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Resumo 

 Ao migrarmos a possibilidade de acesso da internet para televisão deve se 

considerar alguns fatores como: tipografia, formatação e densidade de conteúdo, 

que implicam na percepção do indutor de atividade sobre o conteúdo apresentado. 

 

Introdução 

Diante de uma perspectiva de convergência midiática, que se torna cada vez 

mais constante a presença de dispositivos “multitarefas”, ou seja, varias operações 

passam a ser realizadas por um mesmo dispositivo, ao contrario do que acontecia 

antes, em que era viável apenas uma ou duas tarefas para cada equipamento. 

Dessa forma, esse texto apresenta um estudo realizado sobre como a migração da 

internet para a Televisão Digital Interativa (TVDI) afetam a tipografia e como isso se 

repercute na percepção do indutor de atividades a cerca dos conteúdos exibidos.  

 

Objetivos 

Pesquisar como os conteúdos planejados para serem exibidos no computador 

se comportam no ambiente da Televisão Digital Interativa, e como a tipografia se 

manifesta nesses dois ambientes, para assim compreender quais os pontos fortes e 

fracos da aplicação nos dois contextos.  

Para isso foi necessário: Examinar quais as diferenças de contexto de uso 

existentes entre o computador e a televisão, com o intuito de perceber quais os 

impactos que essa divergência de características ocasiona na tipografia quando ela 

é submetida à passagem de uma plataforma para outra.  

 

Metodologia 



Na concretização dessa pesquisa buscou-se entender as diferenças entre o 

computador e a TVDI, para verificar quais as características tipográficas mais 

adequadas a cada um, Assim verificou-se como o contexto influência nesse 

processo, foi desenvolvida uma metodologia dividida em cinco etapas: pesquisar as 

morfologias tipográficas mais adequadas a cada uma das mídias, perceber os 

contextos de uso em que o computador e a TV se encontram; entender como certas 

características tipográficas podem ser mais adequadas para uma determinada mídia 

em detrimento de outra; discutir como os diferentes contextos de uso afetam a 

percepção do conteúdo pelo „indutor de atividades‟ e qual o papel da tipografia 

nesse processo; compreender qual o impacto da centralização dos conteúdos em 

um dispositivo sem a adequação as características do próprio dispositivo. 

 

Desenvolvimento 

Com a chegada da televisão interativa e da popularização das smartTVs 

torna-se cada vez mais recorrente a utilização da televisão como ponto de acesso a 

conteúdos web. No entanto esses dados presentes na internet foram diagramados 

para o computado e não para a televisão. Quando um dispositivo passa a ser capaz 

de operar várias tarefas além das que foram originalmente designadas, deve-se 

propor adequar essas tarefas para melhorar as percepções do usuário sobre 

determinados conteúdos. Assim, deve-se conhecer a plataforma utilizada para 

suportar o sistema, depois então compreender os contextos de uso em que ela está 

inserida, para determinar quais as características tipográficas que melhor se 

manifestam e contribuem mais para a percepção dos conteúdos pelo „indutor de 

atividades dentro do cenário da Televisão.  

Dessa forma ao comparar a TVDI com o computador percebe-se que: a 

televisão está localizada mais distante do interator que o computador, essa 

característica interfere no tamanho, espaçamento e peso do tipo aplicado; outra 

diferença marcante é que a TV geralmente é utilizada em grupo, na televisão o 

indutor de atividade é mais suscetível a distrações externas por ser um ambiente 

mais descontraído, ao contrario do computador que o uso é mais focado e 

dificilmente mais de uma pessoa vai utiliza-lo ao mesmo tempo, isso implica em 

textos mais objetivos e curtos. Apesar de ser possível, tecnologicamente, a 

reprodução da web na televisão, essa exige uma formatação diferenciada dessa 



informação, pois os contextos de uso são diferentes, o que implica em diversos 

fatores como: interação, informação navegação e composição. 

 

Resultados Preliminares 

Os resultados iniciais apontaram que a tipografia pensada para o contexto do 

computador quando se manifesta na televisão de maneira inapropriada pode causar 

uma serie de fatores prejudiciais à percepção do „indutor de atividades‟ sobre o 

conteúdo trabalhado, nesse contexto, em textos aplicados na TVDI deve priorizar 

fatores como legibilidade e leiturabilidade, mas também os conteúdos devem estar 

de acordo com o contexto de uso desse tipo de mídia. Durante as pesquisas tem-se 

percebido que apesar da internet na televisão ser algo já praticado, deve-se 

começar a pensar na construção de sistemas mais específicos para esse tipo de 

mídia, para que haja o máximo proveito de todos os seus pontos positivos.  
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