
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Fortaleza,  CE - 3 a 7 de setembro de 2012 

Interatividade na TV Digital do Senado: Vantagens da multiprogramação 
no canal legislativo1

Carolina Louise Carlos de MAGALHÃES2

Ellis Reigina Araújo da SILVA3

Universidade de Brasília (UnB), Brasília, DF

RESUMO

Este artigo busca contribuir para as discussões sobre as características da TV Digital, e 
para tanto analisa como a aplicação da interatividade na emissora do Senado Federal 
poderá potencializar a interação democrática-cidadã por meio da televisão. Desse modo, 
a pesquisa organiza entrevistas e levantamentos bibliográficos que delimitam e analisam 
o conceito - interatividade na emissora do Senado Federal.
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INTRODUÇÃO

As  reflexões  propostas  neste  artigo  foram  feitas  a  partir  do  trabalho  para 

conclusão de curso de graduação realizado pela autora: Interatividade na TV Digital do 

Senado  (MAGALHÃES,  2011),  com  o  objetivo  de  aprofundar  aspectos  teórico-

conceituais  e  práticos  desenvolveremos  aqui  discussões  sobre  interatividade  e  a 

multiprogramação no canal público da TV Digital do Senado.

Em 29 de junho de 2006, o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, 

assinou o Decreto de N° 5.82010, que dispõe sobre a implantação do Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital Terrestre - SBTVD-T na plataforma de transmissão e retransmissão 

de sinais de radiodifusão de sons e imagens.  Em seu artigo 6°, o Decreto N° 5.820 

enumera as três possibilidades advindas da adoção do sistema, sendo elas a:

I - transmissão digital em alta definição (HDTV) e em definição padrão 
(SDTV);
II - transmissão digital simultânea para recepção fixa, móvel11 e portátil 
12; e 
III - interatividade.

Com a  assinatura  desse  Decreto  e  a  consequente  adoção,  e  implantação,  do 

SBTVD-T  o  então  governo  pretendia  promover  no  Brasil  a  inclusão  digital  e, 

principalmente, uma inclusão social da população brasileira – tendo a televisão como 

principal instrumento.

1  Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Multimídia, da Intercom Júnior, evento componente do 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2  Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da UnB, email: 
carollouise@limao.com.br
3  Orientadora: Professora Doutora do Curso de Comunicação Social da UnB, email: ellis.regina@gmail.com 
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Em suas implicações sociais, a interatividade na TV digital brasileira promoveria 

uma inclusão social da população nas vias da informação a partir do momento em que 

os  conteúdos  produzidos  para  a  TV  passassem  a  abordar  temas  de  interesse  da 

comunidade (CROCOMO, 2007, p.22). Essa troca seria feita e compartilhada sem a 

mediação cerceativa das grandes operadoras. Tal participação seria assegurada a partir 

do  uso  de  um  dispositivo  acoplado  ao  aparelho  televisivo,  um  canal  de  resposta, 

chamado de Unidade Receptora Decodificadora (URD) ou set top box. O set top box é o 

que garantiria o diálogo contínuo entre telespectadores e emissoras, estabelecendo assim 

um fluxo bidirecional de informações (CROCOMO, 2007, p.18).

A aplicação da  bidirecionalidade  na  TVDI mudaria,  assim,  completamente  a 

relação entre emissor e receptor. Este deixaria de ser visto como consumidor e passaria 

ao status de participante da mídia. Entretanto, o verdadeiro cerne das possibilidades da 

TVDI tem sido desviado para as implicações técnicas da interatividade na TVDI – alta 

definição, qualidade de som, transmissão digital simultânea para recepção fixa e móvel 

e publicidade (CROCOMO, 2007, p.20).

Tomada  pela  acepção  social  da  interatividade  e,  sobretudo,  considerando  o 

espaço  geográfico  em  que  vivo  -  Distrito  Federal,  sede  de  todos  os  órgãos 

administrativos que compõem o Estado - entendi que uma análise da aplicação de um 

conceito no seio do ente que a propôs – o Estado – poderia ser enriquecedor. Dentre as 

emissoras  geridas  pelo  o Estado,  temos a  TV Senado,  TV Câmara  e  TV Justiça.  A 

escolha pela TV Senado surgiu a partir  de leituras sobre o histórico de implantação 

dessas três. Durante essa busca, verifiquei que s TV Senado foi a primeira a oferecer, no 

país, desde o dia 5 de maio de 2011, a opção da multiprogramação ao vivo em seus três 

canais de TV Digital. 

Uma das hipóteses levantadas é a seguinte: em razão de o Estado ter proposto 

um modelo de TV Digital Interativa, caberia a ele dar o exemplo e servir de incubadora 

para o desenvolvimento e a implantação da interatividade no país.

Analisando o cenário comunicacional no país, o pesquisador Alberto Perdigão 

afirma que a Comunicação Pública coloca a informação e o poder em circulação de 

forma horizontal e universal, possibilitando que o público enxergue-se e exerça suas 

liberdades (PERDIGÃO, 2010, p.82). O teórico,  apoiando-se nas acepções propostas 

por Jürgen Harbermas na Teoria da Ação Comunicativa, localiza a importância do ato 

comunicacional: “O homem sujeito de direitos, torna-se também autor de direitos, pela 
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sua ação de falar, pela expressão de seus anseios de direito”. Ou seja, “quanto mais 

universalizada for esta liberdade de agir, quanto mais igualitária for essa faculdade de 

comunicar  dos  civis,  tanto  mais  justa  será  a  convivência  em sociedade,  tanto  mais 

democrática será a relação no meio dela e desta com os governos” (PERDIGÃO, 2010, 

p.81).

Como bem sinalizado pelo professor Luiz Martins, “há uma certa tautologia na 

expressão comunicação pública, pois todo o processo de comunicação de massa é, por 

natureza, público. Tem-se reservado, no entanto, essa designação para as atividades de 

midiatização de conteúdos originários do Poder Público” (SILVA, 2010, p.53). Partindo 

da acepção proposta pelo pesquisador, temos que a Comunicação Pública é aquela que 

diz respeito a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a 

sociedade com o objetivo de informar e construir cidadania (SILVA, 2010, p.29). 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram adotadas as etapas propostas pelo 

modelo de investigação empírica,  estudo de caso,  em conformidade com a acepção 

descrita  pela  pesquisadora  Marcia  Yukiko  Matsuuchi  Duarte  (2009).  Esse  tipo  de 

investigação  empírica  utiliza  o  raciocínio  indutivo,  segundo  o  qual  os  princípios  e 

generalizações emergem a partir da análise dos dados particulares. Em muitas ocasiões, 

mais que verificar as hipóteses formuladas – a interatividade aplicada na TV Digital, do 

Senado, ampliaria os mecanismos de participação democrática no país – o estudo de 

caso pretende descobrir novas relações entre os elementos.

O  processo  de  coleta  e  apresentação  das  evidências  corroboradas  para  esta 

pesquisa pode ser dividido entre três etapas: a documentação, o registro de arquivos e a 

realização  de  entrevistas  em  profundidade  (DUARTE,  2009,  p.230).  Segundo  o 

pesquisador Jorge Duarte, a entrevista em profundidade “é um recurso metodológico 

que busca, com base em teorias e em pressupostos definidos pelo investigador, recolher 

respostas  a  partir  da  experiência  subjetiva  de  uma  fonte,  selecionada  por  deter 

informações que se deseja conhecer” (DUARTE, 2009, p.62).

Para  tanto  foram  selecionados,  dois  funcionários  do  Senado  Federal  que 

trabalham na Secretaria de Comunicação Social do Senado: Sr. César Augusto Resende, 

programador dos canais digitais da TV Senado, e Paulo Sérgio Azevedo, chefe do setor 

de internet e divulgação do Senado. As entrevistas, realizadas na redação da TV Senado, 

no dia 21 de outubro de 2011, são de caráter qualitativo, com questões semiestruturadas, 

cujo  modelo  partia  de  uma  questão  central.  O  roteiro  foi  formulado  a  partir  do 
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levantamento bibliográfico e documental selecionado para a pesquisa. Neste modelo de 

entrevista,  a  ordem,  a  profundidade  e  a  forma  de  apresentação  das  questões  não 

dependem do entrevistador, mas sim do conhecimento e da disposição do entrevistado, 

da qualidade das respostas, das circunstâncias da entrevista. A entrevista é conduzida, 

em grande medida, pelo entrevistado, valorizando seu conhecimento desde que ajustado 

ao roteiro (DUARTE, 2009, p.66). 

A emissora do Senado na lógica da TV Digital

Com o advento dos canais de tevê legislativos, o Parlamento não seria mais uma arena 

de acesso exclusivo a parlamentares, autoridades e jornalistas credenciados, já que foi posto ao 

alcance do olhar do cidadão. Ampliou sua natureza pública, colocando-se ao alcance do olhar da  

sociedade. A marca da comunicação eletrônica retiraria do Parlamento brasileiro o caráter de 

espaço reservado aos eleitos e a especialistas, mantido por décadas até o dia em que o primeiro 

canal de tevê legislativo entrou no ar (RENAULT, 2004, p.87).

Desde 1993, uma central de vídeos do Senado Federal, produzia e editava vídeos 

institucionais  que  eram  distribuídos  para  as  emissoras  de  TV comercial.  Em  5  de 

fevereiro de 1996, o então presidente da Casa, José Sarney, com base na Lei 8.977/95 

inaugurou a TV Senado, a primeira emissora legislativa e alcance nacional.

Nos primeiros meses de transmissão, a emissora mantinha uma programação de 

15 horas diárias, o sinal ainda era restrito para Brasília. Já em maio de 1996, o sinal 

cobria  todo  o  Brasil  pelo  sistema  de  satélite  digital.  Com  menos  de  um  ano,  a 

programação já se estendia pelas 24h do dia, inclusive nos fins de semana. 

Em  2011,  o  sinal  da  TV  Senado  cobre  todo  o  país  levado  por  meio  das 

operadoras de TV à cabo, por satélites e antenas parabólicas do tipo analógico e digital. 

Por sinal aberto e analógico,  a emissora chega a Salvador  (canal  53/UHF), Manaus 

(canal 23/UHF), Rio de Janeiro (canal 49 /UHF), Recife (canal 17/ UHF), Fortaleza 

(canal  43/UHF),  Natal  (canal  52/UHF),  João Pessoa  (canal  40/UHF),  Cuiabá  (canal 

55/UHF) e Rio Branco(canal16/UHF).

Em Brasília e nas cidades do entorno, o sinal da TV Senado já é transmitido 

também no formato digital pelo canal principal 51.1. E pelos outros três subcanais 51.2, 

51.3 e 51.4. Além disso, desde 29 de abril de 2010, a TV Senado transmite digitalmente 

pelo  canal  61  em  São  Paulo,  em  parceria  com  a  TV  Câmara  e  a  TV  Alesp  (da 

Assembleia Legislativa de São Paulo).

O Ato da Comissão Diretora do Senado Federal, Nº 12 de 2011, determina entre 

outras coisas que:
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Art. 3º O canal principal consignado ao Senado Federal pelo Ministério 
das Comunicações será sempre garantido à TV Senado, que o utilizará 
para transmitir uma programação plena de 24 horas, uma transmissão 
para dispositivos móveis (one seg) e para fazer interatividade.
§ 1º A TV Senado poderá utilizar os 6 Mhz de sua consignação de canal 
digital para transmitir um ou mais canais em SD ou HD, sempre que 
houver condições técnicas ou financeiras;

A partir  deste  ato  da  Comissão  Diretora,  temos  o  estabelecimento  claro  das 

atribuições da emissora da Casa, que além de se dar por 24 horas deve, também, estar 

disponível  nos  aparelhos  móveis,  como  celulares,  e  ser  interativa.  Desta  forma,  tal 

determinação segue os  mesmos  três  primeiros  pontos  estabelecidos  pelo  Decreto  nº 

5.820, que instituiu o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre – SBTVD-T.

Interatividade

A TV analógica pode ser caracterizada pela unidirecionalidade e a passividade 

do telespectador. Devido à suas restrições tecnológicas, ela não permite a interatividade. 

Nesse modelo de televisão, o telespectador não pode se comunicar com o transmissor 

sem  fazer  uso  de  um  terceiro  meio  de  comunicação,  seja  telefone,  fax  ou  e-mail 

(MONTEZ, 2005, p.38).

Embasada por tais  preceitos teóricos,  e a fim de verificá-los no cotidiano da 

emissora do Senado Federal,  temos a  seguinte  entrevista  empírica realizada com os 

servidores da Casa.

Pesquisadora  -  Pelo o que pude perceber,  o sítio da instituição disponibiliza vários 

dispositivos que permitem ao cidadão entrar em contato com a Casa. A emissora pensa, 

a médio longo prazo, implantar esses recursos na TV, considerando que exista o set-top 

box conectado a internet ?

Paulo  Sérgio  Azevedo  -  A TV Senado  começou  agora,  no  dia  cinco  de  maio,  a  

transmissão simultânea dos subcanais na TV Digital, existe - sim um projeto para a  

interatividade que a gente está pesquisando. Só que primeiro, antes da interatividade a  

gente está trabalhando com a multiprogramação. Agora, o projeto de interatividade,  

que é essa coisa de você ter o set-top box, de você ter um o canal de retorno, isso a  

gente  ainda  está  estudando.  Já  pensamos  em  algumas  ideias,  mas  ainda  não  

desenvolvemos  nada.  O  Senado  tem  sim,  vários  canais  de  relacionamento  com  o  

cidadão que é o Alô Senado. Com o Alô Senado, o cidadão fala direto com a TV Senado  

pelo 0800 fala por telefone, pelo twitter, fala pela internet, enviando um e-mail, e fala  

também por carta. A interatividade por enquanto ainda não está acontecendo, não na  
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TV Digital, mas já pode ser observada no programa Assunto de Estado que vai ao ar  

uma  vez  por  mês  com  os  senadores  de  cada  estado.  Na  realidade  não  é  uma  

interatividade é uma participação do telespectador por esses canais do Alô Senado  

usando 0800, twitter e pela internet usando as mensagens de correio eletrônico. Agora  

aquela interatividade como acontece na TV Brasil que oferece serviços pelo Ginga,  

ainda não existe, estamos vendo ainda como funciona esse canal de retorno. O Senado  

inclusive já tem essa estrutura para esse canal de retorno. Um deles seria o 0800, o  

twitter  e  a  internet.  Já  dispomos  disso,  mas  assim,  primeiro  você  tem  que  ter  o  

deslanche, saber que conteúdo você vai oferecer para interatividade, o que interessaria  

para o telespectador de forma interativa, estamos nessa fase da pesquisa de descobrir o  

que oferecer. Está tudo na fase da pesquisa.

Pesquisadora – Você havia comentado sobre a interação tanto por telefone como por 

internet.  Qual  é  o  programa  mais  visado  pelos  telespectadores  e  qual  recebe  mais 

críticas e sugestões?

Paulo Sérgio da Silva Azevedo - A TV Senado criou o programa chamado Alô Senado,  

a  pauta  dele  é  construída  a  partir  das  mensagens  do  serviço  Alô  Senado.  O 

telespectador, o cidadão ele liga para o Alô Senado e faz uma pergunta direta para o  

Senador. Por exemplo, “Eu gostaria de saber do Senador ou dos Senadores quando é  

que o fator previdenciário vai ser derrubado?”. O perfil do telespectador da TV Senado  

é  de uma maioria com mais  de 50 anos,  um contingente muito grande de pessoas  

aposentadas que nos assiste. A produção do programa vai até os Senadores e leva essa  

pergunta,  e  essa  pergunta  vai  ao  ar  na  televisão  com  o  senador  respondendo  ao  

questionamento do cidadão. É uma interatividade intermediada pela televisão. Não é  

como vai ser na TV Digital que com apenas um clique no controle remoto o cidadão  

pode fazer isso.

Pesquisadora  –  Você comentou  que  a  emissora  ainda  está  discutindo  e  analisando 

possibilidades  de  programas  interativos,  já  existe  algum  piloto  de  programa  que 

contemple uma maior interatividade?

Paulo Sérgio da Silva Azevedo  –  Não, piloto não. O que existe é uma discussão no  

programa Alô Senado, para torná-lo mais interativo, quer dizer mais participativo. A  

questão  da  interatividade  ainda  como  programa  está  descartada  porque  ele  é  um  

programa gravado. Essa interatividade pode existir no programa Assunto de Estado, é  

o único programa da TV em que o telespectador pode enviar perguntas e comentários  
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que são lidos na hora durante o programa. As mensagens são lidas pela apresentadora  

e  em  seguida  respondidas  pelo  os  Senadores.  Recebemos  por  programa  duzentas,  

trezentas  mensagens,  não  dá  para  responder  tudo,  então  é  feita  uma  triagem  e  

selecionada aquelas perguntas que tenham a ver com o assunto que está em debate.  

Pela resposta que é dada a uma pergunta você acaba respondendo a dezenas. Estamos  

pensando em colocar dentro do programa também a opção do crawl que é esse recurso  

que a mensagem fica passando no rodapé do monitor com outras mensagens também.  

Porque além da pergunta que é feita pela mediadora do debate lá em baixo apareceram  

os  comentários  enviados  pelos  telespectadores.  Isso  já  no  próximo  programa  será  

veiculado.

Pesquisadora – Já existe algum aplicativo interativo para a TV Digital?

Paulo Sérgio da Silva Azevedo - Uma das coisas que a gente pensa em colocar como  

interativo na TV Digital é transferir para a TV as enquetes da Sepop. Ela faz muitas  

enquetes perguntando sobre determinados Projetos de Lei, mas isso na internet, quer  

dizer se você tem acesso você pode ir lá e responder, agora o que acontece é que o  

público de televisão é infinitamente maior que o público da internet. Essa é uma das  

sugestões  que estão em estudo,  e  que provavelmente vão causar um impacto muito  

grande.  Existem ainda algumas  questões  técnicas  que  estão  sendo pensadas,  como  

quantas  pessoas  podem  responder  a  pergunta,  porque  pelo  computador  é  possível  

determinar esse número pelo IP, se você tem três máquinas em casa, você pode votar  

três vezes. E na televisão, como é que a gente pode fazer isso com o controle remoto?  

Então além das questões de conteúdo tem as questões técnicas também.

Pesquisadora – O que eu tento explorar no meu trabalho é que a interatividade só 

acontece quando a recepção e a emissão se dão pelo o mesmo meio. Você acredita na 

possibilidade que depois de difundido o uso do set-top box e a conectividade da TV com 

a internet seria possível a implantação da plena interatividade?

César Augusto Resende - A primeira coisa que você tem que ter em mente é que nós  

estamos falando de radiodifusão. Internet é uma coisa, radiodifusão é outra. Ou seja,  

você tem uma antena distribuindo sinal que envia imagem, som, interatividade, eu só  

mando. Isso aqui é broadcasting, só eu envio. Canal de retorno existe há muito tempo,  

carta é um canal de retorno, são múltiplos meios. Você não pode ficar restrito. Nós  

temos um 0800, temos o sítio na internet. Broadcasting só manda não existe isso de  

voltar a menos que você seja dono de uma emissora.
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As  falas  dos  jornalistas  revelam  de  forma  tácita  que  mesmo  que  haja 

possibilidades técnicas para a implantação da interatividade essa talvez não possa ser 

uma possibilidade da vida real. Por três vezes o jornalista Paulo Sérgio Azevedo troca o 

termo da interatividade por outra palavra: […] - Na realidade não é uma interatividade é 

uma participação do telespectador[...]; […] - É uma interatividade intermediada pela 

televisão […]; […] - O que existe é uma discussão no programa Alô Senado, para torná-

lo mais interativo, quer dizer mais participativo […]. Não queremos aqui fazer uma 

análise de discurso da fala dos entrevistados. Entretanto, a informação fornecida pelo os 

mesmos nos fornece material de entendimento sobre a linha editorial de implantação da 

TV Digital na emissora do Senado Federal. 

O  grande  diferencial  da  TV  Digital  é  justamente  a  interatividade.  “  O 

telespectador  passa a  ter  um canal  de interação para se comunicar  com a emissora, 

tirando  o  da  inércia  na  qual  ele  está  submetido  desde  o  surgimento  dessa  mídia” 

(MONTEZ,  2005,  p.37).  Os  exemplos  sugeridos  pelo  entrevistado  como programas 

mais participativos, sendo eles o Assunto de Estado e o Alô Senado, permitem sim uma 

participação cidadã.

Entretanto, nesse contexto, o cidadão ainda é um usuário reativo. Neste patamar 

da interatividade, as opções e realimentações (feedbacks) são dirigidas pelo programa, a 

pergunta enviada pode ser respondida, ou não pela emissora. Suscitando assim pouco 

controle do usuário sobre a estrutura do conteúdo (MONTEZ, 2005, p.35). As perguntas 

dirigidas aos funcionários do Senado levavam em consideração o momento em que o 

telespectador passa a se confundir com o transmissor, podendo gerar conteúdo. Nível 

semelhante ao que acontece na internet, onde qualquer pessoa, munida das ferramentas 

adequadas,  pode  publicar  um  sítio.  Neste  patamar,  o  telespectador  pode  produzir 

programas e enviá-los à emissora, rompendo o monopólio da produção e veiculação das 

tradicionais redes de televisão que conhecemos hoje (MONTEZ, 2005, p.36).

Levando em conta tais preceitos, a fala do programador César Augusto Resende 

é especialmente contundente ao citar  o modelo broadcasting como parâmetro para a 

atividade da emissora.  O modelo broadcasting  pressupõe um enviando para muitos. 

Segundo o modelo descrito por Thompson, a comunicação de massa é um processo 

assimétrico. Ou seja, “o fluxo de comunicação é esmagadoramente de sentido único. As 

mensagens  são  produzidas  por  um  grupo  de  indivíduos  e  transmitida  para  outros 

situados  em circunstâncias  espaciais  e  temporais  muito  diferentes  da  encontrada  no 
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contexto  original  da  produção”  (THOMPSON,  1998,  p.31).  Neste  sentido,  “os 

receptores das mensagens da mídia não são parceiros de um processo de intercâmbio 

comunicativo recíproco, mas participantes de um processo estruturado de transmissão 

simbólica” (THOMPSON, 1998, p.31).

Esse  processo  comunicacional  de  radiodifusão  revela  uma  fundamental 

desigualdade entre os participantes do processo comunicativo. Os receptores são pela 

própria  natureza  da  comunicação  de  massa  parceiros  desiguais  no  processo  de 

intercâmbio  simbólico.  Comparados  com  os  indivíduos  envolvidos  na  produção  e 

transmissão, os receptores de mensagens mediadas pouco podem fazer para determinar 

os  tópicos  ou  o  conteúdo  da  comunicação.  Mas  isto  não  significa  que  eles  sejam 

totalmente privados de poder, meros espectadores passivos de um espetáculo sobre o 

qual não tem nenhum controle (THOMPSON, 1998, p.35).

Por  enquanto,  ainda  que  não  pela  TV  Digital  o  cidadão  brasileiro  pode 

manifestar-se quanto às ações do Senado e dos senadores por outros veículos. A não 

implantação  de  um canal  de  retorno  entre  a  emissora  e  o  cidadão  não implica  um 

retrocesso comunicacional Casa - cidadão, mas tampouco representa um avanço nas 

possibilidades de comunicação entre ambos. 

Outro  ponto  válido  de  apreciação  é  a  noção  de  que,  caso  implantada  a 

interatividade  na  TV Digital  deveria  acontecer,  sobretudo,  durante  os  programas  ao 

vivo. Por acontecer em tempo real, o conteúdo apresentado em programas ao vivo é 

passível  de  mudanças.  Neste  sentido,  senadores  e  população  constroem conjunta  e 

simultaneamente conteúdos de interesse público. Como discutido, a interação na lógica 

da  comunicação  pública  propicia  a  manutenção  e  o  fortalecimento  de  um  diálogo 

equilibrado, simétrico, em que todos os envolvidos tem iguais direitos e oportunidades 

de falar e ser ouvido (SILVA, 2010, p. 18).

Multiprogramação

Graças ao modelo digital, desde o dia cinco de maio de 2011, a emissora do 

Senado Federal vem experimentando a multiprogramação, nos sub-canais 51.2, 51.3 e 

51.4. 

Pesquisadora  –  Na  lógica  da  TV Digital  o  que  a  emissora  considera  como  mais 

importante entre as novas possibilidades desta tecnologia?

César  Augusto  Resende -  Para  a  gente  o  que  é  valoroso  na  TV  Digital  é  a  

multiprogramação.  Veja  bem,  nós  temos  uma produção  legislativa  muito  forte.  Em 
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apenas um dia chegamos a trinta horas de gravações, filmando apenas o que acontece  

nas comissões. Isso dá muito mais que um dia de programação, sendo que tudo o que é  

filmado precisa ser reprisado no Canal 1, que por sua vez transmite prioritariamente o  

plenário ao vivo. Então, devido ao volume de produção, demoramos, às vezes, uma  

semana e meia para reprisar algumas comissões no Canal 1.

Pesquisadora – Existe uma previsão para que os sub-canais definam uma programação 

contínua?

César  Augusto  Resende  -  Os  outros  três  canais  estão  funcionando  em  caráter  

experimental,  estamos  enfrentando  ainda  dificuldades  técnicas,  às  vezes  falha  um 

playout4, sendo assim eu não os coloco sempre no ar. Seguimos dessa forma até que se  

chegue a um denominador que se possa falar. Não agora, nós estamos prontos para  

consolidar  uma  programação.  Temos  aí  uma  previsão  para  dezembro,  mas  ainda  

existem questões de infraestrutura, de pessoal e técnica a serem resolvidas. Porque os  

equipamentos  ainda  estão  sendo  testados.  Fomos  a  primeira  emissora  do  país  a  

colocar os quatro canais no ar ao mesmo tempo. Estamos pensando ainda como vai ser  

essa programação, que com certeza não vai ser igual ao do Canal 1 que é 24 horas.  

Nos sub-canais a programação deve ir só até as oito horas da noite. Hoje, eu garanto  

uma certa programação pela parte da manhã. Como já disse, ainda estamos em caráter  

experimental, nada está completamente fechado.

Pesquisadora– Seria necessária a contratação de mais funcionários? 

César Augusto Resende - Totalmente necessário, tem eu aqui hoje, e uma colega na  

parte  da  tarde,  mas  na  programação  ela  não  se  mete.  Por  exemplo  cuidando  

exclusivamente  da  programação  do  Canal  1  existem  seis  programadores,  agora  

cuidando de todos os outros canais existe, apenas um funcionário, no caso eu. Então,  

hoje  estamos  em  caráter  experimental  de  muita  coisa.  Há  um  projeto  de  reforma  

administrativa que prevê o aumento de pessoal. É de interesse do país, é de interesse da  

democracia e de interesse do Senado de ampliar isso aí. E inclusive disponibilizar o  

envio  do  sinal  digital  para  todas  as  capitais.  A  previsão  é  que  até  2012  a  

multiprogramação esteja em todas as capitais.

O recurso de interação, da multiprogramação, adotado pela Casa é significativo 

pois ela transforma o papel do cidadão brasileiro. Este deixa de ser telespectador e passa 

4 Playout é uma estação completa de transmissão para a TV Digital  interativa.  Com ela, emissoras de televisão,  
operadores de rede e produtoras podem realizar transmissões de TV Digital contendo programas em alta definição e  
conteúdos interativos. A estação pode ser usada também por fabricantes de televisores e set-top boxes para validação  
dos produtos. Disponível em: <http://www.eitv.com.br/playout.php>. Acessado em 14 nov. 2011

10

http://www.eitv.com.br/playout.php


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - Fortaleza,  CE - 3 a 7 de setembro de 2012 

a ser um usuário coativo. Segundo os pesquisadores Carlos Montez e Valdecir Becker, o 

usuário coativo é aquele que controla a sequência, o ritmo e estilo do programa que 

assiste (MONTEZ, 2005, p.35). Dessa forma, o telespectador poder escolher entre o que 

assistir  dentre  as  diversas  ações  que  acontece  no  Senado.  Tal  possibilidade  dota  o 

telespectador  de  um  quase  poder  da  onipresença  nas  atividades  de  deliberação 

legislativa, compreendidas justamente pelos espaços do plenário e das comissões.

TV Individualizada

Este  recurso  de  interação  permite  a  adaptação  total  da  TV  ao  gosto  do 

telespectador,  que  pode  escolher  ângulos  de  câmera,  som  e  legenda  durante  as 

transmissões. 

Na TV Senado a transmissão ao  vivo das  seções  plenárias  são normatizadas 

segundo determinação da  Mesa  Diretora da  Casa.  De acordo com o manual  da TV 

Senado, as três câmeras presentes no plenário devem sempre focalizar o presidente da 

Mesa quando esse estiver com a palavra. “Durante a sessão plenária, somente orador, 

em plano médio americano, deverá ser focalizado. Os cortes para as partes só poderão 

ser  feitos  quando  esses  forem  autorizados  pelo  o  orador  ou  pelo  o  presidente” 

(RENAULT, 2004, p.73).

Pesquisadora - O manual da TV Senado traz regras bem claras como devem ser feitos 

os enquadramentos, nas seções plenárias. Uma das possibilidades da TV Digital é que o 

telespectador escolha a câmera, pela qual, queira enquadrar aquela transmissão. Existe a 

possibilidade que isso seja implantado na Casa?

Paulo Sérgio Azevedo -  Tudo aqui,  na TV Senado,  depende não só das condições  

técnicas, mas também da anuência política. Então a TV Senado pode tecnicamente,  

numa das opções  colocar  lá  os  sinais  das  três  câmeras.  Até podia ser  uma opção  

tecnicamente,  mas  politicamente  será  que  isso  é  interessante?  Porque  as  pessoas  

questionam muito, porque a TV Senado não coloca o plano geral do plenário. Se você  

olhar agora  (no local da entrevista havia um monitor mostrando o que acontecia no 

plenário da Casa) pode ser que tenha três quatro pessoas no plenário, hoje. Onde estão  

os  Senadores?  Ora  eles  podem  estar  em  seus  gabinetes,  ou  provavelmente  nas  

comissões. Se os Senadores dissessem: “Olha, nós queremos que a TV Senado coloque  

essa opção para que a pessoa escolha a câmera pela qual quer assistir a atividade, não  

tem problema, isso é possível?” Certamente que sim! Agora pode ser que politicamente  
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não seja viável. Os Senadores não iriam gostar que fosse passada uma ideia errada de  

que por o plenário estar vazio ele não funciona. A tribuna é o local para o parlamentar  

divulgar as ideias dele, tanto que o plenário é dividido em duas partes. Na hora do  

expediente, que é a primeira parte, ele vai lá divulgar para o país inteiro o que ele está  

fazendo, é o local de divulgação do trabalho parlamentar. Num segundo momento vem  

a ordem do dia, que é quando eles se reúnem para votar os projetos. Essa votação às  

vezes  também é  simbólica,  porque  existem projetos  que  não  precisam de  todos  os  

Senadores para que sejam aprovados. Agora, se em plena sexta-feira que não existe  

votação, apenas o debate político ou exposição de ideias, você coloca a disposição da  

pessoa a imagem do plenário vazio, vai passar uma ideia errada do que é o Senado. 

Pesquisadora – Dentro da TV Sendo existem as características técnicas próprias, mas 

também existem as questões  que são discutidas  na esfera política.  Você acha que a 

participação do cidadão, no futuro, vá ser delimitada ou não pelos Senadores? O limite 

dessa  participação  pode  ser  aumentada,  diminuída  ou  vetada  por  determinação  dos 

Senadores?

Paulo Sérgio Azevedo –  Eu acho que a participação do cidadão vai fazer com que  

muitas coisas que são tidas hoje como imutáveis, que elas mudem. E tem melhorado  

muito. A TV Senado está a serviço do cidadão, a TV Senado não está a serviço dos  

Senadores, e isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Ela está a serviço do  

cidadão à medida que ela passa o que está acontecendo no Senado, mas acontece que  

ela é  normatizada pela mesa diretora,  que por sua vez  é orientada pelo regimento  

interno.  Em  maio,  por  exemplo,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Legislação  

Participativa, estava debatendo o projeto que criminaliza a homofobia. Ela começou  

oito e meia da manhã, quando deu dez horas, regimentalmente a TV tem que parar o  

que está sendo veiculado e transmitir a reunião da comissão de relações exteriores, que  

iria  votar  a  indicação  de  embaixador.  Estava  todo  mundo muito  interessado nessa  

votação, o pessoal tanto, das igrejas católicas quanto das igrejas evangélicas estavam  

atentos ao debate desse projeto porque é um projeto que iria dificultar a vida deles,  

principalmente  das  igrejas  evangélicas  que  combatem  muito  essa  questão  dos  

homossexuais. E a gente teve que interromper a transmissão. A direção nesse momento  

seguiu as regras da mesa. Houve uma repercussão muito forte no Twitter, e eu tive que  

enfrentar esse problema. O cidadão começou a reclamar achando que a TV estava  

contra o debate do projeto. Porque ela tirou o debate pra botar os Senadores discutindo  
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a indicação de  um embaixador.  Em menos de três  horas  quase quatro mil  pessoas  

foram no Twitter dizer que desaprovavam o comportamento da TV Senado. Aí o que  

aconteceu,  nós tivemos que preparar um documento explicando o regimento da TV 

Senado, e tivemos que separar também uma lista com todos os conteúdos já produzidos  

pela emissora sobre o assunto, numa página específica, direcionamos todo mundo para  

aquela página. Aí você pergunta o que a interatividade vai proporcionar ao cidadão.  

Quer dizer,  algumas coisas,  provavelmente,  vão mudar,  outras  não.  Coisas  como o  

regimento interno eu acho muito pouco provável,  porque se não vai ser criado um  

problema muito sério para decidir o que é que deve ser visto.

No livro Comunicação e política nos canais de televisão do Poder Legislativo no 

Brasil, a jornalista Letícia Renault (2004) localiza o termo imagem disciplinada, para 

descrever como a câmera se comporta  nas filmagens do Parlamento. Ainda segundo a 

pesquisadora,  a opção de outros enquadramentos evidenciaria a busca pelo acesso a 

informação por inteiro e não pela cena orientada.

“As  transmissões  ao  vivo  seriam  sempre  carregadas  de  uma  certa 
liberdade, algo como uma independência do fato a ser capitado sobre o 
registro  da  câmera  quer  reter.  Cenas  vivas  em andamento,  como os 
plenários  legislativos  em  debate  ou  em  momentos  de  deliberação, 
produzem material  bruto que ao,  ser  registrado ao vivo,  transpõe os 
limites físicos das casas legislativas com uma liberdade imprensada, se 
comparada à informação que passa pelo crivo da edição antes de ser 
divulgada” (RENAULT, 2004, p.79).

Entretanto,  ressalta-se  que,  mesmo  quando  as  transmissões  da  casa  sejam 

exibidas pela imagem disciplinada, não quer dizer que elas obtenham êxito em sonegar 

por completo informações. 

“Mesmo que a transmissão ao vivo dos trabalhos legislativos possa ser 
considerada “engessada”, por exibir uma imagem disciplinada não deve 
ser entendida como uma cena manipulada ou censurada. A transmissão 
ao vivo impossibilita o controle absoluto do poder Legislativo sobre os 
fatos por ele protagonizados” (RENAULT, 2004, p.102).

Outro  ponto  a  ser  abordado  na  fala  do  servidor  Paulo  Sérgio  Azevedo  diz 

respeito à localização da ação dos internautas. O telespectador pôde influir nas ações da 

emissora  a  partir  de  meios  eletrônicos,  enviando no caso  tweets.  Ao acompanhar  a 

transmissão da TV Senado e principalmente ao se apropriarem da informação recebida, 

twiteiros agiram não apenas  como telespectadores,  mas como cidadãos.  Estavam ali 

conscientemente, e, sobretudo, coletivamente fiscalizando as ações do Senado Federal.
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CONCLUSÃO

O televisionamento das seções deliberativas no plenário do Senado expõe ao 

cidadão o processo legislativo. A emissora do Senado Federal já promovia a cidadania 

no país, uma vez que em suas transmissões, ao vivo, dava visibilidade aos trabalhos e 

rotina das ações parlamentares. Levando em consideração essas premissas, esta pesquisa 

analisou  como  um  advento  tecnológico  –  a  TV  Digital  –  possibilita  ampliar  os 

mecanismos de cidadania na emissora, e por consequência no país.

Identificamos a multiprogramação, ainda que em caráter experimental, como um 

novo e primeiro mecanismo para a cidadania já implantado na TV Digital do Senado. A 

multiprogramação  expande  as  possibilidades  de  acesso  e  visibilidade  à  rotina 

parlamentar. 

Outro ponto sobrepujante não oferecido pela emissora, diz respeito ao canal de 

retorno,  que  proporcionaria  a  bidirecionalidade  e  a  plena  interatividade.  Cidadãos 

continuam recebendo,  agora  pela  TV Digital,  mensagens  enviadas  pela  emissora  de 

forma  unidirecional.  As  possibilidades  de  interação  oferecidas  ainda  localizam  o 

cidadão como um espectador reativo e coativo. Os estudos sobre o que é a TV Digital 

permitiram a compreensão de que a interatividade transforma o espectador em usuário 

pró-ativo  e  produtor  de  conteúdos  simbólicos.  Tal  característica  ainda  não pode ser 

observada  em sua  completude  na  emissora.  Entretanto,  a  pesquisa  demonstrou  que 

mesmo assimétricos e por diferentes locais de fala a emissora oferece, sim, canais de 

retorno e diálogo com a população.

Como  promotor  e  guardião  dos  princípios  de  cidadania,  caberá  ao  Estado 

brasileiro,  em  seus  canais  do  Executivo,  Judiciário  e  Legislativo,  a  promoção  dos 

primeiros modelos de programas e subcanais que promovam a interatividade, e que, 

assim, acolham os usuários de TV Digital na nova lógica da produção de conteúdos 

interativos.  Certamente,  num  primeiro  momento,  os  telespectadores  não  estarão 

conscientes ou educados sobre as possibilidades da TV Digital.  Caberá às emissoras 

apresentar  as  possibilidades  da  interatividade  e  como  se  apropriar  dos  recursos  e 

aparelhos técnicos de forma didática.

A emissora deve instaurar um canal de retorno na TV Digital, para que cidadãos 

possam intervir  na  programação da  Casa,  de  forma simultânea  e  contínua  por  uma 

mesma  plataforma,  a  TV.  Quanto  à  programação,  a  emissora  deve  investir  em 
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programas ao vivo que promovam o debate entre senadores e população, como sugerido 

pelo programa Assunto de Estado. 

A TV Individualizada,  recurso de interação descrito por esse artigo,  deve ser 

considerada pela Casa, não como um dispersor da atenção do espectador, e sim, como 

uma  ferramenta  própria  de  um cidadão  atento  e  ativo  que  busca  apreender  a  cena 

legislativa a partir de um ângulo próprio de visão. Este recurso deve ser compreendido 

como um mecanismo de autonomia e liberdade vigilante do cidadão brasileiro.
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