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É a reinvenção do vídeo? 
Novo software da Mozilla, o Popcorn permite a criação de filmes com elementos da web inseridos, como Twitter e Google Street View 

POR AMANDA ROSSI ILUSTRAÇÃO OGA MENDONÇA 

Os vídeos feitos para a web devem em bre-
ve se transformar radicalmente. A mudança vem 
das mãos de programadores e cineastas espalha-
dos pelo mundo, que estão criando uma nova tec-
nologia chamada Popcorn. Software da Fundação 
Mozilla, conhecida pelo browser Firefox, ele tem 
uma proposta simples: integrar a web aos vídeos 
de forma fácil e rápida. Assim, elementos como 
comentários no Twitter, fotos do Flickr, cenas 
do Google Street View, verbetes da Wikipedia e 
APIs, como de meteorologia, por exemplo, pode-
rão ser integrados às cenas. Os vídeos deixarão 
de ser um bloco fechado de conteúdo e passarão 
a ser lidos em diferentes pedaços, com os quais 
os conteúdos da web podem se conectar. O cria-
dor ganha mais possibilidades e o usuário novas 
formas de interagir e personalizar seus vídeos. 

A base para isso é o HTML5. Mas a exploração 
de seus recursos para vídeo ainda está distante de 
produtores amadores e de consumidores de con-
teúdo. É aí que entra o Popcorn. Ele facilita o uso 
do HTMLS, com a promessa de que até quem não 
sabe escrever uma linha de código possa criar 
filmes interativos. O princípio básico do Popcorn 
é atrelar eventos à timeline de uma mídia condu-
tora, que pode ser vídeo ou áudio. É preciso es-

pecificar um período de tempo e dizer o que deve 
acontecer. Por exemplo: determinar que entre os 
segundos 5 e 10 devem ser exibidos comentários 
do Twitter com uma hashtag específica. "Essa 
é a base do Popcorn. Em um dado momento, ele 
faz algo acontecer", diz Brett Gaylor, da Mozilla. 

O Popcorn pode incorporar variados usos, 
já que possui código aberto. Foi o que aconte-
ceu na criação do documentário online em 3D 
One Millionth Tower, do National Film Board do 
Canadá. O Popcorn cumpriu sua função básica 
de trazer a web para o vídeo, integrando o ce-
nário com a previsão do tempo do Yahoo! para 
Toronto, onde a história se passa. Assim, se está 
nevando na cidade, vai nevar no documentário. 

Existem dois tipos de Popcorn, ambos gratui-
tos: o para desenvolvedores e o voltado a quem não 
programa. O primeiro é o Popcorn.js, biblioteca em 
Javascript que oferece as primeiras milhares de li-
nhas de código para criar um vídeo em HTML5 
integrado à web. O segundo é o Popcorn Maker, 
que simula um programa de edição tradicional. 
Acessado pelo browser, possui uma linha de edição 
onde o criador pode inserir elementos da internet. 
Depois é preciso inserir o vídeo em um site. A ver-
são beta do Popcorn Maker é para o final de 2012. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 312, p. 18-19, jan. 2012.




