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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa de desenvolvimento da 

Linguagem Interativa de Gestos (LIG) utilizada para interação com vídeos digitais em 

dispositivos móveis do tipo tablet. O sistema da LIG é composto por uma aplicação LIG, 

que contém uma linguagem que reconhece gestos realizados por movimentos dos dedos na 

tela capacitiva e gera uma ação no contexto dos produtos videográficos; e por um pacote 

LIG, que contém os vídeos da aplicação e a linguagem de notação. Esta linguagem de 

notação, denominada XLIG, advém do XML e são definidas para atender as necessidades 

específicas, neste caso, armazenar e definir navegação para vídeos interativos. Este sistema 

terá interface totalmente transparente ao usuário, não sendo necessário utilizar elementos de 

interface gráfica.  
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 Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa de desenvolvimento da 

Linguagem Interativa de Gestos (LIG) utilizada para interação com vídeos digitais em 

dispositivos móveis do tipo tablet. As ações da LIG são realizadas através de gesto tátil 

multitoque na tela capacitiva do dispositivo para explorar conteúdos. O sistema da LIG é 

composto por uma aplicação LIG, que contém uma linguagem que reconhece gestos 

realizados por movimentos dos dedos na tela e gera uma ação no contexto dos produtos 

videográficos; e por um pacote LIG, que contém os vídeos da aplicação e a linguagem de 

notação. Esta linguagem de notação, denominada XLIG, advém do XML e são definidas 

para atender as necessidades específicas, neste caso, armazenar e definir navegação para 

vídeos interativos. Este sistema terá interface totalmente transparente ao usuário, não sendo 

necessário usar elementos de interface gráfica (GUI).  

A linguagem de reconhecimento de gestos acompanha um vocabulário gestual pré-

estabelecido e conta com uma gramática partilhada entre produtores e consumidores de 

mídia. Trata-se de um sistema dinâmico que permite adequações e atualizações sempre que 

um novo acesso a uma cena audiovisual exigir. Além disso, é importante salientar que a 

XLIG é uma linguagem de notação aberta, possibilitando que diferentes produtores de 

mídia possam utilizá-la e oferecer conteúdo interativo a seus consumidores. 

 O cerne desta pesquisa está baseado em quatro elementos básicos: (1) hipertexto 

com (2) vídeos interativos em (3) um suporte digital com numa (4) plataforma de 

desenvolvimento aberto. Os três primeiros serão abordados nessa seção e o último no 

decorrer do trabalho inteiro. 

Hipertexto e Vídeos Interativos 

 O termo Hipertexto foi originalmente concebido por NELSON (1974) como sendo 

um “non-sequential writing text that branches and allows choices to the reader, best read 

at an interactive screen. As popularly conceived, this is a series of text chuncks connected 

by links which offer the reader different pathways”. LANDON (2007) complementa esse 

conceito adicionando que não vê diferença entre hipertexto e hipermídia como visto em 

outros trabalhos (MARCUSCHI, 2001; GOSCIOLA,2003), pois estende o conceito de 

“texto” para imagens, sons e vídeos. A Linguagem Interativa de Gestos (LIG) está 

direcionado para o conceito de hipertexto, especialmente para o que permite o vínculo entre 
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conteúdos (“textos” num sentido amplo ) diferentes de caracteres (texto plano). Além disso, 

o suporte do conteúdo sempre será o mesmo, tirando o possível ruído de hipermídia 

enquanto vários suportes (mídias) ou o vínculo entre eles. Assim essa diferença não é 

relevante para o presente trabalho. 

DAKSS et al (1999) descreve um método para marcação de vídeos baseados em 

multicritérios de elementos visuais e não-visuais. A problemática e o método de seleção de 

objetos deste autor são bastante relevantes para este trabalho, diferenciando deste 

essencialmente pelo objeto final das marcações e o suporte. O mecanismo propostos por 

DAKSS et al (1999) é para vender os objetos que aparecem na cena, enquanto o objetivo da 

LIG é criar possibilidades de narrativa hipertextual através das áreas interativas do filme. 

Além disso, o suporte da LIG é extremamente diferente do projeto Hyperlinked Videos. O 

suporte do tablet permite uma nova forma de interação totalmente diferente da TV 

protagonizada no trabalho de DAKSS et al (1999). A mediação de interação do referido 

trabalho é através de um apontador laser, que direciona a ação do usuário para seleção de 

um objeto. No sistema LIG é considerado a ação direta do usuário sobre o objeto, 

facilitando a seleção e possibilitando mais de uma ação, através de gestos diferentes, no 

mesmo contexto. Sobre a mudança do suporte, muito além de somente vincular conteúdo, 

para LANDON (2007), a mudança do acesso à informação tem implicação sobre o que é 

apresentado no conteúdo: "Changing the ease with which one can orient oneself within such 

context and pursue individual references radically changes both the experience of reading 

and ultimately the nature of that which is read". 

 Para compor a linguagem de notação da LIG, foi utilizada a linguagem XML 

(Extensible Markup Language). A linguagem XML foi projetada para estruturar, transportar 

e armazenar dados. Essa propriedade confere a quem está criando um arquivo XML 

habilidade semântica, poder de estruturar o código de forma que, com termos definidos pelo 

próprio autor, as marcações façam parte do contexto da necessidade do projeto. Essas 

marcações do XML são definidas pela LIG para atender as necessidades específicas, neste 

caso, armazenar e definir navegação para vídeos interativos.   

Interação 
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O modo de interação da LIG é baseado no modelo hipertextual, se aproximando do 

conceito de interação de ROLLINGS e MORRIS (2003). A lógica dos jogos, muito além de 

somente gameplay, permite que se criem diversas formas de interação do usuário com 

elementos narrativos. Assim, a manipulação de objetos ou escolhas feitas pelo usuário, 

muito mais do que somente alternar possibilidades, serve para criar tramas narrativas que 

irão fazer sentido para o utilizador. E as razões que motivam as escolhas podem ser tanto de 

origem racional quanto emocional por parte do utilizador. O princípio da experiência e a 

sua possibilidade de reconstrução em tramas são os elementos principais do conceito de 

interação da LIG. 

Se tomado como exemplo a narrativa do jogo Skyrim
8
, vê-se que a construção da 

história e narrativa de cada jogador é fractalmente/caoticamente gerada a cada vez que o 

jogo é iniciado, criando uma infinidade de possibilidades de exploração da história do jogo, 

que se recombina com cada ação ou escolha que o jogador realiza em tempo de jogo. 

Assim, além de um início diferente, há uma recriação dos caminhos possíveis a partir das 

escolhas e da ação do jogador, incluindo geração de algumas missões e histórias para cada 

um. Deste modo, dificilmente os jogadores de Skyrim vão ter passado pela mesma história 

ao finalizar o jogo: cada um conta histórias diferentes, em ordem diferente. Apesar do jogo 

caber na classificação de “reativo” segundo PRIMO (2007), este trabalho acredita que há 

uma granularidade maior para aceitar novas narrativas, que se aproximam do interativo.  

A LIG permite composições de vários aspectos criativos, cabe ao produtor da mídia 

escolher qual tipo de interação ele irá disponibilizar para o seu 

usuário/explorador/cliente/interagente (de acordo com o seu paradigma). A flexibilização 

do grau de “reatividade-interatividade” da obra será definida pelo produtor, levando em 

consideração as suas próprias restrições (tempo, recursos, objetivos... etc.). Mesmo que 

possa ocorrer, como protagonizado no início da década de 2001, a desaceleração ou 

descrença da narrativa hipertextual, como visto em LAFARGE (2011).  

Suporte Digital: Tablets 

 A LIG terá como suporte físico de mídia os tablets, em especial os modelos com 

tela capacitiva, desenvolvidos a partir de 2011. A escolha dos tablets tem como origem na 

                                                 
8
 http://www.elderscrolls.com/skyrim/ 
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possibilidade de processamento, armazenamento e interação dos dispositivos com telas 

multitoques capacitivas. Há um mercado emergente de consumo de mídias baseado nesse 

suporte pessoal (FOLHA, 2011 e IDGNOW!, 2011). No entanto, as formas de narrativa 

ainda não se apropriaram dessas novas peculiaridades, especialmente da aplicação gestual 

do toque para o fluxo de narrativas das hipermídias. 

 O modo primordial de interação com esses aplicativos é o “toque”, atuando como 

principal condutor de conteúdos, mas também pode funcionar como meio 

produtor/transformador de cenas audiovisuais. O uso do toque para controle do fluxo 

narrativo desses dispositivos impõe desafios a comunicadores, programadores, designers e 

desenvolvedores de modo geral. Esse modo de interação nos tablets se propõe a atender a 

diversos propósitos, de alcance informativo, lúdico, educacional e/ou artístico. Ampliando o 

conceito de toque, a LIG usa o princípio do gesto que, segundo SAFFER (2009), é qualquer 

movimento físico que pode ser detectado através de vários tipos de sensores por um sistema 

digital, ao qual é captado sem o auxílio de quaisquer outros mecanismos (como mouses, 

teclado, joystick e outros). O reconhecimento de gestos é um tópico estudado na Ciência da 

Computação e da Tecnologia da Linguagem com o objetivo de interpretar a comunicação 

corporal humana a partir de algoritmos matemáticos.  

Numa revisão sobre gestos, os estudos de SCHULZE e WOERNDL (2011) revelam 

que a omissão de controles visuais enriquece a experiência do usuário com a interface. O 

uso dos gestos contextualizados na informação promove uma maior orientação ao conteúdo, 

minimizando (deixando transparente) a interface. VARGA; VERLINDENE et al (2008) 

reconhecem que os gestos podem ser usados em diversas aplicações para controle de ações 

multimídias. Existem entre os gestos alguns que são reversíveis e que agem de forma bem 

naturais para o utilizador. A este experimento analisado, a maioria dos participantes usou 

uma mão, às vezes duas, de acordo com a ação. Além desses, YOO; CHOI et al (2009) 

realizam uma análise da metáfora dos gestos de Barman no contexto de troca de arquivos 

entre dispositivos móveis. Desta forma, as ações realizadas pelos usuários estão de acordo 

com modos de gestos executado no cotidiano, levando em consideração a relação 

metafórica da ação mediada pelos dispositivos.  Numa aplicação mais próxima, em 2010 foi 

lançado o projeto Touching Stories
9
 para Ipad. O projeto criou uma sequência de vídeos que 

                                                 
9
 http://itunes.apple.com/us/app/touching-stories/id376922506?mt=8 
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possuem interatividade, usando interfaces e metáforas já estabelecidas com os jogos “click 

and play” das gerações anteriores dos jogos de computador. As alternativas de interação e 

narrativa são previstas e fechadas na maioria dos vídeos.  

Os produtos e conceitos percebidos nos trabalhos relacionados anteriormente não 

conseguem ainda atender à demanda possível e incessante que as mídias interativas 

portáteis, especialmente os tablets, provocam. As possibilidades narrativas são 

hipertextualmente complexas, tendendo a um infinito de possibilidades de interação, acesso 

e uso. Mas até o presente momento, nenhuma aplicação consegue lidar com a complexidade 

dos vídeos interativos de forma a apoiar a navegação e exploração de forma não linear para 

a narrativa videográfica. Assim, entende-se que ainda há um espaço para investigação na 

forma que se usa, produz e conta histórias para os dispositivos com essas características. 

LIG – Linguagem Interativa Gestual 

A Linguagem Interativa Gestual (LIG) foi criada com a ideia de desenvolver um 

modelo abstrato que permita criações de obras audiovisuais por diferentes produtores. Esta 

linguagem constitui uma plataforma que possibilita montar conteúdos variados, seguindo os 

preceitos dessa linguagem para produzir narrativas hipertextuais de forma simples, 

deixando o trabalho complexo apenas na parte de produção. 

A principal preocupação na criação da LIG é a liberdade da linguagem para ser 

utilizada, viavelmente, em diversas aplicações. Desta forma, não há nenhum impedimento 

ao autor/editor no que ele pode fazer e como ele pode fazer. Não é limitada a somente uma 

aplicação (exemplo: educacional ou artística), pode-se aplicar a diversos contextos, com 

diversas formas e complexidades narrativas, das mais simples às mais complexas.  

A aplicação em execução da LIG possui, em tempo de execução dos filmes, 

interface zero. Este fator serve para criar um ambiente onde a metainformação da ação não 

interfere na informação da cena. Deste modo, a navegação é construída com o usuário 

através de intuição narrativa das oportunidades oferecidas pelo autor no contexto do filme. 

Outro diferencial da LIG para outras interações multimídias é a interrupção do fluxo 

narrativo. A maioria dos produtos multimídias que utilizam vídeo interativo realiza uma 

pausa/quebra da narratividade para escolha do usuário. Na LIG, as escolhas acontecem em 

tempo real, sem interrupções e nem quebra da transição da cena. Este princípio deve ser 
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mantido também pelos produtores, mas o sistema LIG já é pré-equipado com um 

gerenciador de transição (descrito na próxima seção). 

Cada gesto da linguagem possui consistência. Isto quer dizer que ele sempre está 

disponível para o usuário, a qualquer hora, sobre qualquer item na tela e, sempre que o 

usuário realizar aquele gesto fará uma ação do tipo determinado pelo gesto. Na efetivação 

do gesto, para cada ação realizada, cada escolha feita será gerado um histórico. A finalidade 

desse histórico é permitir tanto uma análise do que foi feito ou visto (imaginando-se um 

vídeo educacional) como pode servir para inferência narrativa complexa para um filme (“se 

as células 1, 5 e 9 forem assistidas, então a célula 10 pode ser assistida”, como uma 

resolução para um filme de detetive). 

 O Sistema LIG 

O sistema LIG é composto basicamente por dois elementos: (1) o pacote de dados 

LIG, que encapsula os filmes e o script XLIG e (2) a aplicação LIG, que lê o pacote de 

dados e processa-o para interação com o usuário.  

Como uma linguagem independente de conteúdo, a aplicação LIG pode carregar 

qualquer número de filmes, encapsulado no pacote de dados. Esses pacotes de dados são 

basicamente compostos por um arquivo XML (XLIG) e vários filmes. O XLIG é o 

elemento principal da montagem do filme. Ele define que filme iniciará, quais são os 

caminhos narrativos possíveis e os primeiros filmes a serem pré-carregados.  A principal 

preocupação com o pré-carregamento é evitar as falhas de transição entre os filmes. O 

arquivo XLIG também apresenta metainformações do filme e relacionamento entre as 

partes, inclusive com encadeamento e condicionamento complexos entre si. A aplicação se 

encontra atualmente na fase de protótipo funcional, com o processador da linguagem XLIG 

e visualizador de filmes implementados, que não utilizam interface gráfica (GUI). 

A aplicação LIG é composta por três elementos principais: processadores, 

executores e observadores.  Os processadores são responsáveis por receber uma entrada de 

um elemento e processar o feedback para aquela requisição, incluindo ativar outros 

processadores e/ou enviar dados para os executores. Os executores atuam como os 

principais disponibilizadores de saída de dados ou preparação para saída. O observador é 

uma escuta constante que captura todas as ações (gestos na tela) que acontecem durante a 
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exibição e envia para um processador, para transformar a experiência e prover interação. 

Eles elementos são mostrados na Figura 1 e tem suas relações explicadas na próxima seção. 

 

Figura 1. Elementos da Aplicação LIG 

O processo da aplicação LIG  

A interação inicia quando o usuário seleciona com dedo um snapshot de um vídeo 

que deseja assistir na tela inicial, que ativa a Camada de Interação que passa o item 

selecionado para o Processador de Interação. O Processador de Interação é responsável por 

ler o script XML da LIG (XLIG), enviar o filme inicial para o reprodutor de vídeos e, ao 

mesmo tempo, enviar uma mensagem para o Precarregador de Células para alocar os 

próximos nós possíveis a partir das possíveis interações. O Processador de Interação escuta 

as requisições feitas na Camada de Interação por ações e realiza a transformação da cena de 

acordo com a escolha do usuário num dado tempo e na oportunidade de interação feita pelo 

produtor, registrado no XLIG  

O resultado é passado para o Processador de Transição, que implementa o tipo de 

transição e registra o estado anterior para permitir histórico e ações reversíveis da interação, 

se disponível. O Processador de Transição chama o Reprodutor de Vídeos para iniciar um 

novo vídeo, pré-carregado anteriormente pelo Precarregador de Células.  Ao mesmo tempo, 

o Processador de Transição envia uma mensagem para o Precarregador de Células, 

informando quais filmes novos devem ser pré-carregados de acordo com as novas 

possibilidades de interação. Todas as transições devem ser sincronizadas, para que não 

quebre a fluidez da experiência do usuário. Após todo esse ciclo, a aplicação retorna ao 

estado de repouso, esperando uma nova ação do usuário para transformar a cena atual. A 
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oportunidade de interação é baseada no tempo da célula e na localização espacial, 

especialmente no contexto que possa representar a ação esperada. Depois do tempo 

esperado, a oportunidade é fechada. 

Gestos 

 A linguagem pretende acomodar os conceitos básicos de uma narrativa hipertextual. 

Para tal, se preocupa com os conceitos de vínculo (link) e navegação entre os conteúdos. 

Para ativar um link, é preciso realizar um gesto sobre a área de ação (“hotspot”) no tempo 

especificado pelo autor do filme. No entanto, para evitar acessos não intencionais aos 

conteúdos, foi-se definido como padrão gestos multitoques. O padrão é utilizar pelo menos 

dois dedos e realizar uma performance na tela inicialmente sobre a área ativável para gerar 

a ação.  

O dicionário inicial da LIG é composto por quatro ações: extensão, retração, escolha 

e ver histórico. Cada ação dessas possui uma representação gestual, baseada inicialmente 

nos gestos mais comuns nos tablets e que tem a execução parecida com a ação a ser 

representada, conforme a Figura 2.  

 A ação de extensão tem o sentido de aproximar um conteúdo narrativo adicional ao 

conteúdo principal sem necessariamente mudar o fluxo narrativo. A ideia mais próxima é 

de “transclusion”, segundo NELSON e SMITH (2007). Assim, o usuário pode entrar num 

conteúdo de extensão e, ao término, voltar ao exato ponto que havia interrompido na célula 

que o chamou. A retração é uma ação de interrupção da célula estendida, voltado 

antecipadamente à célula anterior. Dentro da extensão também é permitido adicionar um 

filme além do que chamou como alvo da condição de finalização da extensão, inclusive 

com estruturas condicionais complexas. Desta forma, a extensão pode verter para outros 

caminhos narrativos, que podem ser desfeitos a cada momento, por uma retração. 

Outro gesto importante é a escolha. Diferentemente da extensão, a escolha não permite uma 

reversão da ação de troca de célula. A razão disso é para assegurar uma mudança de trama 

que gerará implicações durante todo o filme. Deste modo, o usuário se torna um agente 

ativo para a construção e reconstrução da trama no filme em tempo de exibição.  A chance 

de reconstrução da escolha deve vir, se vier, pelo autor/editor do filme, que criará outra 
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oportunidade na trama para mudança da escolha. Mas não existe uma alternativa da 

linguagem que permita isso, dentro do ambiente da escolha. 

 

Figura 2. Gestos reconhecíveis pela LIG 

 Por fim, existe um gesto que permite mostrar o caminho percorrido pelo usuário 

dentre as suas opções hipertextuais. O propósito do histórico é mostrar ao usuário quanto 

ele explorou, quanto falta a ser explorado e quais caminhos que ele poderia explorar ainda. 

Nem todas as opções serão ativas durante todos os filmes, cabe ao direto/editor/autor 

especificar quais opções de histórico são permitidas para o filme. Por exemplo, num vídeo 

educativo, faria muito sentido mostrar ao aluno onde ele está e o que há de vir. Mas numa 

trama de suspense, a opção do histórico estaria desabilitada. 

Narrativas 

Um dos pontos principais da LIG é o fato de atuar como uma possibilidade de 

recriação e redefinições de narrativas videográficas baseadas no modelo hipertextual. Mais 

do que controlar fluxos, acredita-se que a mudança gerada pelos gestos deve influenciar 

diretamente a narrativa, não somente representar uma escolha de modo ou ação de um 

personagem.  
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Figura 3. Exemplos de narrativas suportadas pela LIG 

A Figura 3 mostra algumas das possibilidades narrativas que podem ser 

representadas pela LIG. A narrativa A é uma narrativa direta com alguns pontos de 

extensão (representados por um círculo). Os usuários podem ter informações adicionais 

naquele ponto e retomar à célula  principal ao final da extensão ou quando o usuário 

desejar, com uma retração. A narrativa B é um pouco diferente, porque há escolhas 

(representadas por um losango) que bifurcam e não podem ser reversíveis, nesse exemplo.  

Por fim, a narrativa C representa um conceito não-linear e usa escolhas para traçar o 

caminho da narrativa. Note que na narrativa C não há fim: existe somente a exploração do 

usuário até criar a noção de fechamento.  Esses são alguns exemplos de narrativas 

suportadas pela LIG, mas não se restringe a essas possibilidades. Pode-se misturar os 

exemplos e ainda adicionar condicionais para cada evento de extensão ou escolha. Não há 

limite para a quantidade de conexões e para as possibilidades na linguagem, a maior 

restrição reside nos recursos de produção dos vídeos. 

A linguagem XLIG 
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A linguagem aberta e extensível, denominada como XLIG (XML para Linguagem 

Interativa Gestual), foi desenvolvida baseada em XML para dar suporte à criação de vídeos 

hipertextuais.  

A estrutura da linguagem permite que o produtor do vídeo defina, através de tags, 

todas as propriedades de cada vídeo, bem como as interações que podem ser utilizadas pelo 

usuário. O arquivo XLIG será carregado previamente à execução do vídeo, servindo para 

que o aplicativo prepare anteriormente todos os arquivos de vídeo a serem carregados e pré-

carregados - os quais são definidos como células - e que gestos devem ser feitos para se 

chegar a cada célula. 

Tags Básicas e Estrutura 

 Para criar a linguagem XLIG, considerou-se a definição de dois tipos de informação 

essenciais para as interações: (1) as propriedades dos arquivos de vídeo e; (2) que ações 

podem ser ativadas por gestos e desencadear a exibição de outra célula. Cada célula de 

vídeo a ser utilizada é definida na linguagem pela tag vídeo, que apresenta a seguinte 

estrutura de tags: 

1. properties: define as propriedades do vídeo. Apresenta a seguinte estrutura de tags: 

a. id: define o código de identificação do vídeo; 

b. file: indica o nome do arquivo de vídeo que será carregado; 

c. duration: representa a duração do vídeo no formato “00:00:00”; 

d. codec: indica o formato de arquivo do vídeo (.avi, .mpeg, .mp4, etc); e 

e. resolution: define a resolução do vídeo em pixels, através das tags x e y; 

2. target: representa a célula a ser executada do vídeo no caso de não ser tomada nenhuma 

ação por parte do usuário.  

a. loop: especifica se haverá repetição do vídeo. Se sim, o vídeo entra em loop a 

partir de seu início.  

i. if count: realiza a contagem de loops que serão realizados para que o 

usuário seja redirecionado ao target. 
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2.1 timecode: propriedade que indica a partir de que instante do vídeo se iniciará. Essa 

propriedade pode ser atribuída na tag target e/ou a qualquer uma de suas ramificações. 

Exemplificando, um alvo <target timecode="00:01:30.000”> iniciaria a ação imediatamente 

no instante 1:30 do vídeo. Alocando a mesma propriedade na tag loop, teríamos <loop 

timecode="00:01:30.000">, que realizaria a repetição a partir do momento 1:30. 

Especificando ainda mais, podemos alocar timecode dentro do if count, com <if count="3" 

timecode="00:01:30.000">, a repetição só iniciaria, a partir da terceira contagem, no 

momento 1:30 do vídeo. 

3. preload: para que não haja cortes no vídeo, a tag preload pré-carrega vídeos que poderão 

ser acionados ou não pelos espectadores por meio da interatividade. Para definir os vídeos a 

serem carregados, utiliza-se a tag video, que é constituída pelas tags id, que define qual 

vídeo será pré-carregado, load e release, que representam, respectivamente, o timecode de 

carregamento e de descarregamento do vídeo, para liberar memória.  

4. extension e choice: essas tags representam os tipos de ações que podem ser feitas pelo 

usuário que interage com o vídeo. A ação extension refere-se àquelas que podem ser 

retornáveis, enquanto choice são aquelas que representam escolhas sem volta. Ambas 

contam com as seguintes tags: time, area, target e then, que referem-se, respectivamente a: 

o tempo em que pode ser realizada a ação, a área do vídeo onde deve ser feita a ação, o 

vídeo que será exibido de acordo com a escolha do usuário, e o próximo vídeo a ser exibido 

caso não seja realizada a ação de takeback na célula. 

Exemplo de utilização 

Para o exemplo de utilização da XLIG, considere a Narrativa B da Figura 3, descrita 

anteriormente. A Figura 4 apresenta um trecho do XLIG referente à Narrativa B, que 

descreve o primeiro vídeo da narrativa e seus dois possíveis caminhos: um no qual o 

usuário faz sua escolha e outro caso o usuário não realize nenhuma ação. No trecho do 

XLIG pode-se observar que o primeiro vídeo está descrito na tag video, na linha 3 e possui 

id 1; a escolha do usuário é definida pela tag choice, na linha 15 e define o tempo (linha 16 

a linha 19) e a área (linha 20 a linha 25) que o usuário pode executar a ação de extensão. 
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Figura 4. Código em XLIG da narrativa B 

Conclusão 

Este trabalho apresentou a LIG, um sistema de reconhecimento de gestos que 

permite a criação de narrativas hipertextuais voltadas para tablets. Os princípios 

norteadores deste sistema são: linguagem genérica, interface zero, fluidez, gestos 

consistentes e liberdade de ação do usuário, e por fim, registros das ações para construção 

de histórico. Para tanto, LIG é capaz de reconhecer quatro gestos que dão ao usuário a 

opção de estender, escolher, retrair e/ou ver o histórico de ações de interação realizadas 

durante a exibição do vídeo. O sistema da LIG é composto por uma aplicação LIG, que 

contém uma linguagem que reconhece gestos realizados por movimentos dos dedos na tela 

capacitiva e gera uma ação no contexto dos produtos videográficos; e por um pacote LIG, 

que contém os vídeos da aplicação e a linguagem de notação de código aberto baseada em 

XML, denominada XLIG. A aplicação se encontra atualmente na fase de protótipo 

funcional, com o processador da linguagem XLIG e visualizador de filmes implementados, 

que não utilizam interface gráfica (GUI). 

Portanto, a LIG vem para atender uma das demanda que os tablets provocam. As 

possibilidades narrativas permitidas pela linguagem são variadas, tendendo a um infinito de 

possibilidades de interação, acesso e uso. A LIG consegue lidar com a complexidade dos 

vídeos interativos apoiando a navegação e exploração não linear para a narrativa 

videográfica de forma simples. 
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