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RESUMO: O artigo traz uma abordagem sobre a democratização da comunicação social 

que permeia todo o processo de transição da tecnologia de transmissão de TV analógica 
para digital no Brasil e na América do Sul. A democratização se constitui em um dos 

fatores que condicionam o acesso e conhecimento dos latino-americanos às potencialidades 
e funcionalidades da TV digital interativa. Nesse cenário, apresenta-se aqui um estudo 
sobre as três experiências de inclusão digital realizadas na Paraíba, este ano: o curso sobre o 

middleware Ginga, oferecido, na Universidade Federal da Paraíba, a cidadãos latino-
americanos; o Fórum Latino-americano de TV Digital, e a Exposição Latino-americana de 

Conteúdos Interativos para TV Digital.  
 
PALAVRAS-CHAVE: TV digital; inclusão digital; Ginga e democratização da 

comunicação.  
 

 O estímulo à inclusão social, por meio das novas tecnologias, notadamente a 

digitalização do sistema de transmissão de sinais de radiodifusão, está previsto no Decreto 

4.901, de 26 de novembro de 2003, que, ao instituir o Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre (SBTVD-T), previu que este deve promover a inclusão social, a 

diversidade cultural do país e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, 

visando a democratização da informação. As mudanças ensejadas pela digitalização do 

sistema de TV brasileiro ainda não são usufruídas pela grande maioria dos telespectadores  

do país.  Embora o padrão de TV digital tenha sido adotado pela maioria dos países latino-

americanos, o conhecimento sobre benefícios e funcionalidades ainda está restrito a um 

pequeno universo de cidadãos. Esses geralmente são consumidores com poder aquisitivo 
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para a compra de conversores digitais (set-top boxes) ou de aparelhos que no processo de 

fabricação já embutem essas caixas conversoras.  

Mesmo dentre a parcela da população brasileira que já adquiriu conversores de sinal 

analógico para digital ainda impera muita desinformação sobre os recursos proporcionados 

pela digitalização, notadamente pela interatividade. Essa permite ao telespectador mudança 

de uma atitude mais participativa na escolha de conteúdos, no diálogo e na ação 

colaborativa, abrindo muitas possibilidades para a intervenção criativa diante da TV.  

Esse sistema de TV amplia os serviços ao telespectador e permite a interação com os 

programas favoritos, tendo um componente desenvolvido com tecnologia brasileira, 

fundamental para ampliar e democratizar a participação do telespectador na programação 

televisiva. Trata-se do middleware Ginga, uma camada de software embutida no set-top box 

ou conversor digital, que permite o desenvolvimento de aplicações interativas para TV 

digital. Um dos aspectos mais importantes dessa tecnologia, criada por pesquisadores da 

PUC do Rio de Janeiro e da UFPB, é que o Ginga consiste em uma plataforma aberta, 

desenvolvida para permitir que qualquer cidadão possa criar um software e nele executá-lo, 

independentemente do modelo ou marca de set-top box (SOUSA FILHO, 2010). 

 O atraso para a normatização do middleware Ginga, que só aconteceu em abril de 

2010, apesar de as primeiras transmissões digitais no Brasil terem ocorrido em dezembro de 

2007, se constituiu em uma das razões para que as potencialidades da digitalização 

chegassem ainda mais tarde aos telespectadores. Isso porque os conversores e receptores de 

TV digital que vinham sendo comercializados até então no mercado, não traziam o 

middleware embarcado. Hoje, nem todas as marcas e modelos de TV possuem a capacidade 

para “executar” o middleware brasileiro, o que se constitui em um entrave para o avanço da 

interatividade no país e em nível de América Latina. O fato de a obrigatoriedade para os 

fabricantes de aparelhos de TV instalarem o Ginga em seus sistemas apenas a partir de 2011 

se constitui em uma das razões para o retardamento na introdução e expansão da 

interatividade no Brasil.  

 A digitalização abre um novo canal de produção de conteúdos que antes estava 

apenas nas grandes empresas de comunicação. A possibilidade real de o telespectador 

produzir vídeos em computadores domésticos e sua integração à internet apontam para uma 

televisão que poderá receber conteúdo de qualquer parte do mundo e de maneira diferente.  

Isso significa que qualquer software para aplicação interativa, que se queira executar nesse 

equipamento, não terá que depender da autorização do fabricante do receptor digital ou set-
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top box. O que acontece hoje, no Brasil, alguns fabricantes o set-top box ainda controlam 

todos os softwares que nele serão executados. O Ginga, com sua filosofia, quebra o 

monopólio das empresas fabricantes (SOUSA FILHO, 2010).  Souza Filho (2010), que 

coordenou a equipe de desenvolvedores do middleware da TV digital no âmbito da UFPB, 

afirma que desde o início da pesquisa as universidades defenderam a proposta de que os 

receptores de televisão seriam uma plataforma aberta, padronizada, para a qual todos 

possam desenvolver softwares.  

 Os receptores de TV ou set-top boxes não vão apenas receber os sinais dos canais 

abertos, mas, de forma complementar, terão potencial para receber informações e vídeos de 

internet e de outras fontes. Isso, de acordo com Souza Filho (2010), viabiliza a chegada da 

internet à sala de estar e de maneira integrada à TV digital. Isso porque, mesmo quem tem 

computador em sua casa, não o coloca na sala de estar.  

 

Democratização da Comunicação e Inclusão digital 

 

 O cenário atual de convergência midiática, que integra a internet, a TV e também as 

telecomunicações, aponta para um crescimento exponencial da demanda por conteúdos. De 

acordo com Cosette Castro (2008), há o risco de uma ampliação do que a autora denomina 

de “brecha digital”, que aconteceria caso as pessoas não aprendam a lidar com as 

tecnologias disponíveis em diferentes plataformas ou não compreendam a nova linguagem 

digital. Castro (2008), em pesquisa sobre as indústrias de produção de conteúdos digitais na 

América Latina, conclui que essas indústrias representam mais que a identidade cultural dos 

seus povos e a possibilidade de gerar bens simbólicos que movem sentimentos e novos 

hábitos nas pessoas, através dos produtos que geram. Para a autora, as indústrias de 

conteúdo e a convergência digital podem ser um importante fator no desenvolvimento 

sustentável e na geração de políticas que colaborem para a inclusão social e digital dos 

latino-americanos.  

 Esse estudo, que envolveu 11 países, dentre eles o Brasil, concentrou-se nas 

indústrias culturais, de entretenimento e digitais que se utilizam das novas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) e da convergência digital. Castro (2008) ressalta que, 

apesar da concentração de meios de comunicação social nas mãos de pequenos grupos, a 

América Latina representa um mercado potencial, ainda em fase de descobrimento, mas se 

faz necessário que os governos definam as indústrias de conteúdo e de convergência como 
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uma aposta para o futuro. A autora considera, com base nas pesquisas realizadas, que, 

através da implantação de políticas públicas, esse mercado poderá contribuir muito para o 

desenvolvimento sustentável das nações.  

No plano da democratização e universalização do acesso dos cidadãos às TICs  Dênis 

de Moraes (2011) vê uma assimetria entre o crescimento das fontes tecnológicas de 

informação e a capacidade de inclusão da base da sociedade nos novos cenários, tanto no 

Brasil como nas demais regiões da América Latina.  

 

A universalização dos acessos depende de políticas públicas que intensifiquem os 
usos sociais, culturais, educativos e políticos das tecnologias; do desenvolvimento de 
infraestruturas de rede em banda larga para ampliar e facilitar o acesso da população 
aos serviços; de investimentos públicos consequentes; do barateamento de custos 
teleinformáticos; de formação educacional condizente (MORAES, 2011, p. 174). 

 

           Para Moraes (2011) é preciso construir sistemas de comunicação que possibilitem a 

democratização dos acessos à informação, ao conhecimento, à tecnologia. A integração 

regional pode circunscrever a decisões de cúpula se não evoluir para uma articulação mais 

consistente dos governos progressistas com os movimentos sociais, contribuindo para o 

fortalecimento do trabalho de organização na base das sociedades para o aprofundamento da 

democracia participativa que se quer construir. O autor defende que é papel do Estado fazer 

investimentos em tecnologias voltadas para a produção simbólica no meio social. A 

utilização criativa de ferramentas digitais favorece a circulação e disseminação de 

informações e conteúdos múltiplos, o que inclui, por exemplo, o aproveitamento de 

plataformas e suportes, bem como de tecnologias para transmissão em tempo real.  

           Margarida Kunsch (2009) também reforça a importância de a opinião pública exercer 

impactos e influenciar a formação de políticas públicas e a responsabilidade das instituições 

do Estado na gestão dos seus meios de comunicação. Abrir canais de comunicação e 

promover possibilidade de interlocução com a sociedade utilizando a convergência midiática 

de que hoje dispomos é um dever dos poderes públicos. As políticas públicas de 

comunicação precisam ser encaradas por todos os segmentos envolvidos, por meio do debate 

entre Estado, sociedade civil organizada, visando a democratização da comunicação e da 

informação de uma nação (KUNSCH, 2009). 

         A comunicação que acontece no âmbito das instituições públicas, privadas e do 

primeiro setor vivenciou uma verdadeira revolução em todos os sentidos, nas duas últimas 

décadas. Na contemporaneidade, a estrutura funcional do setor de comunicação se renova 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação  
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

em termos de dimensões, formas e frentes de atuação, novos suportes técnicos e 

tecnológicos e uma grande abrangência, ultrapassando fronteiras da produção midiática e da 

simples divulgação (KUNSCH, 2009). Dado o poder e a relevância que a comunicação 

assume no mundo hoje, nas organizações dos três setores, estas precisam se pautar por 

políticas de comunicação capazes de levar em conta os interesses da sociedade.  

          Uma política de Estado para a comunicação social é condição para o desenvolvimento 

pleno e homogêneo da população, conforme defende Valério Brittos (2009), para o qual as 

políticas nacionais de comunicação devem tratar de cultura e educação não apenas como 

instrumentos de uso da mídia, mas para criar vínculos com referenciais nacionais, locais e 

alternativos (BRITTOS, 2009, apud HOHLFELDT, 2009). Esta perspectiva, segundo 

Antonio Hohlfeldt (2009), está diretamente relacionada ao conceito de esfera pública, do 

filósofo alemão Junger Habermas, para o qual ela é essencialmente o locus da comunicação, 

os espaços nos quais as pessoas discutem questões de interesse comum, formam opinião ou 

planejam ações, o espaço do debate fora das arenas formais do sistema político.  

 

Experiências de inclusão digital na Paraíba – Curso Ginga 

 

           O processo de digitalização dos sinais televisivos no Brasil e em outros países da 

América Latina não se situa à mercê do contexto da globalização dos mercados e as políticas 

de cada país para esse segmento refletem condicionamentos econômicos, culturais e se 

produzem num contexto de mutação de tecnologias. As decisões governamentais de âmbito 

tecnológico ultrapassam fronteiras, com repercussões em outros mercados, impulsionando a 

formação de parcerias internacionais para a solução de desafios, fortalecimento das 

economias e transferência de conhecimento. 

Nesse contexto, foi registrado um avanço na integração nipo-brasileira para a área 

de televisão digital, nos últimos anos, com ênfase na cooperação triangular prestada pelo 

Brasil e Japão para países da América Latina e África. A iniciativa mais recente foi o Curso 

Ginga, oferecido a profissionais do setor de Informática de seis países da América do Sul, 

África e Costa Rica, através de uma parceria entre o Ministério das Comunicações com a 

Japan International Cooperation Agency (Jica) e a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC). 

 A Jica promove a cooperação triangular, pela qual se aproveitam os recursos e o 

know-how que o Brasil e o Japão detêm para prestar assistência a um outro país em 
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desenvolvimento. Em 2000, os dois governos celebraram um convênio chamado Programa 

de Parceria Brasil-Japão (JBPP) para promover ainda mais a cooperação triangular. 

Como parceiros nas questões de escala mundial, focados na América Latina e nos países 

africanos de língua portuguesa, o Brasil e o Japão vêm promovendo a cooperação em áreas 

como Agricultura, Saúde e Serviço médico, Meio ambiente e formação profissional, dentre 

elas, de treinamento em transmissão de TV digital (online). 6  

 O Curso de Treinamento na área de ISDB-T Televisão Terrestre Digital – Módulo 

III – Ginga ocorreu de 5 a 16 de março de 2012, na UFPB, em João Pessoa, e foi 

promovido pelo Ministério das Comunicações, em parceria com a Japan International 

Cooperation Agency (Jica) e a Agência Brasileira de Cooperação (ABC). Esse treinamento 

foi destinado à capacitação de profissionais latino-americanos, visando a expansão e 

popularização da tecnologia Ginga em seus países. A capacitação ofereceu formação para 

20 técnicos do Uruguai, Paraguai, Peru, Chile e Equador, Costa Rica e Angola. Essa equipe 

integrou as delegações participantes do Fórum Latino-americano de Televisão Digital, 

realizado dias 8 e 9 de março, e irá replicar os conhecimentos em suas áreas de atuação. O 

treinamento foi ministrado pelo Núcleo de Pesquisa Laboratório de Aplicações em Vídeo 

Digital (NP-Lavid) da UFPB e pelo Laboratório de Telemídia da PUC/RJ. 

No decorrer do Curso Ginga foram apresentadas as vantagens e processos de 

desenvolvimento da tecnologia nacional que viabilizou a interatividade nas transmissões de 

TV. O Ginga, baseado na linguagem declarativa NCL (Nexted Context Language) e Ginga-

Java, é adotado pelo Brasil e outros onze países da América Latina. Os desenvolvedores 

aprenderam como produzir e difundir conteúdo por meio da programação dec larativa 

Ginga-NCL e da programação procedural em Ginga-Java, que podem ser usadas para 

desenvolver recursos interativos para a TV Digital.  

Um aspecto importante do Ginga é que ele oferece a linguagem declarativa NCL, 

uma modalidade de programação em que uma tarefa é transmitida a um computador e a este 

cabe a melhor solução para a solicitação. Por sua praticidade, essa linguagem favorece o 

desenvolvimento de aplicações baseadas em sincronismo de mídias, o que promove a 

interatividade no envio e recebimento de conteúdos (SOARES, 2009). A linguagem 

declarativa é um termo utilizado na computação para designar uma forma de programação 

mais fácil de ser utilizada por pessoas que não estão habituadas a utilizar programação, a 

                                                 
6 Disponível em www.jica.com.br. Acesso 15 de maio de 2012.  
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exemplo dos comunicadores sociais. Nas linguagens procedurais cabe ao programador 

definir através do programa todos os detalhes da solução dos problemas modelados por 

meio de aplicações. Esse aspecto torna o desenvolvimento do código uma atividade mais 

complexa, exigindo uma formação específica obtida em cursos de programadores. Por outro 

lado, essas linguagens permitem um controle e um acesso maior às funcionalidades 

disponíveis nos receptores de TV, que estão sendo programados. Portanto, com o Ginga-

NCL é mais fácil programar, porém se tem menos controle do equipamento que está sendo 

programado. No Ginga-Java se tem um maio controle da máquina, porém o grau de 

dificuldade no desenvolvimento das aplicações é maior.  

A capacitação oferecida aos latino-americanos e também profissionais da Costa 

Rica e Angola também incluiu formação para a linguagem Ginga-Java. O Curso foi 

desenvolvido em aulas teóricas e práticas laboratoriais, abordando temas como: Introdução 

à TV Digital e Aplicação Interativa com Ginga-J; Programação de JavaTV: Aplicações, 

Programação de JavaDTV: Controle de Mídia e Difusão de Sistemas de Arquivos ; 

Programação de JavaDTV: Segurança e Canal de Retorno e APIS Inter-Xlets; Sistema 

Brasileiro DTTV; IPTV; Introdução a elementos da linguagem NCL; Programação NCL: 

estrutura de documento NCL básico; sincronização multimídia; Programação NCL: tela de 

navegação; multiprogramação, objetos incorporados LUA; Aplicações aninhadas NCL e 

Programação para dispositivos múltiplos. 

Na etapa final do Curso Ginga foram apresentadas aos alunos uma série de questões, 

visando obter uma avaliação sobre diversos aspectos que envolveram a capacitação para o 

desenvolvimento de aplicações nas linguagens Ginga-Java e Ginga NCL. Os participantes 

avaliaram o nível de conhecimento adquirido durante o curso e se essas informações os 

tornaram aptos a reproduzi- las nos ambientes de trabalho, em seus respectivos países. 

Questões sobre a metodologia, técnicas e conteúdos oferecidos também foram formuladas. 

As respostas estão sistematizadas em relatório encaminhado à Jica.  

O relatório aplicado aos 20 participantes do curso adotou a pontuação de 0 a 5 para 

avaliação dos seguintes aspectos: objetivo do curso; atendimento às expectativas, conteúdo, 

duração e resultados. As respostas apontadas no questionário estão representadas nos 

gráficos abaixo: 
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1) Objetivo alcançado: nesse quesito, 65% deram nota 04, 30% nota 03 e 5% 

atribuíram nota máxima ao curso, 05. O resultado final apresentou pontuação média 

de 3.75, o que considera que o objetivo foi alcançado. 

 

          1                     2                      3                      4                         5 

 

        não foi                                       foi parcialmente                            foi totalmente 

       alcançado                                       alcançado                                     alcançado 

 

 

Grafico 01: Resultado – objetivo alcançado 

 

2) Atendimento das expectativas : 55% dos participantes consideraram atendidas suas 

expectativas, 25% parcialmente e 15% completamente atendidas. A média 

apresentada foi de 3,80. 

 

                      1                      2                      3                     4                          5 

 

                       não                                               parcialmente                                  completamente 

 

 

Grafico 02: Resultado – atendimento das expectativas 
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3) Conteúdo do curso: nesse quesito foram analisados aspectos quanto à amplitude, 

nível de conteúdo ensinado e duração do programa.   

 

a. No aspecto amplitude foi obtida uma média de 3.85 para abrangência dos temas 

apresentados pelo conteúdo didático. Sendo que 40% dos participantes julgaram 

o conteúdo adequado, 35% amplo e 5% não adequado. Nenhum dos 

participantes considerou incompleto o programa. 

     

                      1                      2                     3                      4                          5 

 

                      incompleto                                      adequado                                                amplo  

 

 

Grafico 03: Resultado – amplitude do conteúdo 

 

b. Quanto ao nível do conteúdo ensinado: 55% dos participantes atribuíram nota 04 

ao conteúdo, posicionado-o entre o nível intermediário e avançado. 25% 

avaliaram como avançado, 10% consideraram o conteúdo intermediário e outros 

10% analisaram o nível numa faixa entre elementar e intermediário. Nenhum 

dos participantes considerou incompleto o programa. Este aspecto apresentou 

nota média de 3.98. 

 

                     1                       2                     3                      4                         5 

 

                   elementar                                      intermediário                                            avançado 
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Grafico 04: Resultado – nível do conteúdo 

 

c. Quanto à duração: 35% dos participantes avaliaram o tempo adequado, 30% 

analisaram como longo, 20% curto e 5% muito longo. A nota média atribuída à 

duração do curso ficou em 3.00 pontos. 

 

                      1                      2                     3                      4                         5 

 

                    Muito curto                                      adequado                                            muito longo 

 

                        

Grafico 05: Resultado – quanto à duração 

 

4) No quesito Resultados do Curso foi apresentada a seguinte pergunta: Você 

considera que o curso ampliou suas técnicas e conhecimentos sobre o tema? Os 

dados apresentados nesse aspecto foram: 55% dos participantes consideraram que 

ampliaram muito os conhecimentos, 30% analisaram totalmente e 15% 

parcialmente. A nota média sobre a ampliação de técnicas e conhecimentos sobre o 

Ginga, através desse curso, apresentou a melhor média, com 4.15 pontos. 
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                      1                     2                      3                      4                         5 

 

Muito                  pouco               parcialmente                muito                    totalmente  

 

 

Grafico 06: Resultado – ampliação de técnicas e conhecimento 

 

Fórum Latino-americano de TV Digital7 

 

O Fórum Latino-americano de Televisão Digital foi uma das ações que objetivaram 

popularizar o debate sobre a interatividade e a implementação do Ginga na América do Sul.  

O evento reuniu um público de diversas classes sociais que não tinha tido acesso a 

informações a respeito do potencial da TV digital interativa. O público, estimado em 500 

participantes, também teve a oportunidade de interagir com aplicativos que ainda nem 

chegaram às telas de suas casas. Promovido pela TV UFPB, Núcleo Lavid (UFPB), 

Ministério das Comunicações e CNPq, o fórum foi realizado dias 8 e 9 de março, na 

Estação Cabo Branco, em João Pessoa, Paraíba. Além de tornar acessível ao público as 

inovações interativas, desenvolvidas em nível de América Latina, outro diferencial desse 

Fórum foi reunir representantes do governo brasileiro, de seis países da América do Sul, 

África e Costa Rica para debaterem como está se dando a implementação do  padrão nipo-

brasileiro de  TV  digital nessas regiões.  

Delegações do Peru, Chile, Equador, Paraguai, Uruguai e Argentina reforçaram a 

importância de ampliar a integração econômica e social na América Latina, através da 

tecnologia digital, destacando a posição de pioneirismo do Brasil ao desenvolver o 

middleware Ginga, que permite a interatividade na televisão digital e que se constitui em 

                                                 
7 Conteúdo publicado na Revista Set, Vol. 22, nº 126, Março e Abril de 2012. Disponível em 

http://www.set.com.br/revistadaset/index.htm. Acesso 30 de maio de 2012.  

  

http://www.set.com.br/revistadaset/index.htm
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uma plataforma aberta que amplia a participação do telespectador na programação 

televisiva. 

 Um forte viés de inclusão digital caracterizou o evento. Além de contar com 

especialistas, do Brasil e de outros países, abordando diversos aspectos relacionados à 

televisão digital, o Fórum teve grande participação de pessoas com deficiência auditiva e 

visual, acompanhando a maior parte das mesas-redondas e também visitando a Exposição 

Latino-americana de Conteúdos Interativos para TV Digital para conhecer e interagir com o 

aplicativo Libras TV. Outra iniciativa de fomento à inclusão digital foi a oficina oferecida a 

todos os participantes, ministrada pelo professor Luis Fernando Gomes Soares, coordenador 

do Laboratório de Telemídia da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. 

A oficina “Middleware Ginga: plataforma aberta que amplia a participação do 

telespectador” apresentou ao público diversos exemplos de possibilidades de interação com 

a TV digital, através da tecnologia Ginga. 

A primeira mesa-redonda do evento debateu “A política brasileira para o segmento 

de TV digital aberta e terrestre: avanços e desafios. Também foram abordados temas como 

“As experiências de utilização do padrão ISDB-T de TV digital aberta e terrestre em países 

da América Latina”, ”As potencialidades e funcionalidades da TV digital interativa: o que 

todo telespectador precisa saber”, “Acessibilidade para deficientes auditivos e visuais em 

sistemas de TV digital”, “O cidadão na TV: contribuições da sociedade para a construção 

de uma  televisão interativa e de qualidade”, “A transição dos canais públicos do sistema de 

TV analógico para digital: a política da EBC/ TV Brasil de fomento à produção e difusão de 

conteúdos interativos para TV  digital”, “Inovações em aplicações interativas para TV 

digital na América Latina e intercâmbio de conteúdos”, “Digitalização e serviços interativos  

nas TVs públicas”.   

Exposição Latino-americana de Conteúdos Interativos para TV Digital8 

Na Exposição Latino-americana de Conteúdos Interativos para TV Digital as 

pessoas puderam conferir exemplos práticos de conteúdos com interatividade. O público 

conferiu uma variedade de conteúdos interativos desenvolvidos no Brasil, Equador e 

Argentina. Estes países apresentam um nível mais avançado nos experimentos de produtos 

                                                 
8 Conteúdo publicado na Revista Set, Vol. 22, nº 126, Março e Abril de 2012. Disponível em 

http://www.set.com.br/revistadaset/index.htm. Acesso 30 de maio de 2012.  

  

http://www.set.com.br/revistadaset/index.htm


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação  
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13 

para TV Digital interativa. Países e emissoras que estão digitalizando o sinal puderam 

exibir vídeos sobre o andamento desse processo na mostra. O Chile e Peru explicaram a 

política de adoção do padrão de televisão digital e o estágio de implementação do sinal 

pelas emissoras públicas e privadas. Os canais públicos brasileiros, como TV Justiça e TV 

Senado, apresentaram as ações empreendidas, visando à transição do sinal analógico para o 

digital. Empresas, emissoras públicas e privadas, laboratórios e universidades 

demonstraram desde a transmissão de um sinal digital até como o telespectador vai interagir 

com conteúdos. Os expositores foram Núcleo Lavid/UFPB, CPqD,  TV Brasil, TV Senado, 

TV Justiça, TV UFPB, TV Unesp, TV Cabo Branco (Afiliada a Rede Globo – João Pessoa), 

TV Cidade (João Pessoa), Lifia (Argentina), TV Peru, TDT (Equador), Mintel (Equador), 

Escuela Politécnica del Ejército (Equador), Supertel (Equador), TVD (Chile), UCV (Chile), 

DOMM Assessoria e Dynavideo. 

No estande do Núcleo Lavid (UFPB) foram apresentadas seis aplicações, dentre 

elas, o LIBRAS TV e as aplicações desenvolvidas no projeto XPTA.Lab, financiado pelo 

Ministério da Cultura, no ano passado. Foram expostas três aplicações deste projeto: 

Gincana Cultural (desenvolvida pela Galeria ZooN de Fotografia/Lavid), Navegar (TV 

UFMA/Lavid) e Lá em Casa é Assim (Fundação Aperipê/Lavid). Também foram 

demonstrados dois jogos para TV digital, o Ginga Hero e a Turma da Árvore. Este último 

foi implementado durante um projeto que teve a parceira da Universidade Federal da Bahia. 

Os conteúdos interativos expostos pelo CPqD contemplaram uma variedade de serviços, 

tais como: governo eletrônico (Previdência Fácil, IncluSaúde e ProcuraEmprego), Conteúdo 

Sob Demanda (Notícias, Clima e Bate papo), comércio eletrônico e Jogos (Damas, 

Cobrinha, Campo Minado, Fantasmas e Memória). Previdência Fácil possibilita acessar 

informações e documentos necessários para a aposentadoria por idade, tempo de serviço e  

invalidez, através da tela de TV. As aplicações são resultado do projeto com o Ministério 

das Comunicações denominado de SMTVI - Serviços Multiplataforma de TV Interativa 

para acesso livre a qualquer interessado.  

A EBC/TV Brasil apresentou um portal interativo no qual disponibiliza os seguintes 

recursos: TV Brasil, Agência Brasil, EBC Serviços (serviços de banco, informações de 

voos), Aplicativos (o programa Vida de Estagiário) e Opine. A versão interativa do 

programa Vida de Estagiário permite os recursos de acesso a informações sobre 

personagens, perfil de um estagiário, equipe do programa e quiz sobre o conteúdo 
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contemplado durante o episódio. É um programa direcionado ao público jovem com idade 

entre 16 a 24 anos. A TV Cabo Branco (Afiliada da TV Globo na Paraíba) expôs uma 

enquete sobre conteúdo jornalístico e outro aplicativo, denominado O Bairro que eu quero,  

que realizou uma votação para eleger o melhor e pior serviço de um bairro. Apesar de 

possuir o sinal digital, a TV Cabo Branco não transmitiu estas aplicações pelo ar. Na 

Exposição, os conteúdos ficaram embarcados em um set-top box.  

A TV Unesp apresentou a aplicação Animecos que é uma animação direcionada ao 

público infantil com faixa etária de 06 a 09 anos. A interatividade incentiva crianças a 

participarem da história através da seleção de objetos que foram perdidos pelos personagens 

Guaraná, (Lobo Guará), Tuta (Tatu), Dudu (Tamanduá) e Guigo (Macaco), durante um 

incêndio florestal. Os objetos são identificados e selecionados usando as telas de cores do 

controle remoto. As aplicações trazidas pelos pesquisadores do Equador apresentaram uma 

diversidade de serviços. Os recursos foram notícias diárias, voto eletrônico, guia hospitalar, 

guia turístico, envio de mensagens via Twitter, serviços de informações e alerta para riscos 

de desastres naturais, como erupções vulcânicas. O Laboratório Lifia da Argentina expôs 

aplicações relacionadas ao clima das regiões do país, Copa America da Argentina, jogo de 

quebra-cabeça com vários níveis (sokoban), e TV Filler (executa música e não tem vídeo 

principal). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A integração de diversas ações de inclusão digital, no âmbito da Paraíba, 

possibilitou o acesso de brasileiros e cidadãos de outros países latino-americanos a 

informações sobre as potencialidades e funcionalidades da TV digital interativa, 

estimulando novas formas de o telespectador se relacionar com a TV, em atitudes mais 

criativas. Fórum, Exposição e Curso de formação em Ginga reforçaram a necessidade de o 

Brasil e outras nações latino-americanos promoveram mais iniciativas, nesse campo, de 

modo a popularizar os benefícios da tecnologia digital interativa, inaugurando novas 

práticas de democratização da comunicação social no continente.  

A diversidade e os diferentes graus de complexidade das aplicações interativas 

apresentadas na Exposição pelos países participantes sugerem a realização de parcerias 

entre governos e instituições da América Latina, visando fomentar um maior intercâmbio de  
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experiências em pesquisas e políticas voltadas à produção de conteúdos para o segmento de 

TV digital. 
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