos pedagógicos, de programação e de interação humano-computador. 
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Cada critério é mensurado quantitativamente - com base na combinação de um índice de 

abrangência e de escala que aferem uma nota objetiva ao critério -, bem como, ainda, é  avaliado de 

maneira qualitativa, por meio de uma breve descrição justificando a nota objetiva dada. Ainda, em 

tal  descrição,  ao apontar  possíveis  problemas  encontrados nos  critérios  de análise  do software, 

existe  a  dissertação  sobre  possíveis  ações  para  contornar  e/ou  corrigir  tais  deficiência.  Tais 

indicações são sintetizadas na forma de uma lista de diretrizes objetivas para futuras modificações 

no software. Por fim, destaca-se que todas as avaliações realizadas encontram-se materializadas 

textualmente  no  documento  "Relatório  de  Testes  da  Aplicação  Interativa  Guri"  -  Capítulo  2, 

subitem  2.1,  disponível  para  download  no  seguinte  link: 

http://guri.upf.br/downloads/relatorioTestesGuri.pdf.

4.5.4 - Simulação e análise do protótipo em um contexto de TV Digital

Nesta atividade foi realizado um teste de usabilidade com a aplicação interativa Guri, após a 

finalização da última versão deste software. Foram convidados dois alunos do 5º ano, com idades de 

10 e 11 anos, portanto dentro da faixa-etária escolhida para compor o público-alvo da aplicação 

interativa Guri.  Estes  usuários  realizaram um conjunto de tarefas  pré-selecionadas  no software, 

simulando  seu  uso  em  computadores,  tendo  para  isso  o  auxílio  e  supervisão  dos  bolsistas 

pesquisadores. Anteriormente ao teste, foram feitos os preparativos necessários, incluindo a criação 

de um questionário para que os usuários respondessem ao final dos testes, como uma forma de 

avaliação qualitativa software por parte dos usuários. Destaca-se ainda que foram realizadas coletas 

de dados a partir da gravação das ações dos usuários durante os testes. Para o teste foram definidas 

tarefas que utilizassem todas as ferramentas disponíveis na aplicação, sendo que os pesquisadores 

poderiam auxiliar os usuários, caso eles não soubessem como prosseguir nas suas tarefas.

Após os testes realizados, passou-se, então, para a fase de análise dos resultados obtidos e, 

posteriormente, à escrita das observações com base em conceitos importantes sobre usabilidade, 

design de interação e Interface Humano-Computador. Para esta fase, foram utilizados os materiais 

coletados durante os testes, incluindo fotos, vídeos, gravações de áudio, o questionário, bem como 

anotações realizadas por parte dos bolsistas pesquisadores. Por fim, destaca-se que todas as análises 

realizadas  acerca  da  aplicação  interativa  Guri,  em  sua  avaliação  prática  junto  à  usuários  em 

ambiente simulado, pode ser encontrada no  "Relatório de Testes da Aplicação Interativa Guri" - 

Capítulo  2,  subitem  2.2,  disponível  para  download  no  seguinte  link: 

http://guri.upf.br/downloads/relatorioTestesGuri.pdf.
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4.6  Etapa  6:  Transferência  da  tecnologia  desenvolvida  à  sociedade  através  da  sua 

disponibilização como software livre, bem como a realização de palestra para a 

difusão inicial do potencial da TV Digital na Educação

As ações previstas para esta etapa possuíram como objetivo nuclear a criação de dispositivos 

que permitissem disponibilizar os conhecimentos construídos durante o projeto de pesquisa para a 

sociedade,  mais  especificamente  no  que  se  refere  à  aplicação  interativa  criada  e  às  produções 

teóricas  realizadas.  Nesses  termos,  buscou-se  diferentes  formas  que  autorizem  os  públicos 

interessados a acessarem as produções da pesquisa, principalmente através da criação do site do 

projeto, onde encontram-se, além das produções teóricas, a aplicação interativa Guri com manual de 

usuário, sendo o software disponibilizado sob uma licença GNU-GPL. 

4.6.1 – Criação e manutenção contínua do sítio do projeto

O sítio do projeto de pesquisa Guri esta hospedado nos servidores da Universidade de Passo 

Fundo (UPF), podendo ser acessado pelo endereço http://guri.upf.br. Nestes endereço estão contidas 

as seguintes informações: uma apresentação geral do projeto, com os participantes da pesquisa, seus 

objetivos e cronograma; os endereços dos sítios dos parceiros do projeto; uma lista de sítios de 

grupos de  pesquisa,  materiais  sobre  desenvolvimento,  e  blogs  relacionados  a  TV Digital.  Nele 

constam, também as opções de um formulário para contato e uma seção de downloads.  Ainda, 

criou-se uma seção de notícias sobre TV Digital, a qual era atualizada sempre que algum fato novo 

e relevante sobre a área surgia.

Em sua última versão, o sítio do projeto Guri se apresenta com a interface apresentada na 

Figura 5. Foram utilizadas para confeccionar o sítio as linguagens de programação PHP 5, para a 

dinamização de conteúdo, e JavaScript,  para construção do cronograma presente no sítio.  Além 

disso, a linguagem de marcação XHTML, em sua versão 1.1, e CSS3 para a codificação do layout, 

este sendo totalmente produzido com a ferramenta paga Adobe Photoshop CS5. A interface, baseada 

em Web 2.0, foi projetada para se adaptar à telas de diferentes dimensões (melhor visualizada em 

telas acima de 1024px de largura). As cores azul e vermelho, predominantes da interface, foram 

escolhidas baseadas no logotipo do projeto, anteriormente explicado na seção 5.1. As cores verde e 

amarelo também estão presentes na interface, em detalhes como ícones de listas e destaques em 

escritas.
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Na seção de downloads estão disponíveis todos os materiais produzidos durante a pesquisa, 

que se resumem em dois grandes grupos: um pacote contendo a aplicação interativa Guri,  e os 

textos  diversos  escritos  a  partir  dos  estudos teóricos  sobre TV Digital  e  Educação.  Assim,  são 

disponibilizados  para  a  consulta  do  público  a  última  versão  do  software  Guri,  seu  manual  ou 

apostila, os relatórios acerca dos testes efetivados sobre esta aplicação interativa, um conjunto de 

fichamentos de livros e artigos ocupados para a escrita da parte teórica e, por fim, os diversos textos 

que compõe as diretrizes pedagógicas para a futura apropriação do software Guri em situações de 

ensino-aprendizagem.  Ainda,  julgou-se  pertinente  disponibilizar  para  download  as  publicações 

científicas  resultantes  das  pesquisas  efetivadas  neste  projeto  de  pesquisa.  Vale  ressaltar  que  no 

pacote da versão atual da aplicação interativa Guri estão contidas as imagens presentes no mesmo, 

as quais não foram disponibilizadas conjuntamente com os fontes em um repositório online de 

reconhecimento geral, por motivos explicados na próxima atividade.

4.6.2  –  Registro  do  software  de  autoria  Guri  como  OpenSource,  através  da  GNU-GPL 

(General Public License), bem como a sua disponibilização através de repositório de 

softwares livres on-line (por exemplo, o SourceForge)

O software foi disponibilizado, conforme definido, como código aberto, pela licença GNU-

GPL. Este procedimento não envolve qualquer registro, mas sim a adição do anúncio da licença em 

cada  código-fonte  e  a  cópia  de  todo  o  seu  texto  em um arquivo  disponibilizado  junto  com o 

software,  entre  outros  detalhes53.  Para  sua  disponibilização  se  optou  pelo  repositório  online 

Gitourious54,  o  repositório  do  projeto  pode  ser  encontrado  na  seguinte  URL: 

https://gitorious.org/~projetoguri. No entanto só os fontes do cliente, e não as mídias do software 

cliente e o módulo servidor, foram disponibilizados dessa forma. As versões completas dos módulos 

cliente  e  servidor  foram  disponibilizadas  nos  servidores  da  UPF  nos  endereços, 

http://guri.upf.br/downloads/guriCliente.tar e  http://guri.upf.br/downloads/guriServidor.tar, 

respectivamente. 

Dessa forma, é simplificada a visualização dos fontes do cliente, que devido a sua natureza, 

são mais propensos a serem estudados, e não se corre o risco da diminuição da banda do repositório 

do  projeto,  que  ocorreria  caso  fosse  pelo  mesmo  que  a  aplicação  completa  resultasse 

53  As informações sobre os passos recomendados para disponibilização de um software em GNU-GPL podem ser 
encontradas no seguinte endereço: http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.html.

54  Cujo endereço é: https://gitorious.org/.
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disponibilizada. O tamanho total dos dois módulos da aplicação é cerca de 300 MiB, principalmente 

devido as  imagens  que perfazem a interface do software e  o conjunto  de  mídias  pré-definidas 

disponibilizado para o uso no desenvolvimento das apresentações de slides.

4.6.3 – Confecção de materiais instrucionais (manuais e apostilas) de utilização do software de 

autoria Guri

Não foram realizadas a confecção de apostilas instrucionais didáticas para o software Guri 

pois, como explicado anteriormente, o software não possui condições para aplicação em escolas no 

seu  formato  e  estado  de  maturação  atual,  configurando  desperdício  a  criação  de  apostilas 

explicativas para ele de uso didático, visando o público-alvo escolhido para o projeto. Contudo, 

criou-se um manual (disponível em http://guri.upf.br/downloads/manual-guri.pdf), que visa auxiliar 

o  usuário a  saber  quais  são as  funcionalidades  presentes  em cada tela  do software,  e  o  que o 

software permite executar até  o momento em que esta  pesquisa foi finalizada.  Este  documento 

configura, além disso, como uma forma de estudo posterior do software, de forma com que não se 

perca o objetivo de cada tela construída até o presente momento. 

Os documentos de estudos teóricos disponibilizados através do sítio do projeto (disponíveis 

em http://guri.upf.br/downloads/guriDiretrizesPedagogicas.pdf), em sua maioria textos produzidos 

durante toda a extensão da pesquisa, podem ser também utilizados como forma de compreensão das 

possibilidade de apropriação educacional do software, sendo que em futuras pesquisas que dêem 

continuidade  ao  trabalho  já  realizado  poderão  tornar-se  a  base  para  a  construção  de  materiais 

instrucionais de cunho educacional.

4.6.4  –  Difusão  inicial  das  possibilidades  de  apropriação  da  TV  Digital  em  processos 

educativos a partir de palestra a ser proferida aos técnicos do Núcleo de Tecnologia 

Educacional  (NTE)  da  cidade-sede  do  projeto,  com a  participação  de  docentes  de 

algumas escolas públicas abrangidas geograficamente pela Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE) do NTE em questão

Ainda, como forma de difusão do conhecimento gerado pelo projeto no âmbito acadêmico, 

foram  realizados  quatro  Workshops  Internos  do  Projeto  Guri,  com  a  participação  tanto  os 

pesquisadores  e  bolsistas  do  projeto  como  demais  pesquisadores  interessados  na  temática  de 
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pesquisa de TV Digital e Educação da UPF. Nestes workshops foram apresentados e discutidos os 

resultados, dificuldades e avanços do Projeto Guri durante a caminhada de investigação. 

Data Link para registro

24/08/2010 http://www.upf.br/site/inc/noticias/mostraNoticia.php?codNoticia=13775 

15/12/2010 http://www.upf.br/site/inc/noticias/mostraNoticia.php?codNoticia=14517 

03/11/2011 http://www.upf.br/site/inc/noticias/mostraNoticia.php?codNoticia=16422 

02/07/2012 http://www.upf.br/site/inc/noticias/mostraNoticia.php?codNoticia=17708 

4.7 Etapa 7: Difusão do conhecimento produzido na comunidade científica nacional e 

internacional

Na presente etapa descrevem-se os materiais de publicação produzidos durante o projeto de 

pesquisa (artigos em revista e eventos, oficinas e capítulos de livro), bem como a participação em 

eventos científicos da área de TV Digital.

4.7.1 - Elaboração e discussão de textos para publicação

No que se referem às produções escritas destinadas à publicação, sejam em revistas, eventos 

ou livro,  destaca-se que durante o tempo oficial  do projeto de pesquisa foram desenvolvidos e 

aprovados um total de 2 artigos em periódicos, 1 capítulo de livro, 1 resumo expandido, 3 resumos e 

1 oficina,  sendo todos estes  materiais  elaborados pelos  bolsistas-pesquisadores  e coordenadores 

envolvidos  com  as  atividades  de  pesquisa  descritas  nesse  relatório.  Assim,  inicialmente  serão 

discriminadas informações acerca das produções acima pontuadas, sendo posteriormente relatados 

textos escritos vinculados ao projeto de pesquisa e publicados na forma de Trabalho de Conclusão 

de  Curso  (TCC).  Por  fim,  serão  pontuadas  algumas  informações  preliminares  acerca  de  um 

conjunto de textos ainda não publicados, mas que serão futuramente submetidos a processos de 

avaliação, principalmente em revistas e eventos científicos.

Abaixo, descrevem-se informações dos artigos, capítulos de livro,  resumos expandidos e 

resumos publicados pelo projeto em seu tempo de execução:

 Revista REA/UEM (fevereiro/2012): Artigo completo em periódico científico 

-  “Projeto  Guri:  software  de  autoria  colaborativa  de  materiais  educacionais 
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hipermídia para a TV Digital”, de Vitor Malaggi e Henrique Becker. Disponível em: 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/issue/view/584.

 Revista  RBCA (maio/2012):  Artigo  completo  em  periódico  científico  -  " 

Software de autoria colaborativa de materiais educacionais para a TV digital",  de 

Marco  Antonio  Sandini  Trentin,  Adriano  Canabarro  Teixeira,  Cássio  Feldkircher. 

Disponível em: http://www.upf.br/seer/index.php/rbca/article/view/2115.

 Livro Inclusão Digital: tecnologias e metodologias (2012): Capítulo de livro - 

"Projeto Guri: software de autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia 

para a TV digital", de Vitor Malaggi e Henrique Becker. No prelo.

 22º SBIE (2011): Resumo expandido em evento científico - “Projeto Guri: 

software de autoria  colaborativa de materiais  educacionais  hipermídia  para  a  TV 

Digital”, de Henrique Becker, Vitor Malaggi, Adriano Canabarro Teixeira e Marco 

Antônio  Sandini  Trentin.  Disponível  em:  http://www.br-ie.org/sbie-wie2011/SBIE-

Trilha5/91961_1.pdf.

 XXI MIC-UPF (2011):

 Resumo  em  evento  científico:  “Design  de  Interfaces  na  TV  Digital:  o 

desenvolvimento da interface do software  Guri”, Isabella Czamanski Rota e 

Vitor Malaggi;

 Resumo  em  evento  científico:  “Um  módulo  para  implementação  de 

comunicação  bloqueante  do  código  Lua  para  com  o  formatador  NCL no 

middleware Ginga”, de Henrique Becker;

 Resumo  em  evento  científico:  “Guri  -  software  de  autoria  colaborativa 

educacional para a TV Digital”, de Cássio Feldkircher,  Henrique Becker e 

Vitor Malaggi

 1º SENID (2012): Oficina em evento científico - "Desenvolvimento de aplicações 

interativas em Lua e NCL para TV Digital", de Henrique Becker. Disponível em: 

http://www.upf.br/senid/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=15.

Além  das  formas  de  divulgação  dos  trabalhos  realizados,  vale  destacar  a  captação  de 

diferentes recursos humanos não custeados pelo edital aprovado e utilizados no desenvolvimento 

das tarefas do projeto de pesquisa. Nesse sentido, pontua-se que a partir destes recursos humanos 

ocorreu a realização de dois Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) na área de TV Digital  e 
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Educação, os quais possuem assim relação com as pesquisas desenvolvidas no Projeto Guri. Ambos 

os trabalhos foram apresentados em banca examinadora do curso em questão, ajudando a compor as 

atividades previstas na metodologia de pesquisa do projeto, tanto na parte teórica quanto prática. 

O primeiro deles, intitulado "Sistema Brasileiro de TV Digital: uma ferramenta de inclusão", 

foi desenvolvido pelo acadêmico Felipe Sachetti, sendo aprovado no ano de 2011/2. Neste TCC 

buscou-se realizar um apanhado geral sobre a TV Digital no Brasil e, de forma mais específica, 

mapeou aplicações interativas desenvolvidas para esta nova mídia e que destinem-se aos processos 

educativos.  O  segundo trabalho  é  intitulado  " Criação  do Módulo  Web  para  Suporte  ao  Guri: 

Software de Autoria de Material Educacional Interativo para a TV Digital", de autoria do acadêmico 

Alan  da  Silva  Aguirre  e  aprovado  no  ano  de  2012/1.  No  TCC  em questão  concentrou-se  no 

desenvolvimento das funcionalidade previstas para o módulo servidor do software Guri, realizando 

assim  atividades  de  programação  que  permitiram  o  armazenamento  e  compartilhamento  das 

apresentação de slides multimídia criadas pelo módulo cliente ou aplicação interativa. Ambos os 

textos  contendo  as  pesquisas  e  investigações  que  compõem  os  TCCs  descritos  podem  ser 

encontrados  no  seguinte  link:  http://guri.upf.br/downloads/tccAlan.pdf e 

http://guri.upf.br/downloads/tccFelipe.pdf. 

Por fim, ressalta-se que outros artigos gerados a partir  dos conhecimento construídos no 

projeto de pesquisa estão em processo de maturação de ideias e/ou desenvolvimento de escrita, 

visto que somente com a conclusão das etapas finais de investigação criaram-se as condições que 

possibilitam a sua redação. Pode-se destacar, neste contexto, a previsão de publicação dos seguintes 

trabalhos relacionados ao projeto de pesquisa descrito neste relatório:

 um artigo em periódico científico descrevendo as diretrizes pedagógica de apropriação da 

TV Digital;

 um  artigo  em  periódico  científico  relatando  problemas  técnicos  concernentes  à 

implementação de aplicações interativas com o middleware Ginga;

 um artigo em periódico científico sobre questões de desenvolvimento e testes de interfaces 

gráficas para a TV Digital;

 e um artigo em periódico sintetizando todo o processo de pesquisa realizado, incluindo tanto 

as dimensões práticas quanto teóricas do mesmo.

Ressalta-se que tais textos previstos para publicações serão viabilizados de acordo com a 
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disponibilidade dos  bolsistas-pesquisadores  envolvidos  com o projeto de pesquisa  Guri  em seu 

tempo de vigência oficial, não consubstanciando, portanto, uma obrigação formal.

4.7.2 – Participação em eventos científicos: seminários e congressos interinstitucionais

Houve  participação  do  projeto  no  primeiro  Seminário  Nacional  de  Inclusão  Digital 

(SENID)55, que ocorreu de 16 à 18 de abril de 2012, na Universidade de Passo Fundo (UPF), por 

meio de um dos bolsista ITI-A que proferiu uma oficina intitulada "Desenvolvimento de aplicações 

interativas em Lua e NCL para TV Digital", descrita anteriormente no subitem 4.7.1. O objetivo da 

oficina foi difundir o conhecimento no desenvolvimento de aplicações para o middleware Ginga-

NCL obtido durante a pesquisa.

O projeto de pesquisa também participou por meio do Coordenador do Projeto Guri no 22º 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, realizado em Aracajú56 - SE, durante os dias de 21 

à 25 de novembro de 2011. Em tal evento foi apresentado um resumo expandido intitulado "Projeto 

Guri: software de autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV Digital", 

confeccionado pelos bolsistas e coordenadores do projeto em questão.

Ainda, durante a XXI Mostra de Iniciação Científica da UPF57, que ocorreu de 8 à 11 de 

novembro  de  2011,  houve  a  apresentação  e  exposição  de  três  resumos  e  pôsteres,  os  quais 

igualmente configuram-se como fruto do trabalho de pesquisa desenvolvido durante o projeto. Os 

trabalhos intitulavam-se: "Um módulo para implementação de comunicação bloqueante do código 

Lua para com o formatador NCL no middleware Ginga", desenvolvido e apresentado pelo bolsista 

ITI-A responsável pela implementação dos códigos-fonte da aplicação Guri; "Design de Interfaces 

na TV Digital: o desenvolvimento da interface do software Guri", escrito e apresentado pela bolsista 

ITI-A responsável pela criação da interface gráfica da aplicação Guri; e, por fim, "Guri - software 

de  autoria  colaborativa  educacional  para  a  TV Digital",  escrito  e  apresentado  por  um bolsista 

PIBIC/UPF que durante quatro meses participou do projeto de pesquisa aqui descrito.

Ocorreu  também a  participação  do  bolsista  ITI-A responsável  pelo  desenvolvimento  da 

aplicação interativa Guri, e do bolsista SET-6B responsável pelo embasamento teórico-educacional 

do projeto, na 11º edição do Fórum Internacional do Software Livre (FISL), nos dias 21 à 24 de 

55  O site oficial deste evento se encontra em http://senid.upf.br/, o arquivo da edição do evento em que se ministrou a 
oficina se encontra em http://senid.upf.br/2012/.

56   Site para acesso ao anais do 17º WIE: http://www.br-ie.org/sbie-wie2011/.

57  O site oficial da mostra pode ser acessado em: http://www.upf.br/mic.
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julho de 2010, na cidade de Porto Alegre - RS58. Tais participações não se deram como "palestrante" 

ou "apresentação de trabalhos",  no entanto houve uma a troca de conhecimentos com diversos 

pesquisadores  da  área  de  TV Digital  presentes  em  tal  evento,  sendo,  portanto  digna  de  nota. 

Destaca-se principalmente que, a partir dos diálogos realizados no FISL com diversos profissionais 

e pesquisadores, foi vislumbrado inicialmente pelo bolsista SET-6B a possibilidade de construção 

de  uma  infraestrutura  de  transmissão  de  sinal  digital  interativo,  em  um  âmbito  restrito  de 

propagação (dentro da UPF). A partir disso, foi construída uma proposta de Projeto de Pesquisa para 

a  constituição  do  "Laboratório  Interdisciplinar  de  Pesquisas  em  Inclusão  Digital,  Processos 

Educativos e TV Digital - LITVd", ligado ao GEPID/UPF, o qual de fato passou a ser concretizado 

a partir de junho/2012, por meio do aporte financeiro captado junto ao CNPq por meio do  Edital 

Universal MCT/CNPq N.º 14/2011.

5. Considerações finais

O projeto de pesquisa Guri, descrito em seus principais processos de execução no presente 

relatório de investigação, possuía como objetivo de âmbito geral a realização de estudos acerca da 

apropriação da TV Digital no campo educacional, enquanto novo meio de comunicação capaz de 

potencializar diretrizes pedagógicas específicas. Para a realização desta proposta de pesquisa, fez-se 

necessário perseguir dois objetivos específicos, sendo eles o desenvolvimento de uma aplicação 

interativa  de  autoria  colaborativa  de  materiais  educacionais  hipermídia,  bem  como  de  um 

referencial  teórico  consistente  que  embasasse  a  apropriação  desta  aplicação  em  ambientes  de 

ensino-aprendizagem. 

Ao recobrar a caminhada de pesquisas realizados, é possível destacar que, mesmo levando 

em consideração o atual estágio de maturação das tecnologias de desenvolvimento de aplicações 

interativas,  julga-se  plausível  aferir  que  o  presente  projeto  conseguiu  contribuir  de  forma 

qualificada para a evolução dos estudos sobre o potencial educacional da TV Digital no contexto 

acadêmico do Brasil.  Isso fica evidenciado nos dois produtos principais gerados pelo projeto de 

pesquisa em questão,  tais  sejam: o software Guri  e  o  documento  "Estudos sobre TV Digital  e 

Educação", ambos disponibilizados através do site http://guri.upf.br. Deve-se destacar ainda como 

resultado das pesquisas efetivadas o fomento provido ao desenvolvimento de recursos humanos 

qualificados dentro de Instituições de Ensino Superior, neste caso principalmente na Universidade 

58  Site oficial: http://softwarelivre.org/fisl11.
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de Passo Fundo, os quais posteriormente poderão contribuir para a expansão das possibilidades de 

utilização  da  TV Digital  nas  mais  diversas  atividades,  ao  atuarem no contexto  público  ou  em 

empresas da iniciativa privada.

Por fim, destaca-se que a continuidade dos processos de pesquisa sobre a TV Digital na 

Educação ocorrerá no contexto do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital (GEPID), sendo 

que pontua-se como um dos objetivos a serem perseguidos a continuidade de desenvolvimento tanto 

da aplicação interativa Guri quanto das pesquisas em educação acerca da apropriação pedagógica 

deste meio de comunicação. Tais ações de pesquisa resultam facilitadas a partir da finalização do 

presente  projeto,  principalmente  por  três  motivos:  a)  a  constituição  de  um  know-how inicial 

conquistado acerca das investigações sobre TV Digital na Educação, que deverá ser aprofundado e 

cada vez mais expandido; b) a evolução da tecnologia de desenvolvimento de aplicações interativas 

para TV Digital, através do middleware Ginga, o qual atualmente possibilita melhores condições e 

ferramentas para tais tarefas, se comparadas as condições dadas neste contexto quando do início 

desta pesquisa; c) por fim, devido a constituição do "Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em 

Inclusão Digital, Processos Educativos e TV Digital - LITVd"59, o qual possibilitará investigações 

sobre o desenvolvimento e utilização de aplicações interativas educacionais em ambientes reais de 

transmissão do sinal digital interativa, configurando assim um salto qualitativo as pesquisas até 

então desenvolvidas nesta área pelo GEPID/UPF.
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