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RESUMO 

 

 

A televisão, como muitas outras tecnologias, está passando por um processo 
de digitalização e junto com essa mudança surge uma gama enorme de desafios e 
possibilidades. A transição do modelo analógico para o digital veio para ampliar o 
conceito de TV, passando de um mero meio de entretenimento, onde a comunicação 
é unidirecional, para uma poderosa ferramenta que, através de um processo de 
comunicação bidirecional é capaz de proporcionar a troca de informações e 
experiências entre pessoas e com isso, permitir ao telespectador quebrar o ciclo de 
consumo de conteúdo, ou seja, passar do estado de consumidor para o estado de 
produtor de conteúdo e informações, possibilitando assim gerar conhecimento. O 
objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica sobre o Sistema Brasileiro 
de TV Digital, suas características e o que está sendo realizado para aproveitar ao 
máximo a tecnologia como ferramenta de apoio a inclusão social e digital.  
 

Palavras-chave: Inclusão Digital. TV Digital. SBTVD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSCTRACT 

 

 

Television, like many other technologies, is undergoing a process of digitizing 
and along with this change comes a huge range of challenges and possibilities. The 
transition from analog to digital model has come to extend the concept of TV, from a 
mere means of entertainment, where communication is unidirectional, so a powerful 
tool that, through a process of bidirectional communication is able to provide the 
exchange of information and experiences among people and thereby enable the 
viewer to break the cycle of content consumption, that is, the state of consumer 
spending to the state as a producer of content and information, enabling us to 
generate knowledge. The objective of this study was to review the literature on the 
Brazilian Digital Television System, its characteristics and what is being done to 
make the most of technology as a tool to support social and digital inclusion. 
 
 
Keywords:  Digital Inclusion. Digital TV. Brazilian Digital Television System (SBTVD). 
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1  INTRODUÇÃO 

 

  

Na sociedade atual, para entendermos inclusão digital, não podemos levar em 

conta somente a disponibilidade de acesso à Internet e às tecnologias num modo 

geral. Mesmo com o crescimento dessa disponibilidade, precisamos aceitar que 

inclusão digital não é um processo unidirecional, onde a utilização das tecnologias é 

feita de forma passiva, mas sim um processo bidirecional onde, através da interação 

com e através das tecnologias, todos os nós da rede colaboram, não somente com a 

reprodução, mas com a produção de conteúdo, para a ampliação da cultura e o 

fortalecimento de suas identidades. 

É possível identificar inúmeras alternativas governamentais na área da 

inclusão digital. Dentre elas está a opção pela TV Digital que no Brasil teve suas 

pesquisas iniciadas em 1994 e, através do decreto de lei 4901, instituiu-se o Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) em 26 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003, 

p. 7). Tal decreto estabelece entre outras coisas os objetivos do sistema, entre os 

quais podemos destacar: promover a inclusão digital. 

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) tem como 

base, o padrão de sinais dos Serviços Integrados de Radiodifusão Digital (ISDB), 

porém incorpora as inovações tecnológicas aprovadas pelo comitê que a ele está 

vinculado. 

Utilizando técnicas de modulação digital e compressão, a TV Digital obtém um 

conteúdo de melhor qualidade ao transmitir uma grande quantidade de informações, 

sejam elas no formato de áudio, vídeo ou dados, através de um canal de 

comunicação que pode ser o mesmo utilizado pela televisão analógica já existente e 

sua largura varia conforme o padrão analógico utilizado no país. 

Entre as potenciais aplicações da TV Digital estão aqueles relacionados à 

educação enquanto processo formador de cidadãos. Assim, torna-se um ato de 

inclusão social a criação de ações educativas que possam auxiliar no processo de 

formação de identidades culturais dos indivíduos em uma dinâmica de inclusão 

digital. Tais ações fariam uso das características de disponibilidade e interatividade 

da TV Digital para facilitar o processo de aprendizagem. Assim, o presente trabalho, 

tem como objetivo, através do estudo da relação entre inclusão digital e educação, 



17 

 

 

 

da análise da tecnologia e das características do SBTVD e da especificação das 

políticas públicas para a disponibilização da TV Digital, mapear as diferentes 

iniciativas e experiências educacionais para a TV Digital traçando um panorama do 

que é possível ser realizado na tecnologia. 

O estudo está situado na linha de pesquisa em Tecnologias e Metodologias 

de Inclusão Digital do Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital - GEPID1, 

cujo objetivo é estudar e refletir acerca da necessária ampliação teórico-conceitual 

do termo inclusão digital na sociedade contemporânea, dos diferentes fenômenos 

sócio-educacionais da Cibercultura e das metodologias e tecnologias emergentes na 

área. 

Tal linha de pesquisa tem por objetivo estudar e pesquisar as tecnologias, 

metodologias e ações de inclusão digital que tenham por base as questões 

estudadas e pesquisadas na linha de pesquisa Estudos da Cibercultura e para a 

linha Processos Educativos e Linguagem do Mestrado em Educação UPF. 

Por fim e mais diretamente, a pesquisa contribui para as ações do Projeto 

Guri2, cujos objetivos são: desenvolver um software de autoria de materiais 

educacionais interativos direcionados para a TV Digital, o qual possuirá uma série de 

requisitos que permitirão a produção de materiais educacionais por crianças em 

idade escolar, seus professores e demais seres sociais passíveis de serem 

agregados a uma rede de ensino-aprendizagem mediada pela TV Digital; a 

construção de um referencial teórico-conceitual imbricando conceitos de áreas como 

Educação, Psicologia, Comunicação, Filosofia, entre outros, que possibilite a 

delimitação de uma arquitetura didático-pedagógica que ofereça o devido suporte 

educativo na apropriação do software em um ambiente escolar. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: a seção 2 traz a 

conceituação de inclusão digital, bem como, algumas das principais tecnologias no 

auxilio a inclusão digital. Posteriormente, na seção 3, são estudados os sistemas 

televisivos, passando pelo analógico, suas características e algumas inovações até 

chegar aos sistemas digitais, suas características, componentes e conceitos. Na 

seção 4 é exposta a caminhada brasileira na escolha e implantação de um sistema 

digital, além das políticas públicas que buscam, não só a troca de tecnologia, mas a 

inclusão digital. A seção 5 traz o estudo realizado de algumas das principais 
                                                           
1 http://gepid.upf.br 
2 http://guri.upf.br 
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aplicações que estão sendo desenvolvidas com vista à inclusão digital através da TV 

Digital no Brasil. Por fim a seção 6 traz a conclusão do trabalho. 
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2 TECNOLOGIAS DE INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

A existência de uma grande variedade de tecnologias de comunicação vem 

alterando a forma como os indivíduos interagem com o mundo. Seguindo essa ideia, 

Teixeira e Melo explicam: “uma nova maneira de se comunicar e de se fazer 

presente dentro da sociedade acontece no ciberespaço”. (2009, p. 31). 

Abordaremos ciberespaço não só como um espaço de comunicação que foi 

gerado pela intercomunicação dos computadores, mas também como um local para 

interação interpessoal onde através da reconfiguração da noção de tempo, este 

passa a ser instantâneo, e da desmaterialização do espaço os integrantes da rede 

imergem em busca de comunicação, relacionamento e produção do saber. 

Podemos caracterizar a sociedade contemporânea como sendo a sociedade 

da informação, já que, a informação nunca esteve tão disponível em tal quantidade. 

Tendo por base que a construção do conhecimento de um indivíduo não está 

garantida somente pelo fato de ter acesso a uma grande quantidade de informação, 

mas sim que depende de uma vivência de situações, Teixeira e Mello enfatizam ser: 

“urgente que os indivíduos vivenciem processos de aprendizagem”. (2009, p. 36). 

Seguindo a mesma linha de pensamento, Soares e Alves colocam a informação e o 

conhecimento como elementos chaves na sociedade atual, pois são recursos 

intangíveis, não esgotáveis e não deterioráveis (SOARES; ALVES, 2008, p. 22). 

Com uma simples observação da utilização das tecnologias no âmbito 

empresarial e de negócios, percebesse que elas possibilitam muitas melhorias em 

vários aspectos, tais como, redução de custos de produção, ambientes competitivos, 

novos canais de vendas entre outros. Com isso, fica claro que a sociedade atual 

deve buscar incluir cada vez mais as pessoas para que, usando do poder de 

melhorias que as tecnologias têm sobre os negócios, possam melhorar seu quadro 

social e assim, melhorarem de vida. Tecnologias estas, que através da quebra de 

fronteiras geográficas, facilitam, a pessoas localizadas em espaços e tempos 

diferentes, a busca por informações e possibilitam a troca de experiências entre os 

diversos indivíduos que fazem parte da rede. 

Cabe afirmar que não podemos entender inclusão digital somente pela 

disponibilização de acesso à rede e às tecnologias, mas também, pela possibilidade 
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aberta ao cidadão de, através de um processo de interação com as tecnologias, 

construir sua identidade e ampliar sua cultura, tanto individual quanto coletivamente. 

Devemos salientar que mesmo sabendo da função das tecnologias no processo de 

inclusão digital, não podemos garantir este processo com a simples existência das 

tecnologias, pois, os indivíduos podem continuar usando-as de forma passiva, 

somente reproduzindo e consumindo conteúdos sem fazer parte de forma ativa da 

rede, onde passariam a colaborar com a produção de conteúdo. 

Observando a importância do conhecimento na sociedade contemporânea, 

sentimos a necessidade de que o processo de aprendizagem, ou seja, a sintetização 

das informações disponíveis na rede seja um processo qualificado. Nesse contexto 

fica claro o papel da educação enquanto elemento de orientação, estruturação e 

difusão da inclusão digital, na busca pela criação de uma sociedade livre e crítica 

constituída por cidadãos que, através do estimulo certo, não só farão uso das 

tecnologias de forma passiva, mas sim, que venham a colaborar com a rede 

produzindo conteúdo e conhecimento.  

Podemos conceituar inclusão digital como sendo um processo horizontal que 

deve ocorrer a partir do interior dos grupos com vistas ao desenvolvimento de cultura 

de rede, numa perspectiva que considere processos de interação, de construção de 

identidade, de ampliação da cultura e de valorização da diversidade, para, desde 

uma postura de criação de conteúdos próprios e de exercício da cidadania, 

possibilitar a quebra do ciclo de produção, consumo e dependência tecnocultural. 

(TEIXEIRA, 2010, p. 40).  

Percebendo a possível utilização passiva das tecnologias, nota-se que tão 

necessário quanto prover acesso às tecnologias à parte que ainda não tem acesso é 

o entendimento e o reconhecimento da parcela da sociedade, que ainda faz uso de 

forma passiva, como nós integrantes de uma rede que tem por objetivo principal a 

produção de informações e conhecimento, quebrando assim o ciclo de consumo e 

reprodução. 

Não podemos garantir a inclusão digital somente pela disponibilidade de 

acesso a rede, mas podemos afirmar que há a exclusão caso os indivíduos de uma 

sociedade não tenham acesso às tecnologias. Podemos afirmar também, que a atual 

sociedade impõe o direito de se comunicar, de produzir e processar informação 
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velozmente, independente de condição social, capacidade física ou visual, gênero, 

idade, raça, ideologia e religião (SILVERIRA e CASSINO, 2003, p. 44).  

Assim, as tecnologias ganham o papel principal no processo de inclusão 

digital, contanto que este seja baseado numa cultura de rede, aonde venha a 

valorizar processos colaborativos e de comunicação multidirecional. 

Com o uso das tecnologias, temos novas formas de comunicação, 

armazenamento e representação de conteúdos, temos também maneiras diferentes 

de interagir com tais tecnologias. Algumas tecnologias, no processo de inclusão 

digital, ganham maior respaldo devido a suas características que remetem a 

disponibilidade e ou interatividade. Podemos citar como tecnologias que utilizam de 

tais características o software livre, as tecnologias assistivas e a TV Digital. 

 

 

2.1 Software Livre 

 

 

Segundo Silveira (2003, p. 36), foi por volta de 1985 que surgiu o movimento 

do software livre. O motivo teria sido a indignação de um integrante do Instituto de 

Tecnologias de Massachusetts (MIT) ao não conseguir liberação para acessar o 

código-fonte de um software que teria sido construído através da união do 

conhecimento de diversos programadores. O movimento, denominado Free Software 

Fundation, que mesmo tendo como ideia principal a criação de um sistema 

operacional completo e livre inicialmente reunia e distribuía programas e ferramentas 

com o código aberto, onde as pessoas tinham acesso aos programas e também aos 

códigos-fonte, podendo alterá-los livremente. 

Para evitar que alguém de posse dos códigos-fonte os patenteasse 

quebrando assim seu desenvolvimento incremental, foi inventada a Licença Pública 

Geral (GPL). Tal licença prevê liberdade total no que diz respeito à aquisição, 

modificação e distribuição de programas ou parte deles, contanto que o código 

continue livre e gratuito.  

A internet, ao contrário da maioria das mídias, com suas características 

totalmente baseadas na interação e colaboração, onde qualquer pessoa com acesso 

a ela e conhecimentos em programação poderia colaborar no desenvolvimento de 



22 

 

 

 

um software, fez com que o software livre ganhasse o mundo e em 1992, através da 

compilação de diversas ferramentas do movimento GNU, Linus Torvalds criava o 

sistema operacional Linux. 

Pode ser notada a ligação do software livre à inclusão digital, percebendo a 

lógica colaborativa, que no processo de inclusão digital é tão importante, do software 

livre, onde, cada pessoa além de fazer uso dos códigos e programas, sem pagar 

nada por isso, pode alterá-los, melhorá-los e incrementá-los disponibilizando na rede 

uma nova versão do código ou programa, com erros corrigidos ou funcionalidades 

incluídas.  

Vários fatores dão ao software livre credenciais para atuar sobre o processo 

de inclusão digital. A redução do custo com a manutenção dos programas é um 

deles, pois, não há a necessidade de pagamento de licenças. Com isso, os recursos 

economizados podem ser aplicados para outros fins: “os recursos economizados 

com as licenças de propriedade podem ser empregados em formação, treinamento e 

educação digital.” (SILVEIRA e CASSINO, 2003, p. 41), buscando assim criar uma 

sociedade autônoma que seja treinada para interagir e colaborar com as diversas 

tecnologias e não ser dependente de uma ou outra tecnologia proprietária. 

 

 

2.2 Tecnologias Assistivas 

 

 

Na sociedade contemporânea, onde, pessoas sem nenhuma limitação física 

ou psicológica ainda sofrem com a exclusão digital, Pessoas com Necessidades 

Especiais (PNE) têm uma forte aliada no combate em busca não só da inclusão 

digital, mas também, da inclusão social. As tecnologias assistivas, visando suprir os 

déficits ou necessidades e proporcionar uma maior autonomia do usuário, 

possibilitam a interação entre as PNE e o ciberespaço. 

 Segundo Santarosa (2010, p. 290), Tecnologia Assistiva pode ser 

conceituada como sendo uma área de conhecimento onde são desenvolvidos 

estudos, produtos e pesquisas visando promover a qualidade de vida e a inclusão 

social de PNE. O recurso ou equipamento utilizado neste processo, geralmente é 

chamado de Tecnologia Assistiva. No presente trabalho, tecnologias assistivas serão 
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tratadas como sendo os equipamentos e recursos utilizados. Tais tecnologias 

buscam suprir os diferentes tipos de necessidades, sejam elas, motoras, visuais, 

auditivas ou de comunicação e cognição. 

 As limitações de movimentos, a falta parcial ou total de membros, as 

paralisias, entre outras restrições de PNE, podem ser supridas ou auxiliadas fazendo 

uso das tecnologias assistivas direcionadas para limitações motoras. Tecnologias 

assistivas voltadas para as limitações motoras facilitam a interação principalmente 

com o computador e tem como principais funcionalidades proporcionar, ao usuário, 

independência e autonomia em atividades motoras tornando-as de fácil execução, 

requerendo assim o mínimo esforço para sua realização. Nesta categoria de 

tecnologias podemos citar como exemplos os teclados e pulseiras especiais, os 

simuladores virtuais e os diferentes tipos de acionadores. 

 Pessoas com limitações visuais, sendo elas de baixa visão ou cegueira total, 

fazem uso das tecnologias assistivas de forma a promover sua inclusão no mundo 

digital. Este grupo de PNE conta com softwares e hardwares que facilitam sua 

interação com o universo digital. Como exemplos de softwares temos os leitores e 

ampliadores de telas e de hardware existem teclados e dispositivos especiais que 

fazem a comunicação ou representação através do braile e da fala. 

 A comunicação de PNE auditivas é feita através de sinais. No universo digital 

não poderia ser diferente, os usuários fazem uso de uma gama de ferramentas que 

possibilitam, entre outras cosias, através de uma interface de comunicação por 

sinais, desde a comunicação entre indivíduos integrantes da rede até o 

desenvolvimento de softwares completos. 

O processo cognitivo de PNE que tenham algum déficit na comunicação, ou 

seja, na produção ou entendimento de elementos de uma linguagem de 

comunicação, pode ser auxiliado com a utilização de algumas técnicas. Técnicas 

essas que têm como objetivo “suplementar, complementar ou dar alternativas para 

processos de comunicação” (SANTAROSA, 2010, p. 319) destas pessoas. Como 

principais exemplos deste grupo de tecnologias, temos os sistemas para 

desenvolvimento de estratégias linguísticas, os sistemas para desenvolvimento da 

fala e os sistemas para aprendizado de outros sistemas de comunicação.  

 Após uma analise rápida de algumas das diferentes tecnologias assistivas 

agindo em diferentes déficits, podemos perceber a importância que tais tecnologias 
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têm no processo de inclusão digital. Estas tecnologias tornam atividades que antes 

seriam impossíveis de serem realizadas, por pessoas com necessidades especiais, 

mais fáceis e possíveis de serem efetuadas. 

 

 

2.3 TV Digital 

 

 

Uma nova visão da televisão vem sendo criada com a implantação da TV 

Digital. Diferente do modelo antigo, onde era tida como mero meio de comunicação 

e entretenimento baseado em processos exclusivamente unidirecionais, onde não 

tinha nenhum tipo de interatividade para uma televisão que além de proporcionar 

diversão possibilitará a interatividade dos usuários com o ciberespaço. 

 Segundo Régis e Fechini (2005, p. 4), os estudos sobre a TV Digital foram 

iniciados por volta de 1980 no Japão, porém os norte-americanos saíram na frente 

na disponibilização do sinal digital a população.  A tecnologia TV Digital consiste em 

transmitir uma grande quantidade de informações, sejam elas em formato de áudio, 

vídeo ou até mesmo dados, através de um canal de comunicação que pode ser o 

mesmo utilizado pelo sistema analógico, entretanto com algumas alterações nos 

transmissores e receptores. Tal tecnologia traz como principais ganhos a melhora na 

qualidade de áudio e vídeo, uma maior mobilidade, a possibilidade de 

disponibilização de novos serviços e a interatividade dos usuários com o sistema. 

 Associando a tecnologia da TV Digital com a busca por um processo de 

inclusão digital podemos dizer que tal tecnologia possui muitas características úteis 

a este processo. Disponibilidade, mobilidade e interatividade são algumas delas. 

 O televisor, diferente dos demais meios de comunicação, tem uma 

abrangência distinta em toda a sociedade brasileira, e isso pode ser comprovado 

analisando os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que 

é realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e que mostra 

que mais de 95% da população possui no mínimo um televisor dentro de casa 

(IBGE, 2009, p. 4). Levando em conta a grande quantidade de lares com televisores 

e que para o usuário ter acesso ao sinal de TV Digital não necessita da troca dos 

aparelhos televisores, mas sim da simples instalação de um receptor digital, 
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percebesse o potencial que a TV Digital tem em relação à disponibilidade, ou seja, 

para mais de 95% da população brasileira esta tecnologia está tão distante quanto à 

instalação de um conversor digital em seus televisores. 

 Uma característica marcante da TV Digital é a de possibilitar que os usuários 

acessem suas funcionalidades em qualquer local através das tecnologias móveis. 

Com isso os usuários podem manter uma conexão permanente à programação 

através de celulares, smartphones, notebooks ou qualquer dispositivo que tenha um 

receptor digital e em qualquer lugar que o sinal digital possa ser captado, seja no 

meio de uma grande cidade, no interior da mesma, dentro de carros ou até mesmo 

trens. 

A interatividade, que pode ser obtida através da utilização de um canal de 

retorno como, por exemplo, uma conexão com a internet através de uma linha 

telefônica, é a principal característica da TV Digital quando se remete a busca pela 

inclusão digital. Tal característica visa romper o processo de consumo de conteúdo, 

pois, potencializa, através da interação dos usuários com o universo da TV Digital, a 

formação de redes não somente consumistas, mas sim colaborativas.  

Outra visão em relação à TV Digital e suas características remetentes a 

interatividade é a que diz respeito à interatividade enquanto mediador do processo 

educacional. Novas aplicações poderão ser disponibilizadas aos usuários visando 

nortear o processo educacional. Tais aplicações farão uso da possibilidade e 

facilidade de interação dos usuários com o ciberespaço na tentativa de assegurar a 

geração de conhecimento através da troca de informações e experiências. 
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3 SISTEMAS TELEVISIVOS 

 

 

3.1 No Início, o Analógico 

 

 

Segundo Nice (1991, p. 1), o início das transmissões experimentais foi em 

meados da década de 1920. Testes realizados na Inglaterra, Japão e EUA em 1926, 

deram início as transmissões de sons e imagens. Em 1926, John Mogie Baird, na 

Inglaterra, realizou a primeira apresentação pública de televisão, utilizando um tipo 

de varredura mecânica. Com a conclusão da invenção, o Iconoscópio, um tubo 

captador de imagens criado pelo engenheiro Vladimir Zworykin em 1931, nos EUA, 

foi possível a criação da primeira televisão de boa sensibilidade e totalmente 

eletrônica. 

 Na busca pelo respaldo de pioneiros na transmissão de imagens, em 1935, os 

alemães inauguravam, em Berlin, um serviço que transmitia, durante duas horas 

diárias, uma programação baseada em filmes. No ano seguinte, imagens dos Jogos 

Olímpicos de Berlin foram transmitidas através deste serviço. Nesta época, 

poucas pessoas tinham acesso às transmissões, a qual era em preto e branco. O 

tamanho das telas dos televisores não ultrapassavam 5 polegadas e devido a baixa 

resolução, aproximadamente 180 linhas, não era fácil assistir algo com qualidade e 

nitidez. Os anos seguintes foram usados para o aprimoramento, aumento do 

tamanho da tela, melhorias na resolução, passando das meras 180 para até 405 

linhas, além do surgimento de uma das principais emissoras, a BBC, que em 

novembro de 1936, iniciou as transmissões públicas. 

 No final dos anos 40, a televisão começou a ganhar o mundo “em diversos 

padrões, atendendo a questões técnicas, econômicas e políticas de cada país” 

(NICE, 1991, p. 2). Foi nesta época, por volta de 1950, que com a ajuda do 

empresário Assis Chateaubriand, a televisão chegava ao Brasil. No mesmo ano, era 

criada a TV Difusora de São Paulo, que mais tarde viria a se chamar TV Tupi de São 

Paulo. No ano seguinte, tinha início as transmissões da TV Tupi do Rio de Janeiro. 

Em 1956 já podia ser percebido um grande crescimento, observando a 

impressionante quantidade de 1,5 milhão de aparelhos (CAMARGO, 2009), porém, 
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mesmo com a grande quantidade de aparelhos, foi somente nos anos 60 que a 

televisão, com o advento do videoteipe, começou a ganhar o país. Assim, era 

possível a criação de estações de reprodução de baixo custo, que eram alimentadas 

com as programações gravadas nas emissoras do centro do país. 

 Com a criação do padrão NTSC, através da junção do comitê dos 

especialistas homônimos com as emissoras e os fabricantes de TVs dos EUA, foram 

possíveis as primeiras transmissões de televisão com imagens coloridas, por volta 

de 1960. No início, o NTSC recebeu muitas críticas devido à inconsistência das 

cores. No final dos anos de 1960, era criado na Alemanha o padrão PAL, que 

através de algumas diferenças na quantidade de quadros por segundo e linhas na 

tela, conseguia uma melhor qualidade nas imagens coloridas. Com uma melhor 

nitidez e precisão na reprodução de imagens coloridas, o sistema PAL foi adotado 

em diversos países do mundo. 

Depois da imagem colorida, a televisão foi sendo aprimorada. Som de melhor 

qualidade, imagem com melhor resolução e nitidez, telas cada vez maiores, 

inovações tecnológicas como o LCD e Plasma até a visualização em três dimensões 

das imagens. 

As primeiras programações eram baseadas em filmes e eram disponibilizadas 

durante um horário pré-estabelecido. Igualmente às programações, eram as 

emissoras, a quantidade era pequena, com poucos recursos e profissionais. 

Posteriormente as emissoras buscaram explorar a televisão como meio de 

entretenimento e informação, disponibilizando programações baseadas em 

programas de auditório, programas humorísticos e jornalísticos, os quais tinham 

grande aceitação popular. Entre as décadas de 80 e 90, pode ser percebido um 

grande crescimento no número de emissoras. Com a quantidade de emissoras 

crescendo a programação começou a se diversificar.  

Atualmente, pode ser percebido, tanto na TV aberta quanto na por assinatura, 

um crescimento na variedade de canais disponibilizados. O usuário tem acesso a 

qualquer tipo de programação, seja ela voltada ao esporte, cultura, lazer ou 

educação. Porém, mesmo existindo canais voltados a cultura e educação, a maioria 

deles, disponibiliza à população, uma programação voltada ao entretenimento. 

A televisão mostra-se como sendo não somente um mero aparelho eletrônico, 

mas sim um provedor de conteúdo, pois, percebe-se, a cada ano que passa as 



28 

 

 

 

inovações em torno dela. Sejam elas, inovações tecnologias que venham a melhorar 

a qualidade das imagens ou novos conteúdos, sejam eles voltados à educação ou 

ao entretenimento.  

 

 

3.2 Digitais 

 

 

Como visto no item 3 do capítulo 2, os sistemas digitais tiverem seus estudos 

iniciados por volta de 1980. Separadamente, os três principais centros tecnológicos, 

Japão, Europa e Estados Unidos trabalhavam na busca pela criação de um sistema 

que viesse a melhorar a qualidade do som e imagem transmitidos aos televisores.  

 

 

3.2.1 Características Técnicas 

 

 

3.2.1.1 Conceitos 

 

 

Para podermos entender melhor a estrutura de um Sistema de Televisão 

Digital, precisamos antes passar pelos principais conceitos abordados segundo 

Montez e Becker. 

Canal  é tido como o espaço destinado à transmissão de um sinal de TV. Este 

pode ser disponibilizado de diversas formas, ou seja, via satélite, cabo ou através da 

radiodifusão (2005, p. 74). Este último é a forma utilizada pela televisão 

convencional atualmente e no Brasil tem a largura de 6 MHz no espectro de 

radiofrequência,. 

Codificação  é o processo de representação de áudio e vídeo em formato 

digital. O processo inverso, ou seja, transformar de digital para um sinal analógico é 

chamado de decodificação. O CODEC representa o padrão usado para a 

codificação/decodificação da mídia. São exemplos de codec conhecidos o JPEG, 

MPEG e MP3 (2005, p. 60). 
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Compressão  é uma das fases do processo de digitalização, onde as mídias 

são comprimidas antes da transmissão. Através das diversas técnicas, por exemplo, 

podem ser eliminadas redundâncias, mascarado informações que o ser humano não 

perceberá e indicado formas de representação que ocupem menos espaço (2005, p. 

56). 

Quadros por segundo  é a quantidade de imagens que serão mostradas no 

televisor no intervalo de 1 segundo. Em alguns padrões, por exemplo, é usado um 

taxa de 25 e em outros 30 quadros por segundo. 

Modalidade  é a classificação dada levando em conta a quantidade de linhas 

e pontos por linha que os aparelhos receptores possuem. As principais modalidades 

são a SDTV que possui 408 linhas e 704 pontos por linha, a EDTV que possibilita a 

utilização em aparelhos com 720 linhas e 1280 pontos e a HDTV que é aceita em 

aparelhos com 1080 linhas de 1920 pontos (2004, p. 8). 

Modulação  é o processo que visa, além de proteger o sinal para que não 

sofra interferências e degradações, conseguir uma maior quantidade de dados 

enviados durante o processo de transporte. Para isso são usadas algumas técnicas 

que alteram as características da onda portadora. (2004, p. 19). Os dois padrões 

usados atualmente nos sistemas de TV Digital existentes são o COFDM e o 8-VSB. 

O processo inverso é chamado de demodulaçao e é realizado no lado do usuário. 

Multiplexação  é o processo que agrupa, em um único fluxo de dados, 

diversos grupos de informações que a emissora deseja transmitir. Entre essas 

informações podem estar sequencias de áudio, vídeo e dados, dados de 

configurações e de interatividade. O processo contrário, que é realizado no usuário, 

após a demodulaçao do sinal, é chamado de demultiplexação (FERNANDES; 

LEMOS; SILVEIRA, 2004, p. 30). 

 

 

3.2.1.2 Componentes 

 

 

Para uma melhor compreensão da arquitetura básica de um Sistema de 

Televisão Digital, dividiremos o mesmo em subsistemas, os quais são compostos 

por diversos processos. De acordo com a Arquitetura de Referência do Sistema 
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Brasileiro de Televisão Digital Terrestre FUNTTEL de 2006, um sistema básico é 

composto pelos seguintes subsistemas: 

Codificação do sinal fonte : fazem parte deste subsistema os processos de 

codificação de áudio, vídeo e dados. No lado da difusão, ou seja, do lado do 

emissor, do produtor de conteúdo recebe áudio, vídeo e dados não comprimidos e 

os codifica de acordo com o padrão adotado, entregando para a camada de 

transporte. No lado do telespectador, ou seja, o lado do terminal de acesso realiza o 

processo contrário, recebe os dados codificados da camada de transporte 

entregando para as aplicações o conteúdo decodificado. 

Transporte : os processos que fazem parte deste subsistema são a 

multiplexação e a demultiplexação respectivamente alocadas no lado difusor e no 

lado do usuário. A multiplexação recebe fluxos de informações codificadas dos 

componentes de codificação e agrupa-os entregando para a camada de transmissão 

e recepção um único feixe de informações. A demultiplexação recebe um feixe de 

informações da camada de transporte demultiplexando e entregando às respectivas 

camadas de codificação os fluxos de áudio, vídeo e dados. 

Transmissão e recepção : do lado do difusor engloba as fases de codificação 

do canal, modulação e transmissão do sinal, tem como entrada o feixe de 

informações multiplexadas e como saída um sinal em radiofrequência na faixa 

limitada pelo canal. Do lado do usuário, engloba a recepção, a demodulaçao e a 

decodificação do canal, tem como entrada o sinal em radiofrequência e como saída 

um feixe de informações que será entrega a camada de transporte. 

Canal de interatividade : viabiliza a comunicação e a interação entre 

telespectador e a emissora. Essa troca de informações pode acontecer através de 

um link com a internet, o telefone fixo ou a rede de telefonia móvel. Esta camada 

recebe e repassa informações para o middleware, no lado do usuário.  

Middleware : este só existe do lado do usuário e realiza o tratamento dos 

dados. É um componente de software que realiza a abstração do hardware nas 

aplicações que são desenvolvidas sobre ele. Tem como principais funcionalidades 

manter dados referentes a aplicativos associados aos programas, acessar o canal 

de retorno e aos serviços e informações disponíveis, possibilitar atualização do 

sistema e manter uma interface gráfica com o usuário. 
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Terminal de acesso (conversor digital) : para poder receber o sinal de TV 

Digital, o usuário deve possuir um componente que capta esse sinal e converta-o em 

um sinal que o televisor possa reproduzir. Este componente pode ser instalado 

externamente ou ser integrado ao televisor e é nele que estão integrados todos os 

componentes e processos que são executados do lado do usuário. 

 

 

3.2.1.3 Características 

 

 

Interatividade  – está característica remete a possibilidade do usuário “ter um 

canal de interatividade para se comunicar com a emissora” (MONTEZ; BECKER, 

2004, p. 12) e poderá ser obtida através da existência de um canal de retorno, 

possibilitando assim, por exemplo, que o usuário responda a pesquisas, faça 

compras ou acesse a internet através do controle remoto. 

Melhor imunidade a interferências e ruídos  – segundo Montez e Becker 

(2005, p. 45) nos sistemas analógicos, como os sinais de sons e imagens são 

representados por ondas eletromagnéticas analógicas, as imagens são mais 

sucintas a interferências. Já nos sistemas digitais, as imagens são mais imunes a 

interferências, devido à conversão das imagens, dos sons e dos possíveis dados em 

bits antes da transmissão.  

Multiprogramação  – com as técnicas de compressão, um canal de uma 

emissora, pode ser compactado para a transmissão, ocupando assim menos espaço 

no espectro, com isso, podem ser transmitidos vários canais de TV na mesma 

largura de banda ocupada por um canal não compactado. Por exemplo, num sistema 

com canal de 6 MHz, utilizando as técnicas de compressão, pode ser transmitido um 

canal na modalidade HDTV ou até quarto na SDTV (MONTEZ; BECKER, 2004, p. 

10).  

Portabilidade e Mobilidade  – diz respeito à possibilidade, do usuário manter 

uma conexão permanente com a programação através de dispositivos móveis e 

portáteis ou qualquer dispositivo que tenha um receptor digital e em qualquer lugar 

que o sinal digital possa ser captado (CNPQ; FUNTTEL, 2006b, p. 13). 
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Desenvolvimento de aplicações  – visando facilitar o desenvolvimento de 

aplicações voltadas à TV Digital foi adicionada uma camada, denominada 

Middleware, que tem como objetivo “abstrair as especificidades e heterogeneidades 

de hardware e software dos diversos tipos de receptores” (FERNANDES; LEMOS; 

SILVEIRA, 2004, p. 35). 

 

 

3.2.2 Principais Sistemas Digitais 

 

 

Segundo Araujo (2010, p. 11), os principais sistemas existentes hoje em dia 

são o DVB (europeu), ATSC (norte-americano), ISDB (japonês) e o SBTVD (Sistema 

Brasileiro). Trataremos neste capítulo os sistemas europeu, norte-americano e o 

Japonês. Sendo o brasileiro um dos objetivos deste trabalho será tratado 

individualmente e com mais ênfase no capitulo seguinte. 

 

 

3.2.2.1 Sistema Norte-americano 

 

 

O Advanced Television Systems Committee (ATSC) é um comitê que 

regulariza e padroniza a TV Digital Norte-americana. Teve inicio em 1982 e é 

formada por mais de 170 membros do setor. O padrão especificado pelo comitê, 

esta em uso nos EUA desde 1998. Além dos EUA, Canada Coréia do Sul e Taiwan 

adotaram o padrão. 

 O padrão ATSC permite transmissão via cabo, satélite e terrestre, podendo 

operar, na transmissão terrestre em canais de 6,7 ou 8 MHz com modulação 8-VSB 

que atinge taxa de transmissão de até 19,8 Mbps. Já na transmissão via satélite a 

modulação é feita utilizando QPSK e na transmissão a cabo é utilizado a modulação 

64-QAM. Sinais de som são codificados usando Doubly AC-3 e os de vídeo MPEG-

2. Os fluxos de áudio, vídeo e dados são multiplexados, na camada de transporte, 

utilizando recomendações do MPEG-2 Sistemas. Mesmo com a possibilidade de 
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transmissão em diferentes resoluções e formatos de telas, o padrão é largamente 

utilizado para transmissão em HDTV.  

 O middleware utilizado é o DTV Application Software Environment (DASE), o 

qual utiliza uma máquina virtual Java para rodar as aplicações e permite a utilização 

de linguagens declarativas como HTML e JavaScript (MONTEZ; BECKER, 2005, p. 

90). 

 

 

3.2.2.2 Sistema Europeu 

 

 

O Digital Video Broadcasting (DVB) é, igualmente ao ATSC, um conjunto de 

documentos que define padrões para transmissão, transporte, codificação e 

middleware para um sistema de TV Digital. O DVB é um consorcio que nasceu em 

1993 e atualmente possui mais de 300 membros de diversos setores, sendo eles 

fabricantes de equipamentos, operadores de redes, desenvolvedores de softwares e 

órgãos de regulamentação de 35 países diferentes (FERNANDES; LEMOS; 

SILVEIRA, 2004, p. 35). Entre os países que adotaram o padrão, além dos Europeus 

estão a Austrália, Nova Zelândia, Singapura, Índia, África do Sul e a Malásia, tendo a 

Inglaterra na dianteira com a maior abrangência. Sendo, na maioria deles, um 

serviço cobrado dos usuários.  

 O padrão prevê transmissão via cabo, terrestre, satélite e micro-ondas. O 

padrão terrestre adota modulação COFDM o qual possui taxa de transferência entre 

5 e 31,7 Mbps e pode operar em canais de 6, 7 ou 8 MHz. Atualmente, mesmo com 

o DVB possibilitando 6 modos de transmissão, que variam de 240 à 1080 linhas,  

está sedo utilizado a resolução padrão, SDTV, que permite a transmissão simultânea 

de até 6 programas. Nas demais formas de transmissão são adotados padrões de 

modulação diferentes. Já nas camadas de transporte e codificação, o padrão para 

codificação e multiplexação é baseado nas recomendações MPEG-2. 

 O padrão europeu utiliza, na camada de middleware o Multimedia Home 

Plataform (MHP), baseado no uso de uma máquina virtual Java, possibilita aos 

desenvolvedores, através da disponibilização de APIs, um acesso padronizado as 
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funções e recursos do receptor. Além do acesso através das APIs Java, possibilita o 

uso de uma linguagem semelhante ao HTML.  

 

 

3.2.2.3 Sistema Japonês 

 

 

Segundo Bolaño e Brittos, o Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB), 

conhecido como o sistema japonês de TV digital, foi homologado em 1999 e deriva 

do sistema europeu. Sua criação teve a cooperação das empresas Mitsubishi, Lg, 

Toyota, Sega e Semp Toshiba entre outras empresas e operadoras de televisão. 

Antes do ISDB, o Japão já tinha desenvolvido um sistema que, utilizando dos 

avanços na microeletrônica, podia processar os sons e imagens digitalmente, 

alcançando assim uma melhor resolução, porem, a transmissão continuava sendo 

analógica. 

 O sistema japonês é o que melhor responde a transmissão tanto para 

receptores fixos quanto para receptores móveis, permitindo assim a convivência da 

alta definição com a recepção móvel. Utiliza para modulação, o COFDM, o qual 

apresenta taxa de transferência variando de 3,65 a 23,23 Mbps e uma largura de 

banda que pode ser 6, 7 ou 8 MHz. A codificação de vídeo e a multiplexação são 

realizadas em MPEG-2, da mesma forma que os sistemas norte-americano e 

europeu, já a codificação de áudio é feita utilizando o esquema MPEG-2 ACC 

(MONTEZ; BECKER, 2005, p. 90). 

Na camada de middleware, para fazer a abstração do hardware, é utilizado o 

Association of Radio Indutries and Businesses (ARIB). O middleware é formado por 

padrões que definem algumas especificações. Por exemplo, um dos padrões diz 

respeito à definição de uma linguagem declarativa, utilizada na especificação de 

serviços multimídias, baseada na linguagem XML. Outro padrão, que é necessário 

citar, tenta, através de uma especificação baseada no MHP do DVB, estabelecer um 

ponto comum entre os middlewares dos diversos padrões de televisão digital 

existentes. 

Após passarmos por três dos principais sistemas digitais, suas características 

e componentes, no próximo capítulo será tratado o SBTVD, a opção brasileira no 
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processo de digitalização do sinal televisivo, um breve histórico, suas características 

e as políticas públicas envolvidas. 
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4 SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL 

 

 

Em meados de 2003, visando apropriar-se das características da tecnologia 

TV Digital e propondo novas funções de cunho social, um decreto de lei instituía o 

Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). 

 

 

4.1 A Caminhada Brasileira 

 

 

No Brasil, segundo Montez e Becker (2004, p. 35), os estudos a cerca da TV 

Digital tiveram inicio em 1991 através da criação da Comissão Assessora para 

Assuntos de Televisão Digital. A Comissão foi criada com o objetivo de realizar 

estudos e analises em torno da TV de alta definição, que, com a migração dos 

sistemas analógicos para digitais, passou a ser chamada de televisão digital. Foi em 

1994 que as primeiras pesquisas foram realizadas por um grupo que, buscava uma 

melhor forma de realizar a transição analógico/digital no Brasil, através da analise 

das características dos três padrões já existentes de TV Digital no mundo, ou seja, o 

norte-americano, o europeu e o japonês. 

 Em 1998 a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tomou a dianteira 

das pesquisas, agora em busca de um sistema, entre os existentes, para ser 

adotado pelo Brasil. No mesmo ano a Anatel, através da Consulta Pública No. 65, de 

27 de julho, com o objetivo de possibilitar os testes em campo dos sistemas 

existentes, iniciava o processo de escolha do padrão a ser adotado. Entre 1999 e 

2000, além da visita aos representantes dos padrões, foram adquiridos os 

equipamentos necessários, realizados diversos testes e algumas demonstrações 

(MONTEZ; BECKER, 2004, p. 35). 

Em 2000, com o término do relatório dos testes, a Anatel põem fim na 

discussão técnica a respeito de qual padrão era o melhor para o Brasil. O relatório 

mostrava que o padrão norte-americano era inferior em relação aos padrões 

europeu e japonês no que diz respeito à transmissão e recepção em lugares 

fechados. O relatório mostrava também que o padrão japonês obteve melhor 
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desempenho, em relação ao europeu, na recepção do sinal e na possibilidade de 

receber serviços diversos tanto em dispositivos fixos quanto móveis. 

 Após algum tempo de congelamento no assunto, em 2003, foi criado um 

grupo de pesquisa para, além de avaliar a possível criação de um sistema de TV 

Digital próprio, analisar novamente os estudos realizados anteriormente e dar um 

parecer sobre os mesmos. Tais estudos tiveram curta duração, pois em 27 de 

novembro de 2003, através do decreto de lei 4.901, tinha início o SBTVD (Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital) (BRASIL, 2003, p. 7).   

 O prazo limite imposto pelo decreto para a apresentação de uma solução, ou 

o Brasil criava seu próprio sistema ou adotava um entre os sistemas existentes, era 

2005, e em novembro deste ano, após estudos e pesquisas conduzidas por 

universidades e emissoras de televisão, foi apresentado um relatório que mostrava o 

ISDB, como sendo a melhor solução para o Brasil. 

 Em 2006 o governo brasileiro informa a escolha pelo sistema japonês como 

base ao sistema que seria desenvolvido pelo Brasil. A escolha foi baseada, tanto na 

possibilidade que o sistema tinha de transmissão a dispositivos móveis quanto 

propiciar interatividade em alta definição. Assim, em dezembro de 2007, em São 

Paulo, tiveram inicio as transmissões do SBTVD. 

 

 

4.2 Características 

 

 

Embora o Sistema Brasileiro de TV Digital tenha sido construído com base no 

sistema Japonês, algumas características técnicas foram modificadas, para obter 

uma melhor qualidade e interatividade. No presente capítulo serão tratadas as 

principais características do SBTVD.    

Multiprogramação  – O sistema brasileiro possui um canal de 6 MHz, nesse 

espaço, utilizando as técnicas de compressão, pode ser transmitido um canal na 

modalidade HDTV ou até quarto na SDTV (MONTEZ; BECKER, 2004, p. 10). O 

governo federal prevê a disponibilização de 4 canais públicos no Brasil (BRASIL, 

2006, p. 51), ou seja 4 faixas de 6 MHz que poderão ser divididas em até 4 

programações. 
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Portabilidade e Mobilidade  – a escolha pelo padrão japonês como base ao 

sistema brasileiro teve como premissa a possibilidade de acesso em dispositivos 

móveis e portáteis. O sistema brasileiro permitirá o acesso à programação em 

diversos locais estando parado ou em movimento. Segundo Régis e Fechini (2005, 

p. 6), “o padrão japonês pode ser considerado o mais avançado, pois teve a 

mobilidade e flexibilidade como principal pré-requisito durante seu desenvolvimento”. 

Facilidades do Middleware – com o Ginga, o middleware do SBTVD, o 

desenvolvimento de aplicações interativas será facilitado, pois o mesmo é de fácil 

aprendizagem e através da disponibilização de bibliotecas de funções, possibilita o 

desenvolvimento rápido e fácil das aplicações. O Ginga, visando a inclusão social e 

digital e o compartilhamento de conhecimento, foi especificado sobre uma licença de 

software livre (BRACKMANN, 2008, p. 31). 

Padrões utilizados  – o SBTVD usa como padrão para a camada de 

transmissão e recepção o Band Segmented Transmission – Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing (BST-OFDM) o qual além de segmentar o canal de 

transmissão, o divide, e cada parte leva um pedaço da informação, com isso, caso 

haja interferências, somente pequenas partes serão perdidas. O CODEC usado para 

a camada de vídeo foi o H.264 que possui dois perfis. O primeiro, HP 4.0, é usado 

em transmissões de alta definição e em armazenamento em discos Blu-Ray e HD-

DVD e tem uma taxa de transferência de 25 Mbps. Já o perfil BP 1.3, com taxa de 

768 Kbps, é usado em dispositivos com baixo poder computacional e destinado a 

aplicações móveis. Para a camada de áudio, foi utilizado o padrão de codificação 

MPEG-4 HE-ACC, tanto para recepção fixa quanto portáteis. Com o uso deste 

padrão é possível conseguir áudio de alta qualidade com baixa taxa de bits 

(BRACKMANN, 2008, p. 29). 

 

 

4.3 Políticas Públicas 

 

 

Os principais esforços do governo brasileiro no que tange o assunto TV Digital 

vieram em forma de decretos de lei, 4.901 de 26 de novembro de 2003 e 5.820 de 

29 de junho de 2006, e através deles, a criação de comitês para tratar tanto da 
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atualização da tecnologia analógica para digital quanto para fazer uso da tecnologia 

como aliada no processo de inclusão social/digital da população brasileira. 

 O mesmo decreto de lei que instituiu o SBTVD, em novembro de 2003, tinha 

entre os objetivos, promover a inclusão digital, propiciar a criação de rede universal 

de educação à distância, estimular a pesquisa e o desenvolvimento e estimular a 

evolução das atuais exploradoras de serviço de televisão analógica. Tal decreto 

criou dois comitês e um grupo gestor. Aos três, caberia, dentre outras coisas, fixar 

critérios para a escolha das pesquisas e projetos em torno do SBTVD e fazer seu 

acompanhamento, definir e executar as estratégias, diretrizes e ações, apresentar 

relatórios referentes ao modelo de referência, ao padrão a ser adotado, à forma de 

exploração do serviço e ao período e modelo de transição. E tinham, para isso, o 

apoio do Financiador de Estudos e Projetos (FINEP) e da Fundação Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD). 

O decreto 5.820, ao implantar o SBTVD, estabeleceu, entre outras coisas, o 

cronograma para a total abrangência do sinal digital e para o fim da emissão do sinal 

analógico no território brasileiro, a criação do fórum do sistema, a disponibilização 

simultânea e gratuita do sinal para aparelhos fixos, móveis e portáteis, e a possível 

utilização para transmissão de canais vinculados ao governo. 

Com a escolha por desenvolver as pesquisas em instituições brasileiras, a 

transmissão gratuita do sinal, a futura transmissão de canais vinculados ao governo 

e a possibilidade do processo interativo e de novos modelos de negócios percebe-se 

a vontade e os esforços do governo em combater a exclusão social/digital. A 

utilização do parque tecnológico existente somado com a facilidade de instalação de 

um conversor digital busca altos índices de abrangência na população. 

Tendo a população, em quase sua totalidade, acesso ao SBTVD e a isso 

agregado a possibilidade do processo interativo, temos, com isso, boas premissas 

para que, através de “projetos de educação à distância, treinamentos diferenciados e 

a possibilidade futura do telespectador como agente da informação” (INSTITUTO 

EUVALDO LODI. NÚCLEO CENTRAL, 2007, p. 20), o processo de inclusão digital 

seja favorecido. 
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5 APLICAÇÕES EDUCATIVAS 

 

 

Tendo como objetivo do presente trabalho, mapear as diferentes iniciativas e 

experiências educacionais para a TV Digital traçando um panorama do que é 

possível ser realizado na tecnologia, trataremos agora as particularidades de 

algumas aplicações existentes. 

 

 

5.1 Jogos 

 

 

Dentre os tipos de aplicativos pesquisados, os jogos foram os encontrados em 

maior quantidade. Porém, mesmo com objetivos voltados à aprendizagem, nos jogos 

pesquisados não pode ser encontrada a característica de jogo com dimensão 

colaborativa uma vez que as questões e comentários estavam sempre pré-definidas.  

 

 

5.1.1 Construindo Loucuras 

 

 

O jogo Construindo Loucuras, desenvolvido por alunos da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) e do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do 

Recife (CESAR), tem como objetivo o aprendizado do conteúdo matemático de 

áreas e perímetros. O jogador é posicionado na figura de um arquiteto, o qual tem 

como objetivo, além de calcular o perímetro dos cômodos das mansões de um 

louco, estimar a área dos cômodos e comprar, com dinheiro disponibilizado pelo 

louco, peças de cerâmica, essas disponibilizadas de diversas formas, suficientes 

para cobrir o chão (PRATES et al., 2008, p. 5). 
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Figura 1 –  Esboço tela inicial do Construindo Loucuras. 
 

 

5.1.2 IEADClipe 

 

 

Desenvolvido por Claudio Cardoso Sampaio como trabalho de conclusão de 

curso de Engenharia da Computação pela Universidade do Estado do Amazonas 

(UEA). O IEADClipe consiste na exibição de vídeo clipes após cada tele aula. 

Durante cada vídeo clipe, são exibidas questões relacionadas ao clipe e 

consequentemente à tele aula. Ao final são mostrados os resultados e os mesmos 

enviados ao servidor que os armazenará para futuras consultas e avaliações. 

Segundo seu próprio criador o 

 

O IEADClipe é um jogo voltado para educação à distância que tem como 
propósito ser uma ferramenta de aprendizagem que sirva tanto para motivar 
aos alunos a assistirem e participarem das tele aulas como para os 
educadores como uma ferramenta para analisar a eficiência das aulas e 
progresso dos alunos (SAMPAIO, 2010, p. 35). 
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Figura 2 –  Tela do IEADClipe. 
 

 

5.1.3 Quiz EdTec 

 

 

Criado por alunos do Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM) e do Centro 

Federal de Educação e Tecnologia do Amazonas (CEFET), o Quiz EdTec é o 

protótipo de um jogo que visa ser “uma ferramenta complementar ao processo de 

ensino-aprendizagem” (PINTO; QUEIROS-NETO; SILVA, 2007, p. 7). O qual, 

mesmo na descrição tendo como adjetivo a possibilidade de troca de informações, é 

baseado num processo de perguntas e respostas, não possibilitando a real troca de 

informações.  
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Figura 3 –  Tela perguntas e respostas do Quis EDTec. 
 

 

5.1.4 RummiTV 

 

 

O jogo RummiTV3 , baseado no famoso jogo de tabuleiro Rummikub, desenvolvido 

por integrantes do MídiaCom4 da Universidade Federal Fluminense (UFF), teve 

como principal motivação a característica educativa, do seu antecessor, que visa 

estimular o raciocínio dos seus usuários (SANTOS et al., 2006, p.1). O jogo 

pretende, além de explorar os benefícios educacionais, possibilitar aos usuários, que 

devem ter 8 anos ou mais, entrar em contato com o novo ambiente de aprendizagem 

e entretenimento que é possível através da TV Digital. Uma partida do RummiTV  

consistem em receber 14 peças de números e cores diferentes, com o objetivo de 

agrupá-las em sequências numéricas ou grupos de cores, podendo utilizar 

formações dos outros usuários (SANTOS et al., 2008, p. 2). 

 

 
                                                           
3 http://www.midiacom.uff.br/gtvd/rummitv 
4 http://www.midiacom.uff.br 
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Figura 4 –  Interface do RummiTV. 

 

 

5.1.5 SoletrandoTV 

 

 

Criado por integrantes do Laboratory of Innovation on Multimedia Systems 

(LIMS) localizado na Instituição Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 

(IFPI), com base num programa de televisão em que as pessoas estudavam 

palavras para posteriormente soletrá-las assim conquistando prêmios, o 

SoletrandoTV,  busca fixar o aprendizado através da diversão. Ao iniciar o usuário é 

posto na tela de abertura a qual tem as opções de 3 níveis de dificuldade, 

posteriormente o usuário escuta a palavra, a qual é oriunda de um banco de dados 

conforme o nível selecionado, no próximo passo o usuário tem um tempo limitado 

para, através do controle remoto, digitar de forma correta a palavra em questão. Ao 

final ele sabe se acertou ou errou (GOMES et al., 2009, p. 6). 
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Figura 5 –  Tela do Soletrando TV no momento da digitação. 
 

 

5.1.6 Sudoku para TV Digital 

 

 

Com suas características voltadas ao desenvolvimento do raciocínio lógico, o 

Sudoku para TV Digital, foi o primeiro jogo a ser desenvolvido pelo Grupo de 

Pesquisa de Tecnologia da Informação Linha de TV Digital do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBahia). O jogo consiste em um quebra-

cabeça que traz algumas partes já preenchidas, o restante tem que ser completado 

com números de 1 a 9. Tais números não podem se repetir nas linhas, colunas ou 

blocos. Dependendo da dificuldade selecionada e do nível do jogador, uma partida 

pode demorar de 10 a 40 minutos (JUNIOR et al., 2008, pg. 6).  
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Figura 6 –  Tela do Sudoku. 

 

 

5.1.7 Corrida do Conhecimento 

 

 

O jogo Corrida do Conhecimento, desenvolvido por alunos e professores da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), baseia-se na vida do 

arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer e consiste num ambiente no qual, 

primeiramente, é realizada uma apresentação de um conteúdo audiovisual e 

posteriormente, aos usuários, é apresentado um jogo de tabuleiro composto de 

perguntas e respostas. O jogo tem um limite de 5 usuários ao mesmo tempo onde 

cada um tem a opção de escolha de um personagem para representar (SILVA; 

SADZEVICIUS; MATEUS, 2008, p. 5). 
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Figura 7 – Tela do Jogo Corrida do Conhecimento. 

 

 

5.2 Aplicativos para Aprendizagem de Conteúdos Espe cíficos 

 

 

Na pesquisa realizada foram encontrados alguns aplicativos que visam o 

aprendizado de conteúdos específicos através da TV Digital. Neste item trataremos 

dessas aplicações. 

 

 

5.2.1 Horus para TV Digital 

 

 

Realizado como trabalho de conclusão por Heloisa Simon, estudante do curso 

de Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o 



48 

 

 

 

projeto Horus para TV Digital5 é a migração de uma aplicação existente que é “um 

sistema de monitoração e orientação nutricional que tem como objetivo a avaliação 

do estado nutricional, acompanhamento da dieta e educação alimentar” (SIMON, 

2010, p. 28) de indivíduos entre 7 e 20 anos de idade. No trabalho foi realizada a 

migração da parte de avaliação nutricional, ficando para trabalhos futuros as partes 

de orientação e monitoração nutricional. 

O Horus para TV Digital solicita, ao usuário, dados como peso, altura, raça, 

situação de obesidade paterna, atividades físicas entre outros e através da técnica 

de inteligência artificial, redes bayesianas, informa a avaliação nutricional. 

 

 

 
Figura 8 –  Uma das telas de entrada de dados do Horus.  

 

 

 

                                                           
5 http://www.lapix.ufsc.br/horus 
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Figura 9 –  Exemplo de saída do Horus. 

 

 

5.2.2 Gangorra Interativa para TV Digital 

 

 

Com o objetivo de auxiliar a aprendizagem de grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais, foi desenvolvida, por alunos da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), a Gangorra Interativa Para TV Digital. O aplicativo 

consiste em uma gangorra com posições do lado direito e esquerdo que podem ser 

preenchidas com pesos de 1 a 9 Kg com o objetivo de equilibrar a mesma. Tal 

aplicativo é uma adaptação para uma versão já existente para internet (GOMES; 

LIMA; NEVADO, 2009, p. 6). 
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Figura 10 –  Exemplo da tela do Gangorra Interativa.  

 

 

5.2.3 Universo Interativo 

 

 

O Universo Interativo, aplicativo destinado ao ensino e aprendizado de 

astronomia, através da TV Digital, a alunos do 6º ano do ensino fundamental, foi 

desenvolvido por integrantes do LIMS localizado na IFPI. O aplicativo busca suprir a 

falta de laboratórios que complementem o ensino de astronomia (ARAÚJO et al., 

2009, p. 4). O Universo Interativo traz um simulador do sistema solar que possibilita 

que o usuário acesse as informações gerais e detalhadas dos planetas, assista a 

vídeos, veja fotos, realize simulações de gravidade e de viagens entre planetas e 

realize um jogo que contem perguntas sobre o conteúdo do aplicativo. 
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Figura 11 –  Exemplo de Informações do Universo Interativo. 
 

 

5.2.4 Curso Educacional – Viva Saudável 

 

 

Desenvolvido por alunos da UFRGS, com o intuito de validar a uma proposta 

de um portal que disponibilizaria diversos cursos educacionais, o aplicativo Viva 

Saudável6, o qual já está disponível para internet e dispositivos móveis, seria um dos 

cursos disponibilizados para a TV Digital e segundo seus criadores 

 

Esse curso visa à conscientização da população em relação aos hábitos 
saudáveis, ou seja, é um curso sobre a melhoria da qualidade de vida 
através da alimentação saudável e da prática regular de atividade física, 
proporcionando ganhos para a saúde física e mental. (ROESLER et al., 
2010, p. 8). 

 

O curso pode ser utilizado por pessoas de qualquer faixa etária, porém, com 

maior foco em jovens entre 12 a 15 anos e esta previsto para ser cursado entre 6 e 8 

horas.  Além da interação local com situações pré-definidas, o aplicativo possibilita a 

                                                           
6 http://www.portalobaa.org/obaac/padrao-obaa/exemplos-de-oa-convertidos-para-o-obaa/objeto-de-aprendizagem-viva-saudavel 



52 

 

 

 

interação com os demais usuários através de um fórum de discussão visando à troca 

de informações e experiências relacionadas ao curso (ROESLER et al., 2010, p. 8). 

 

 

 

Figura 12 –  Exemplo do fórum de discussão do Viva Saudável. 
 

 

5.3 Aplicativos para Educação Infantil 

 

 

O desenvolvimento de aplicativos direcionados ao ensino e aprendizagem 

infantil é uma das inúmeras possibilidades de desenvolvimento proporcionadas pelo 

advento da TV Digital. Neste item trataremos de duas aplicações que se encaixam 

neste contexto. 
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5.3.1 Gato Esperto 

 

 

Desenvolvido como trabalho de conclusão de curso por Vinicius Carneiro 

Marques, o aplicativo denominado Gato Esperto, foi concebido na ideia de 

desenvolver aplicativos interativos voltados à educação infantil e traz como objetivos, 

além de educar, divertir e inserir as crianças no meio interativo (MARQUES, 2008, p. 

36). 

O aplicativo é baseado num sistema de perguntas e respostas, classificadas 

por categorias que variam conforme a faixa etária. As questões são respondidas 

através dos botões coloridos do controle remoto, e ao efetuar a resposta o sistema 

informa, em caso de acerto, que a resposta esta correta ou, em caso de erro, qual a 

resposta certa. 

 

 

 

Figura 13 – Exemplo de tela do aplicativo Gato Esperto. 
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5.3.2 Turma da Árvore para TV Digital 

 

 

O programa Turma da Árvore para TV Digital foi desenvolvido tendo por base 

o programa original, Turma da Árvore, que é apresentado na TV convencional, trata 

de diversos temas como cidadania e meio ambiente e tem como principal objetivo a 

educação infantil. Criado por alunos da Universidade Católica de Pelotas (UCPEL), 

da Universidade Salvador (UNIFACS) e da UFRGS ao projeto original foi adicionado 

pontos de interatividade que possibilitam a navegação por cenas de diferentes 

assuntos, a escolha entre dois perfis, professores e alunos, jogos interativos para 

fixação do conteúdo, aplicativos de perguntas e respostas, ferramentas para 

comunicação entre os telespectadores, espaço para comunicação entre professores, 

visando assim troca de experiências, além de legendas, tópicos de ajuda e dicas 

(TAVARES et al., 2007, p. 10). 

 

 

 

Figura 14 – Exemplo do chat entre professores do Turma da Árvore. 
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5.4 Aplicativos de Orientação e Acessibilidade 

 

 

Distanciando-se um pouco dos aplicativos voltados a educação, encontramos 

algumas aplicações direcionadas a orientação, disponibilização de informações, 

auxilia ou que promovem a acessibilidade aos usuários.  

 

 

5.4.1 TV Escola Interativa 

 

 

Com objetivo simples de facilitar o acesso ao acervo de vídeos do canal TV 

Escola, o TV Escola Interativa, foi desenvolvido por alunos da Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB). O aplicativo permite a busca de vídeos no acervo, o 

agendamento de vídeos, a visualização da lista de vídeos agendados e a 

visualização do vídeo que está sendo transmitido no momento (SILVA, F. et al., 

2004, p. 7).  

 

 

 

Figura 15 – Tela do Aplicativo TV Escola Interativa. 
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5.4.2 TV Digital Social 

 

 

O projeto TV Digital Social, foi iniciado em 2008, com o objetivo de oferecer 

serviços públicos aos cidadãos através da TV Digital, pela Empresa de Tecnologia e 

Informações da Previdência Social (DATAPREV). O sistema provê a possibilidade 

de o cidadão consultar dias de pagamentos dos seguros, as tabelas de pagamentos, 

informações sobre a previdência, informações sobre a tabela de contribuição social, 

possibilita ainda, a localização de agencias e acesso a uma cartilha que contém 

informações sobre aposentadoria e benefícios (SILVA, M. et al., 2010, p. 5). 

 

 

 

Figura 16 – Tela do TV Digital Social. 
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5.4.3 RybenáTV 

 

 

Com o objetivo de aumentar a acessibilidade, de pessoas portadoras de 

necessidades especiais auditivas, ao utilizarem a TV, foi desenvolvido, por alunos da 

Faculdade Santa Maria (FSM), UFPE e da Universidade Federal do Ceará (UFC), o 

RybenáTV. O aplicativo é uma atualização de outra aplicação já existente, o 

Rybená7, o qual possibilita a comunicação e o entendimento de pessoas que 

adotaram a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como principal meio de 

comunicação. O aplicativo consiste na tradução automática da legenda oculta 

utilizada nos sistemas televisivos, ClosedCaption, para LIBRAS (AMORIM et al., 

2009, p. 1). O aplicativo encontra-se num estágio em que foram realizados testes 

com simuladores e arquivos carregados manualmente, assim, não está totalmente 

integrado a uma aplicação que rode na TV Digital, ficando a integração para um 

trabalho futuro. 

 

 

 

Figura 17 – Exemplo de conversão do RybenáTV. 
 

 
                                                           
7 http://www.rybena.org.br 
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5.4.4 Júri Virtual 

 

 

O Júri Virtual foi desenvolvido por um grupo de pesquisa vinculado ao projeto 

Infraestrutura Internet2 para Desenvolvimento e Testes de Ferramentas para TV 

Interativa (I2TV) o qual é mantido por um consórcio de 5 universidade, sendo elas a 

UFSC, a Universidade de São Paulo (USP), a Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), da UFPB e da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) e tem como principal objetivo o estudo de aplicações, serviços e 

ferramentas destinados a TV Digital Interativa (PICCIONI; BECKER; MONTEZ, 

2004, p. 9).  

A aplicação Júri Virtual trata-se, por sua vez, de um protótipo baseado na 

estrutura de um julgamento, no qual o julgamento decorre normalmente em um 

fórum, com a presença de todos os envolvidos exceto os jurados, que podem estar 

em suas casas ou outros locais vendo tudo pela TV. Os jurados tem a possibilidade 

de acessar provas e inquéritos referentes ao julgamento e podem se comunicar 

através de um chat. Ao final do julgamento, o juiz solicita a votação de culpado ou 

inocente, um tempo é destinado ao debate, após é realizada a votação (BECKER, et 

al., 2004, p. 5). 

 

 

 

Figura 18 – Exemplo de tela da aplicação Júri Virtual. 
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5.5 Aplicativos de Produção Colaborativa 

 

 

Como principais objetos desta pesquisa, as aplicações colaborativas, ou seja, 

com vistas ao desenvolvimento de uma sociedade crítica e produtiva e não somente 

consumista, onde todos colaboram com o crescimento da cultura e do 

conhecimento, serão tratadas neste item. 

 

 

5.5.1 JCollab  

 

 

A aplicação JCollab8, que está sendo desenvolvida por pesquisadores do 

Laboratório de  Aplicação em Vídeo Digital (LAVID) da UFPB (ALVES, 2010, p. 20), 

segundo Alves (2010, p. 93), é uma “proposta de modelo colaborativo de produção 

tele jornalística”. Tal aplicação, inicialmente, devido algumas limitações TV Digital, 

fará uso das possibilidades de comunicação e difusão da Internet, mas com a 

proposta futura de disponibilização para TV Digital. 

A proposta tem como principais objetivos criar um centro de produção tele 

jornalístico colaborativo e de aplicações interativas para a TV Digital Interativa, 

possibilitar a criação e o debate de e entre comunidades de desenvolvedores, com 

isso, tornar-se um espaço público de interação que possibilite ações coletivas e 

colaborativas. As comunidades podem ser formadas por criadores de telejornais ou 

por desenvolvedores que “pensam e criam quais aplicações interativas desejam para 

quando o telejornal seja transmitido na TVDI” (ALVES, 2010, p. 131). 

O financiamento do projeto foi aprovado recentemente em edital da Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o que facilitou o desenvolvimento da 

aplicação e a realização de testes com comunidades formadas por estudantes de 

jornalismo, e atualmente, o projeto, encontrasse em fase de testes internos. 

O aplicativo é formado por uma área “Estúdio” onde todo o desenvolvimento 

do telejornal é feito. Pautas para os telejornais são votadas, acontece a criação, a 

produção, a armazenagem, a montagem das matérias (ALVES, 2010, p. 138) e 

                                                           
8 http://jcollab.lavid.ufpb.br 
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futuramente a agregação de conteúdo interativo a elas. A comunicação entre os 

usuários das comunidades é realizada através de um chat. Cada usuário pode 

realizar um papel em cada edição do telejornal, ou seja, numa edição um usuário 

pode desempenhar o papel de editor chefe e em outra de repórter (ALVES, 2010, p. 

137). 

 

 

 

Figura 19 – Tela com lista de Telejornais do JCollab. 

 

 

5.5.2 AmadeusTV  

 

 

A aplicação AmadeusTV, foi concebida com o intuito de disponibilizar, aos 

usuários de TV Digital, as funcionalidades e características de um, já existente, 

Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA) ou Learning Management System 

(LMS). O sistema em questão é o Amadeus LMS9, o qual, por ser um software 

classificado como LMS, possui as seguintes características: organizar, através do 

armazenamento, distribuição e gerenciamento de conteúdos, a oferta de materiais e 

                                                           
9 http://amadeus.cin.ufpe.br 



61 

 

 

 

situações didáticas, além disso, possibilitar, através da discussão, reflexão e 

colaboração, o acompanhamento da construção do conhecimento dos alunos e 

disponibiliza recursos de comunicação entre os participantes (MONTEIRO et al, 

2010, p. 2). 

O sistema Amadeus LMS foi desenvolvido e atualmente é mantido pelo grupo 

Ciências Cognitivas e Tecnologia Educacional (CCTE) o qual é vinculado ao Centro 

de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) , e está 

disponível para as plataformas Web e Comunicação Móvel. O CIn-UFPE, por sua 

vez, é responsável pelo projeto do AmadeusTV. 

Dentre os objetivos específicos, o AmadeusTV busca, além de agregar e 

disponibilizar a programação de uma emissora de TV ao portal Amadeus LMS, 

disponibilizar aplicações interativas, na forma de Objetos de Aprendizagem (OA), 

tornar as aplicações do AmadeusTV compatíveis com os conversores equipados 

com Middleware Ginga e facilitar a participação dos professores no processo de 

aprendizagem (MONTEIRO et al, 2010, p. 3).  

Ao inicializar a tela do AmadeusTV, nela é disponibilizada uma série de 

informações referentes ao programa que está sendo exibido. Além disso, são 

informados os cursos do Amadeus LMS e as aplicações interativas que tenham o 

assunto relacionado ao programa atual. Os OAs disponíveis no sistema AmadeusTV 

podem abranger muitos temas e níveis de escolaridade, podendo desde simular 

experimentos físicos até a alfabetização de crianças (MONTEIRO et al, 2010, p. 8).  

Embora, na sua concepção original, o AmadeusTV foque na imersão do 

usuário no ambiente de ensino e na remoção dos limites de passividade e rigidez de 

conteúdos audiovisuais, ele não apresenta um processo de interação e colaboração 

explicita. Porém, por ser uma extensão do Amadeus LMS, o qual tem como uma de 

suas principais características a colaboração, em trabalhos futuros fica necessário 

uma maior ênfase a esse quesito. 
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Figura 20 – Programa atual com menus no AmadeusTV. 
 

 

5.5.3 Escola1.TV 

 

 

Com o objetivo principal de apoiar o processo de ensino e aprendizagem no 

Brasil, foi desenvolvido o Escola1.TV10, o qual, é um ambiente virtual de educação 

colaborativo para uso na TV Digital (ARAUJO, 2010, p. iv). 

O projeto é uma ampliação de um já existente, o Escola1.  Os dois projetos 

foram desenvolvidos e são mantidos pela empresa Resolve Consultoria em 

Informática11. O Escola1 é um sistema Web com a finalidade de auxiliar instituições 

de ensino em processos administrativos, controles financeiros, de presenças, de 

notas, de cobranças, de horários, professores, estoque, biblioteca e na 

disponibilidade de uma ferramenta denominada “Apoio ao Ensino”, que tem como 

características a possibilidade de disponibilizar aulas on-line, tarefas a distância, 

materiais de apoio on-line, criação de fórum, grupos de discussões entre outros 

(ARAUJO, 2010, p. 19). 

                                                           
10 http://www.resolveinfo.com.br/pages/servicos/tvdigital.htm 
11 http://www.resolveinfo.com.br 
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O Escola1.TV foi desenvolvido a partir de 2007 com o financiamento da 

FINEP e apoio do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) e disponibiliza para alunos, pais, responsáveis, 

professores, tutores e  administradores ferramentas como quadro de aviso, 

mensagens, calendário, chats, fóruns, simulados, quiz, enquetes e questionários 

além das ferramentas administrativas.  

Segundo Araujo (2010), o Escola1.TV, mesmo na versão atual não permitindo 

acesso a mais de um usuário por vez e não disponibilizando ferramentas de 

colaboração específica, o que ficou pendente para uma futura versão, permite a 

cooperação e a colaboração através da troca de mensagens e resultados de 

enquetes, pois, o conhecimento pode ser resultado da comunicação e da troca de 

informações entre os usuários da aplicação (ARAUJO, 2010, p. 40). 

 

 

 

Figura 21 – Leitura de mensagens no Escola1.TV. 
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5.5.4 AulaNetTV 

 

 

A projeto da aplicação AulaNetTV12 foi implementado por integrantes da PUC-

Rio e da Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) com intuito de 

disponibilizar, para usuários da TV Digital, as funcionalidades de um SGA já 

conhecido, o AulaNet (RAYMUNDO et al., 2010, p. 1). 

Segundo Fuks et al.,  

 

  

O Ambiente AulaNet é um LMS gratuito voltado para o ensino-
aprendizagem online. O AulaNet é desenvolvido em conjunto pela PUC-Rio 
e pela empresa EduWeb-SGPS desde 1997 e está disponível em 
português, inglês e espanhol. O Ambiente AulaNet é utilizado em diversas 
instituições de ensino e em empresas para treinamento de seus 
funcionários. (FUKS et al., 2007, p. 2). 

 

 

O ambiente AulaNet permite a criação e administração de cursos online, onde 

a gerencia desses cursos é feita de modo simplificado através de diversas 

ferramentas. O ambiente, através das ferramentas de comunicação, possibilita a 

troca de informações, discutir e tirar dúvidas relativas aos cursos, e tendo o trabalho 

em grupo como principal ideia. Raymundo et at. colocam “O AulaNet enfatiza a ideia 

de trabalho em grupo. Desta forma, o compartilhamento de conhecimento e o 

trabalho em conjunto são mais encorajados que o trabalho individual” (RAYMUNDO 

et. al., 2010, p. 2). 

Mesmo o AulaNet possuindo uma gama de ferramentas e funcionalidades, 

devido a limitações impostas pela televisão, tais como, quantidade de controles e 

ausência de teclado, somente algumas funcionalidades foram implementadas no 

AulaNetTV. Somente as funcionalidades direcionadas aos estudantes serão 

migradas, deixando para serem realizadas na internet as funções relativas à 

administração. A primeira ferramenta a ser migrada foi a de avaliação, a qual 

disponibiliza o acesso, ao aluno, a provas relacionadas a um determinado curso 

(RAYMUNDO et. al., 2010, p. 3). 

 
                                                           
12 http://www.lprm.inf.ufes.br/node/117 
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Figura 22 – Tela com perguntas de uma prova do AulaNetTV. 
 

 

Mesmo com intuito de desenvolver uma aplicação voltada a colaboração, o 

AulaNetTV, na sua versão atual, fica muito além do que foi proposto, tendo deixado 

para versões futuras a implementação das demais ferramentas voltadas aos 

estudantes. Sendo destas, as baseadas em comunicações as mais importantes, 

pois, são elas que possibilitam a troca de informações e experiência na busca pelo 

conhecimento. 

 

 

5.5.5 Moodle2TV 

 

 

Com intuito de integrar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle ao 

SBTVD, foi desenvolvido, pelo Centro de Educação a Distância (CEAD) do Instituto 

Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo Campus Serra (IFES-Serra) em 

parceria com a empresa Rede Gazeta, o Moodle2TV (SILVA; NUNES, 2010, p. 8). 

O Moodle é um AVA desenvolvido como software livre e disposto numa 

estrutura modular a qual permite uma rápida atualização de suas funcionalidades. 

Traz ferramentas e recursos que auxiliam nos processos de ensino e aprendizagem. 



66 

 

 

 

Através dele, professores podem desenvolver atividades para e com os alunos. O 

Moodle disponibiliza uma enorme gama de ferramentas, sendo as principais: fórum, 

tarefas, chat, mensagem, glossário, testes, questionário e lição (SILVA; NUNES, 

2010, p. 3). Onde, as ferramentas de comunicação, tem o papel mais importante, 

pois, possibilitam a troca de informações entre os participantes. 

 

 

 
Figura 23 – Exemplo de pergunta no Moodle2TV. 

 

 

A iniciativa de desenvolver a integração do sistema Moodle com a TV Digital é 

de grande valia, pois, agrega um dos principais e mais difundido AVA a uma 

tecnologia de grande abrangência e com inúmeras possibilidades.  

 

 

5.5.6 Projeto Guri 

 

 

Por fim, mas não menos importante, será avaliada a aplicação que está sendo 

desenvolvida “por meio de uma parceira pública-privada entre a Universidade de 

Passo Fundo (UPF), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a 
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microempresa Infoeduca.” (MALAGGI; BECKER, no prelo, p. 5). O projeto está 

sendo financiado pelo CNPq e denomina-se Guri13.  

Na proposta original, o projeto, pretende alcançar o objetivo de desenvolver 

um software de autoria colaborativa de matérias educacionais hipermídia que, 

através da apropriação da característica interativa da TV Digital, possa potencializar 

o processo educacional, sendo esse, baseado na coparticipação de todos os seres 

envolvidos no processo, sejam eles alunos, professores ou usuários. 

Segundo Malaggi e Becker (no prelo) o software pretende  

 

 

[...] possibilitar aos sujeitos envolvidos no processo educativo um ambiente 
digital que potencialize o desenvolvimento de atividades didático-
pedagógicas que considerem a co-participação no ato de conhecimento 
como elemento fundamenta do ensino-aprendizagem. 

 

 

Cabe salientar que, possuindo a escola um dos papéis principais na inclusão 

digital/social, surge a necessidade de que seja reconfigurado o processo 

educacional tradicional, o qual possui a estrutura linear educador/educando para 

uma estrutura multidirecional tanto educador/educando quanto educando/educador. 

O projeto Guri pretende alcançar um grupo especifico de usuários, sendo 

esse grupo, alunos do Ensino Fundamental. O software almeja possibilitar aos 

alunos à criação de uma malha hipermídia, a qual terá como base a criação de um 

“micromundo” baseado no programa Mundo da Leitura14 que foi criado pela UPF. 

Partindo do micromundo, inicialmente em branco, os alunos poderão, através 

de processos colaborativos, inserir diversos itens de mídia, formas de comunicação 

e ferramentas de decisões. O software possibilitará a integração com chats, 

ferramentas como Twitter, Wikipédia, fóruns de discussões, votações, permitirá 

também a inserção de personagens, objetos, textos, vídeos e sons ao micromundo 

(MALAGGI; BECKER, no prelo, p. 6).    

Atualmente, o projeto se encontra num estágio onde já é possível a criação, 

edição e exibição de apresentações de slides multimídias por usuários previamente 

                                                           
13 http://guri.upf.br 
14 http://mundodaleitura.upf.br/programa/mundodaleitura/index.html 
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cadastrados, sem a necessidade de estarem na escola ou em frente a um 

computador. 

 
Figura 24 – Tela principal do módulo cliente do projeto Guri. 
 

 

Além do módulo que roda na TV Digital, o cliente, está sendo desenvolvido 

um módulo web, o qual tem como objetivo o gerenciamento, pelo professor, dos 

usuários que estão ou não aptos à utilização das apresentações. 

Mesmo estando num estágio aquém de sua proposta, o projeto Guri pretende 

“agregar progressivamente as funcionalidade que possibilitem a autoria colaborativa 

de malhas hipermídias (ao invés de apresentações multimídias)” (MALAGGI; 

BECKER, no prelo, p. 10). Buscando, com isso, que seja tomada a real apropriação 

da lógica colaborativa nos processos de ensino-aprendizagem. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Após a pesquisa realizada, podemos concluir algumas coisas, a primeira 

delas é que o processo de inclusão digital não pode ser alcançado somente com a 

disponibilização de acesso as tecnologias, ou seja, além desta disponibilidade, os 

indivíduos, devem ter a possibilidade de, através da apropriação crítica das 

tecnologias e da interação com as mesmas, construir sua identidade e ampliar sua 

cultura, tanto individual quanto coletivamente. Para que o processo realmente ocorra 

e seja baseado numa cultura de rede, onde se valorizem processos colaborativos e 

de comunicação multidirecional, a apropriação das tecnologias deve ser feita de 

maneira norteada, ou seja, utilizar a educação como elemento de orientação, 

estruturação e difusão. 

Mesmo as tecnologias não sendo a única premissa para que o processo de 

inclusão ocorra, elas ocupam o papel principal, pois, são elas que possibilitam, 

através da reconfiguração do tempo e espaço, a troca de informações e experiências 

entre os integrantes da rede. Nesse contexto, encontra-se a TV Digital que, através 

de suas características de disponibilidade e interatividade, mostra-se como sendo 

um forte aliado na busca pela inclusão digital/social. 

No que diz respeito às políticas públicas e esforços governamentais para a 

inclusão digital, podemos avaliar como positivas as iniciativas que o governo tomou 

em relação à implantação do SBTVD, pois, optou por realizar as pesquisas em 

instituições brasileiras, a disponibilidade do sinal será feita de forma gratuita e existe 

ainda a pretensão futura de transmitir canais vinculados ao governo com 

informações pertinentes aos cidadãos. Somado a isso a utilização do parque 

tecnológico existente, a facilidade de instalação do conversor e a grande penetração 

da televisão na população, temos boas premissas para que, ocorra não somente 

uma atualização tecnológica, mas também, que o processo de inclusão digital e 

social seja potencializado. 

Dentre as aplicações pesquisadas, os jogos educativos foram os encontrados 

em maior quantidade. Embora exista uma grande quantidade de jogos, nenhum 

deles proporcionava a criação de conteúdo colaborativo, pois, a interatividade 



70 

 

 

 

proporcionada por eles é local, ou seja, não depende do canal de retorno para 

funcionar, as respostas ou soluções para as questões já estão pré-definidas.   

Aplicações destinadas à orientação e acessibilidade também foram 

pesquisadas, mesmo não possibilitando a construção de conhecimento através da 

troca de informações e experiências dos usuários trazem algumas possibilidades 

interativas como acesso a dados pertinentes ao cidadão e o acesso à TV Digital por 

PNE. 

As aplicações de cunho colaborativo ganharam maior respaldo nesta 

pesquisa, pois, através de suas características, os usuários tem a possibilidade de 

participarem da construção do conhecimento, através da troca de informações e 

experiências, saindo assim do estado de meros consumidores de conteúdo. O 

desenvolvimento dessas aplicações com certeza é um ponto importante no processo 

de inclusão social/digital.  

Em geral, as aplicações estudadas, estavam num estágio muito aquém do 

pretendido em seus projetos originais. Muitas vezes sendo desenvolvidas como 

trabalhos de conclusão e abandonadas após o final dos mesmos, algumas outras 

sofrendo por ser uma tecnologia nova e ter a disposição pouco material. Ainda neste 

sentido, poucas aplicações possuíam sites ou portais onde o projeto era 

disponibilizado. 

Dentre as seis aplicações estudadas com objetivos de produção colaborativa, 

três delas tratavam da integração de AVA com a TV Digital. Essas aplicações são de 

grande importância, pois, pretendem agregar à TV Digital as funcionalidades dos já 

difundidos AVA Moodle, AulaNet e Amadeus. Entre os outros três, encontram-se o 

JCollab o qual foi desenvolvido exclusivamente para a área do telejornalismo 

colaborativo, o Escola1.TV que disponibiliza a todos os participantes do processo 

educacional de uma instituição acessar aulas on-line, fóruns, criar enquetes e trocar 

mensagens e o Guri que, através da oferta de um software de autoria colaborativa, 

permitirá aos participantes do processo educacional a produção de conteúdo através 

da TV Digital. 

Fica também a ideia de que as aplicações desenvolvidas para a TV Digital 

devem, não somente permitir o acesso a uma grande quantidade de informação, 

mas sim, permitir o processo colaborativo, para que todo receptor de informações 

possa, através da apropriação correta das tecnologias, se tornar um emissor. 
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 Fica pendente, para trabalhos futuros, uma pesquisa mais aprofundada no 

que diz respeito à apropriação da tecnologia TV Digital na área educacional. De 

como garantir que o processo educacional aproprie-se corretamente das 

características da TV Digital, em especial da interatividade proporcionada por ela. 
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