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Resumo 

 A convergência de mídias é uma tendência global, desta forma foram 

retratadas as vantagens que o HTML5 traz para esse contexto tanto no cenário da 

conectividade quanto no do design de informação e navegação. 

 

Introdução 

 Diante de um mundo cada vez mais globalizado e interconectado há diversos 

aparelhos que tornam possível o acesso á internet, podendo compartilhar 

informações entre vários dispositivos, Quanto mais se caminha para a convergência 

midiática, há a necessidade de uma linguagem compatível com todos os tipos de 

equipamentos. O HTML5 foi atualizado com vários APIs. Assim se deve analisar 

essa linguagem, metodologicamente, medindo a eficiência dela em distintos 

contextos de uso. 

 

Objetivos 

Pesquisar os novos recursos proporcionados pelo HTML5 que auxiliam a 

convergência midiática, através da melhoria na compatibilidade, de interação, de 

navegação e de exibição de informação de quem esta interagindo com esse sistema. 

Para isso é necessário: Tomar conhecimentos das melhorias e dos novos 

recursos proporcionados pela linguagem HTML5 com o intuito de compreender as 

possibilidades dentro do cenário do design de informação e navegação. Discutir a 

convergência midiática esta relacionada com a integração entre diferentes 

dispositivos. Compreender e analisar como a linguagem HTML5 esta relacionada e 

como ela pode influenciar a convergência midiática que vem acontecendo nos 

últimos anos. Experimentar o HTML5 em diferentes plataformas averiguando o 

comportamento e a adaptações da linguagem em cada um deles. 

 

Metodologia 

Para realizar a pesquisa de busca compreender como o HTML5 pode estar 

colaborando com a convergência midiática foi desenvolvido uma metodologia que 

engloba seis etapas, sendo elas: 1-Pesquisar os recursos e ferramentas que o 

HTML5 oferece; 2-Identificar sites e conteúdos que trabalhem com o HTML5; 3- 

Desenvolver testes em diferentes dispositivos que atestem a qualidade da exibição e 

a adaptabilidade da linguagem nos diferentes sistemas; 4- Gerar parâmetros que 



comprovem as melhorias na qualidade de navegação, interação, apresentação da 

informação e compatibilidade que essa tecnologia oferece; 5- Verificar se essas 

qualidades são mantidas em diferentes dispositivos; 6- Apresentar os resultados 

obtidos. 

 

Desenvolvimento 

Ao investigar-se as tendências do mercado tecnológico hoje percebe-se a 

necessidade de desenvolver técnicas e linguagens que sejam acessíveis aos 

diversos dispositivos, tendo em mente o dialogo tecnológico. O HTML5 é uma 

tendência a auxiliar nesse contexto, pois oferece mecanismo que amplificam as 

qualidades de marcação de texto destacadas em suas versões anteriores. 

 Apesar da linguagem HTML5 ainda apresentar alguns problemas 

relacionados à compatibilidade dos browsers, São problemas temporários de 

adaptação dos fabricantes as novas atualizações, Diferentemente do ocorrido com o 

HTML á alguns anos, “Não é uma guerra predatória, onde um browser tenta minar o 

mercado do outro, mas é uma guerra competitiva, saudável para o mercado” (EIS; 

FERREIRA, 2012, p.31). 

Acredita-se que com o HTML5 possa haver uma padronização dos sistemas 

para a web já que o XHTML foi descontinuado e o ActionScript segue o mesmo 

caminho.  Assim acredita que os browsers estarão equipados com implementações 

completamente interoperáveis de todas as especificações, para isso atualmente se 

tem como meta de em 2022 a data limite para o HTML5 estar pronto e implementado 

(LUBBERS, 2010, p.2) Assim é importante constatar que essa linguagem oferece 

mecanismos e ferramentas que satisfazem o design de navegação e informação que 

auxiliam o interator a desfrutar dos conteúdos disponibilizados. 

 

 
Resultados Preliminares 

 Os resultados obtidos com a pesquisa indicam que o HTML5 possui 

ferramentas (entre elas: Canvas, APIs de Audio e Video, SGV) o suficiente para se 

colocar no lugar que alguns anos atrás era ocupado pelo ActionScript no cenário 

navegacional e informacional. Entre os fabricantes de sistemas para mobiles essa 

linguagem vem ganhando espaço, ao que tudo indica por sua versatilidade poderá 

se tornar predominante em sistemas para internet. 



 Sua consistência já permite desenvolver sistemas que podem ser acessados 

de diferentes dispositivos ainda que contenha certos problemas com os browsers 

esses devem ser sanados em breve. Deste modo se “(...) estabelece que 

dispositivos e usuários sem suporte para as tecnologias avançadas não ficaram 

privados da informação” (SILVA, 2012, p.30) Tudo indica que o HTML5 será uma 

das linguagens mais populares entre os desenvolvedores, e desta forma contribuir 

com a grande acessibilidade a conteúdos através de mecanismos distintos. 
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