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RESUMO 
Apresenta-se no artigo as impressões adquiridas a partir da busca por trabalhos relacionados 
à TV digital brasileira nos últimos cinco anos. A escolha pelos artigos dos anais de 
congressos nacionais da Intercom e da SBPjor permite conhecer os assuntos e os 
questionamentos abordados por estudiosos da área de Comunicação Social a respeito dessa 
tecnologia ainda em processo de implantação no país. A busca foi feita a partir das 
palavras-chave TV digital e TV, Interatividade. Com o objetivo de expor a escolha por tais 
chaves de busca, mostra-se neste artigo a relação entre digitalização e interatividade, assim 
como as características do modelo de TV digital escolhido no Brasil.  
 

PALAVRAS-CHAVE: TV digital; interatividade; convergência; transmídia.  

 

Com objetivo de conhecer as produções sobre TV Digital feitas por estudantes e 

pesquisadores no âmbito da Comunicação Social no Brasil, buscou-se identificar os 

trabalhos incluídos nos anais dos Congressos Nacionais realizados pela Sociedade 

Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom) e pela Associação 

Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPjor). Ambas as instituições foram 

escolhidas pela confiabilidade que detêm em relação à produção de seus encontros e pela 

avaliação das pesquisas e trabalhos que admitem e divulgam. A SBPjor busca agregar 

estudiosos de uma área específica do conhecimento – o jornalismo – e tem como propósito 

atuar em conjunto com todas as demais associações científicas ou acadêmicas ou 

profissionais já existentes, como a Intercom, Compós, Fórum Nacional de Professores de 

Jornalismo, Federação Nacional de Jornalistas, International Communication Association, 

International Association for Mass Communication Research, Sociedad Ibero-americana de 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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3 Mestranda em Comunicação do 1º semestre de 2014, pela Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCOM-UFJF). 
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Periodistas en Internet e Associação Latino Americana de Investigadores em Comunicação. 

A Intercom, além de encontros periódicos, simpósios e eventos regionais, promove um 

Congresso Nacional, considerado o de maior prestígio na área de pesquisa em 

Comunicação. O evento recebe média de 3.500 pessoas anualmente, entre pesquisadores e 

estudantes do Brasil e do exterior.  

O levantamento dos trabalhos foi feito a partir da busca por palavras-chave no site 

das duas instituições. Nos anais da Intercom, foram escolhidos somente os trabalhos 

submetidos ao Expocom – Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação –, pelo 

fato de os trabalhos participantes nesta categoria serem obrigatoriamente realizados sob a 

orientação e/ou supervisão de um ou mais docentes, dentro do espaço acadêmico da 

Instituição de Ensino Superior e pela reunião de pesquisas experimentais da área de 

Comunicação. O levantamento foi feito nos congressos nacionais realizados desde 2009, 

uma vez que a campanha de popularização da TV Digital no país se deu mais densamente a 

parir desse ano.  

Já a página da SBPjor na Internet disponibiliza o espaço chamado “Sala de 

Pesquisa”, onde podem ser feitas buscas também através de palavras-chave em “todas 

categorias” e em edições dos eventos promovidos pela Associação. As palavras-chave 

escolhidas para a busca nas duas associações foram “TV digital” e “TV, Interatividade”. 

 

A escolha das palavras-chave na perspectiva da digitalização  

A digitalização da produção e transmissão de conteúdos, principalmente a feita pela 

TV brasileira, desperta o interesse pelas mudanças e possibilidades que essa transição pode 

trazer. A escolha pelas palavras-chave “TV digital” e “TV, Interatividade” atuou 

inicialmente como uma tentativa de buscar trabalhos que façam de alguma forma a relação 

entre o digital e a interação, ou seja, que tratem a digitalização como promotora ou 

consequência da atividade e colaboração não só de quem produz, mas também de quem 

recebe os conteúdos.  

Diferente do sinal analógico, que transfere informações por meio de ondas 

electromagnéticas, o sinal digital viaja por "pacotes" de bits binários – representação de 

informações ou de grandezas físicas por meio de caracteres, números, ou por sinais de 

valores discretos. O analógico está mais vulnerável a ser afetado por outros campos 

elétricos que danificam a qualidade do sinal, a chamada estática. Já no digital, por ser um 

meio de maior rapidez e qualidade, e de apresentar maior confiança, o sinal enfraquece 
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mais lentamente. Adicionalmente, os amplificadores são mais eficazes visto que, dada a 

natureza do sinal, conseguem distinguir o ruído, permitindo maior clareza mesmo nas 

comunicações de longa distância4.  

A palavra digital pode fazer referência e lembrar outras expressões como tecnologia, 

modernidade ou até mesmo praticidade. Isso está embutido no seu próprio significado, uma 

vez que digital, como adjetivo, se relaciona ou tem a ver com os dedos ou dígitos. Ou ainda  

que é produzido pelos dedos (impressões digitais)5. E é isso o que acontece: o advento das 

mídias digitais trouxe maior agilidade e facilidade na produção, armazenamento, edição e 

troca de conteúdos. Os CDs, DVDs, câmeras, computadores, celulares e a Internet são 

apenas alguns exemplos das possibilidades que as mídias eletrônicas, tanto como veículos, 

quanto como dispositivos de comunicação baseados em tecnologia digital, podem oferecer 

em alguns cliques, ao simples alcance das mãos. 

Essa comunicação dialógica e de simples acesso trazida pela digitalização chama a 

atenção para outro fenômeno: a interatividade. Se pensarmos em interatividade como a 

atividade que envolve interação, e esta, por sua vez, é definida como a influência ou ação 

mútua entre coisas e/ou seres6, fica mais fácil compreender o motivo de os novos meios de 

comunicação trazerem como característica principal a associação com a interatividade, uma 

vez que o usuário, na perspectiva digital, tem o poder de influenciar o conteúdo ou forma de 

comunicação mediada. 

No entanto, é possível encontrar estudos que ainda priorizam somente um lado do 

processo comunicacional e a capacidade absoluta de persuasão e difusão de ideias das 

chamadas mídias de massa. No entanto, o dialogismo de Bakhtin (1981) considera que toda 

palavra comporta duas faces. Uma faceta que é determinada pelo fato de proceder de 

alguém, e outra, por se dirigir para alguém. “A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se 

sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” 

(BAKHTIN, 1981, p. 115). Em outras palavras, a comunicação não pode ser entendida 

somente a partir de um esquema onde o emissor transmite a mensagem a um receptor, que a 

absorve passivamente. O processo de diálogo permite duas vias, uma vez que o emissor 

formula sua mensagem baseando-se nos anseios de quem irá recebê-la, e esse, por sua vez, 
                                                
4  Dados obtidos no portal Apritel (http://www.apritel.org/faq/faq.php?id=1). Acesso em 19 de junho/2014.  
 
5 Significado da palavra digital. Dicionário online (http://www.dicio.com.br/digital/). Acesso em 19 de junho/2014.  
 
6 Significado da palavra interação. Dicionário online (http://www.dicionarioinformal.com.br/interacao). Acesso em 19 de 
junho/2014. 
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a decodifica a partir de um repertório bem particular. “Toda palavra é perpassada pela 

palavra do outro e, consequentemente, a minha palavra é constituída também pela palavra 

do outro. Ao produzir um enunciado, considero, inevitavelmente, o discurso do outro” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 3).  

Desse modo, podemos dizer que as mídias analógicas também permitem a 

influência dos receptores. A própria produção jornalística obedece a critérios de 

noticiabilidade compartilhados entre seus membros. Traquina (2005) define noticiabilidade 

como o conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento 

jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. Isso, claro, objetivando a recepção do 

público. Programas diversionais, novelas e demais conteúdos também buscam agradar a 

audiência, que é fator determinante na manutenção das empresas de comunicação.  

Como dissemos muitas vezes, não é porque todo mundo vê a mesma coisa, que a 
mesma coisa é vista por todo mundo! Em resumo, os heróis que ela mostra ou 
retrata, entram em concorrência direta com outros sistemas de construção de 
identidades moldados pela sociedade, pela escola... Essa dupla função de 
identificação e de representação não é passiva e resulta de uma espécie de 
interação constante entre os espectadores e aquilo que a televisão mostra sobre o 
mundo. (WOLTON, 1996, p. 69) 

 

Modelo de TV digital brasileiro 

Com o objetivo de apontar os motivos que nortearam a escolha dessa tecnologia no 

país e diante da real necessidade que as empresas de comunicação apresentam em agradar e 

fidelizar o público, fica indispensável a exposição das características da implantação da TV 

digital no Brasil. De acordo com o site oficial da TV digital brasileira – dtv.org.br –, o 

Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) foi desenvolvido com base no sistema 

japonês Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T), tecnicamente 

conhecido como ISDB-TB. Ele oferece uma série de diferenciais em relação aos sistemas 

de TV digital atualmente em funcionamento no mundo. Esses diferenciais estão justamente 

no “casamento” entre a base técnica de transmissão do sistema japonês com os padrões de 

compressão digital de áudio e vídeo introduzidos pelo Brasil, que são mais modernos e 

eficientes do que os adotados por outros padrões. Essa compressão faz referência às 

tecnologias desenvolvidas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio) e pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que foram acrescentadas à versão 

brasileira de TV digital.  
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As negociações sobre o modelo de TV digital implantado no Brasil em 02 de 
dezembro de 2007, perduraram por mais de trezes anos (1994-2007) e só 
avançaram a partir da promulgação do decreto 4.901/03 em 2003, período no 
qual, as estratégias passaram a ser mais consistentes.  Os principais agentes 
fomentadores envolvidos no processo podem ser divididos em seis grupos: 
Governo Federal, Academia, Radiodifusores, Indústria Eletro-eletrônico, 
Telecoms e Coletivo Intervozes. (BAZANINI e FARAH, 2009, p. 46) 

 

Segundo Cruz (2006), a decisão do governo pelo sistema japonês de TV digital foi 

política, e não técnica ou econômica. O poder político dos radiodifusores venceu o poder 

econômico das operadoras de telecomunicações.  
(...) estamos exatamente atravessando um período onde políticas de comunicação 
estão sendo traçadas pelo governo brasileiro, contemplando boa parte dos 
interesses das emissoras de televisão. Mas, se essas políticas serão aceitas pela 
audiência é outra história. A interatividade, a multiprogramação, a quantidade de 
canais, a alta definição das imagens, padrão do sinal e a possibilidade de realizar 
cópias dos programas veiculados na TV Digital, estão sendo decididos pelo 
governo sem consulta pública e na clara tentativa de se manter o modelo atual de 
negócios das emissoras de TV aberta do país. (GOBBI e KERBAUY, 2010, p. 
149) 

 

Desse modo, deve-se levar em consideração os eixos que nortearam a escolha pelo 

padrão japonês: imagem de alta qualidade em proporções widescreen (16:9), mas operando 

com a mesma lógica do sistema anterior; disponibilidade de serviços de utilidade pública 

por meio da exploração de recursos digitais – especialmente a multiprogramação e a 

interatividade local – e a mobilidade/portabilidade, integrando celulares, tablets e outros 

dispositivos móveis como canais de transmissão de TV. Esses três eixos permitem pensar 

no modelo de TV digital brasileiro basicamente como um incremento do sistema analógico, 

uma vez que os recursos tecnológicos de interatividade propostos pelo novo sistema 

dependeriam de outras tecnologias, como o middleware de código aberto Ginga7. No 

entanto, não se pode descartar as novas possibilidades que o lançamento de uma nova forma 

de produção e transmissão de conteúdos, sobretudo na TV, pode gerar. De acordo com a 

tese central do pesquisador canadense, Marshall McLuhan, o meio é a mensagem, ou seja, o 

meio de comunicação vai além de um simples canal de passagem de conteúdo, ele atua 

como elemento determinante da comunicação. 
Pelo contrário, McLuhan chama a atenção para o facto de uma mensagem 
proferida oralmente ou por escrito, transmitida pela rádio ou pela televisão, pôr 
em jogo, em cada caso, diferentes estruturas perceptivas, desencadear diferentes 
mecanismos de compreensão, ganhar diferentes contornos e tonalidades, em 
limite, adquirir diferentes significados. Por outras palavras, para McLuhan, o 
meio, o canal, a tecnologia em que a comunicação se estabelece, não apenas 

                                                
7 Middleware de especificação aberta adotado pelo Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) para instalação 
em conversores (set-top boxes) e em televisores. (http://www.dtv.org.br/informacoes-tecnicas/ginga/). Acesso em: 20 de 
junho/2014. 
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constitui a forma comunicativa, mas determina o próprio conteúdo da 
comunicação. (POMBO, [ ], p. 1-2)   

A partir da ideia de que o próprio meio de comunicação proporciona diferentes 

percepções nos indivíduos, acredita-se que a digitalização da TV no Brasil, assim como a 

popularização do rádio nos anos 1930 e a chegada da TV analógica em 1950, irá 

desenvolver novos processos de produção de conteúdos e trará uma nova forma de recepção 

e interação do público com essa mídia diferenciada. 

 

Interatividade e convergência de mídias 

A interatividade entre publico e TV analógica também pode ser compreendida pela 

escolha da programação por meio do controle remoto, ou mesmo por programas que 

permitem votações, consultas e participações do público. No entanto, a digitalização da TV 

não pode atuar somente como uma ferramenta que potencializa ou aprimora o contato já 

existente entre o telespectador e esse meio. Maria Cristina Gobbi e Maria Teresa Miceli 

Kerbauy, organizadoras do livro “TV Digital Informação e Conhecimento”, falam dos 

nativos digitais, ou seja, das pessoas que nasceram e cresceram com aparelhos eletrônicos 

presentes em sua vivência. Para as autoras, estas pessoas, sobretudo os jovens que 

cresceram sob a tecnologia do século XXI, representam o maior desafio para a produção de 

conteúdos informativos nos dias atuais.  

Com relação às comunicações e seus processos, pode-se afirmar que para a 
geração tecnológica-digital a televisão analógica é antiquada, pois não permite 
fazer o que o consumidor pede e quer, como por exemplo, o diálogo entre os 
cidadãos, além de ofertas de serviços. A relação estabelecida por esse tipo de 
mídia é vertical, enquanto essa geração já compreende o processo comunicativo 
de forma horizontal, representado pela participação e troca coletiva. É a geração 
da interatividade, da conectividade, da simplificação tecnológica, da mídia digital. 
Esta é a base mais significativa da geração tecnológica-digital. “Eles querem ser 
usuários – não apenas espectadores ou ouvintes”. A mídia digital está engolindo a 
televisão e “ao fazê-lo a transformará”. Brevemente, com o advento da televisão 
digital consolidado, acreditamos que os jovens, como afirma Tapscott (1999, p. 
3), poderão votar, decidirão o que assistir, “entrarão em um comercial de jeans 
para experimentar uma calça – usando uma animação de seus corpos na tela”. 
(GOBBI e KERBAUY, 2010, p. 43) 

 

Se antes as pessoas utilizavam o tempo de descanso para o consumo da 

programação televisiva, com o momento de chegar em casa depois de um dia de trabalho e 

ligar a TV para se informar, se distrair e se divertir, hoje em dia isso não é mais necessário. 

Com os dispositivos móveis – tablets, smartphones, microcomputadores – conectados à 
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Internet 24 horas por dia, é possível receber, produzir e compartilhar conteúdos todo o 

tempo, sejam eles de caráter informativo ou somente diversional. As pessoas não precisam 

mais estar na frente de uma tela fixa para obterem mensagens; elas possuem suas próprias 

telas portáteis e interativas. Desse modo, o público se torna peça atuante na produção e 

dentro do fluxo de conteúdos, e resta aos meios de comunicação a adaptação a essa 

novidade. No entanto, é importante frisar que o aparecimento de um novo meio de 

comunicação, mais sofisticado e com mais possibilidades, não implica no fim ou na 

desqualificação dos já existentes. O jornal impresso não deixou de existir com a 

popularização do rádio, muito menos os radiojornais pararam de ser produzidos com o 

aparecimento dos noticiários feitos para a TV.  

A história dos meios de comunicação de massa nos ensina que uma mídia nunca 
morre. E antes que se fale na morte do LP, Jenkins (2001) sugere fazer a distinção 
entre mídia, gêneros e tecnologias de distribuição. Rádio, televisão, jornais, 
Internet são mídias. Novela de rádio é um gênero. CDs, MP3, LP e fitas cassete 
são tecnologias de distribuição. Gêneros e tecnologias de distribuição vêm e vão, 
mas as mídias permanecem como canais em meio a um sistema de informação e 
entretenimento cada vez mais intrincado. (TÁRCIA, 2007, p.7) 

 

Outro ponto de transformação é a chamada convergência de mídias, que, para Tárcia 

(2007, p. 8-9), gerou:  

A explosão de novas formas de criatividade e de interseções das várias 
tecnologias de mídia, indústrias e consumidores caracteriza a convergência 
cultural. A convergência de mídias fomenta uma nova cultura de participação 
popular ao permitir que pessoas acessem às ferramentas de produção, 
arquivamento, apropriação e circulação de conteúdo. É um processo que leva as 
empresas a buscarem lealdade do consumidor e geração de conteúdo de baixo 
custo. Convergência de mídias também incentiva notícias em formato cross-
media, ou seja, o desenvolvimento de conteúdos por meio de múltiplas 
plataformas e canais. Quanto mais integralmente os consumidores explorarem as 
possibilidades da convergência orgânica, mais os produtores de conteúdo usarão 
de diferentes meios para comunicar diferentes tipos e níveis de informação, 
utilizando cada mídia para gerar o melhor formato naquilo que melhor atenda ao 
conteúdo e às necessidades do seu público. 

Henry Jenkins, em seu livro “Cultura da Convergência” (2008), fala dessa 

“revolução digital”, na qual as velhas e as novas mídias parecem entrar em rota de colisão, 

mas na verdade não estão. O autor apresenta uma profunda investigação em torno das novas 

mídias, mostrando as transformações culturais à medida que elas convergem. Para Jenkins 

(2008), as convergências de mídias não ocorrem nas máquinas, mas sim na mente dos 

consumidores e em suas redes sociais. Devemos enxergar a convergência a partir da relação 
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interconectada que as pessoas passam a ter com as novas mídias. Parte da produção de 

conteúdos dentro dessa perspectiva se encaixa na chamada narrativa transmidiática. 

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, 
com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na 
forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor – a fim 
de que uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, 
romances e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou 
experimentado como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia 
deve ser autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do game 
e vice-versa. (JENKINS, 2008, p. 135)  

 

Diante disso, o conceito de transmídia de Jenkins pode ser visto como uma 

estratégia para que as mídias não se tornem ultrapassadas diante da necessidade do público 

por uma comunicação horizontal e cada vez mais participativa.  
Oferecer novos níveis de revelação e experiência renova a franquia e sustenta a 
fidelidade do consumidor. A lógica econômica de uma indústria de 
entretenimento integrada horizontalmente – isto é, uma indústria onde uma única 
empresa pode ter raízes em vários diferentes setores midiáticos – dita o fluxo de 
conteúdos pelas mídias. Mídias diferentes atraem nichos de mercado diferentes. 
Filmes e televisão provavelmente têm públicos mais diversificados; quadrinhos e 
games, os mais restritos. Uma boa franquia transmidiática trabalha para atrair 
múltiplas clientelas, alterando um pouco o tom do conteúdo de acordo com a 
mídia. (JENKINS, 2008, p. 135-136) 

Desse modo, podemos pensar a digitalização da TV como oportunidade de novas 

produções. Os telejornais, telenovelas e principalmente os programas de entretenimento da 

TV aberta, por exemplo, já dão sinais de mudanças nos seus formatos e linguagens. E o 

suporte da Internet neste processo está cada vez mais indispensável. Para uma 

exemplificação rápida, pode-se citar a oferta de aplicativos para smartphones e tablets com 

conteúdos extras de programas da TV Globo, como o Superstar8 e o Globo Esporte. 

Algumas telenovelas, como Malhação, disponibilizam mensagens enviadas pelos 

telespectadores durante a exibição do folhetim.  

 

Percepções sobre o levantamento  

A partir da necessidade de se conhecer os trabalhos desenvolvidos sobre TV Digital 

no Brasil e, principalmente, de se ter contato com os assuntos e abordagens que estudantes e 

pesquisadores da área de Comunicação Social têm feito sobre essa tecnologia ainda em 

expansão e aprimoramento no país, é possível identificar nos anais da Intercom, no sítio 

dedicado aos trabalhos submetidos ao Expocom – Exposição de Pesquisa Experimental em 

Comunicação –, na busca pela palavra-chave “TV Digital”: 22 trabalhos no ano de 2009; 
                                                
8 Reality Show musical da TV Globo (http://gshow.globo.com/programas/superstar/index.html). Acesso em: 20 de 
junho/2014. 
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10, em 2010; 20, em 2011; 22, em 2012; e 29, em 2013. No entanto, desse total, foram 

selecionados três trabalhos, cujo tema aliava, de fato, o assunto TV com o digital. Assim, 

em 2009 não foram encontrados trabalhos sobre digitalização da TV, ou que de alguma 

forma tratasse dessa nova tecnologia. Um trabalho foi selecionado em 2010. Nenhuma 

pesquisa em 2011, uma, em 2012, e também um trabalho sobre o tema em 2013. O filtro de 

buscas apresentou trabalhos que travavam somente de “TV” ou do tema “Digital”, não 

sendo possível identificar a aliança desses dois assuntos em todos os resultados. 

Já a partir da busca por “TV, Interatividade” nos anais do Expocom, os resultados 

foram seis trabalhos em 2009, sendo que dois foram selecionados por aliar e relacionar 

exatamente os dois assuntos; em 2010, sete trabalhos foram encontrados e um selecionado; 

dois trabalhos em 2011 e um relacionando os temas; em 2012, um trabalho encontrado e 

este selecionado; e, em 2013, das cinco pesquisas encontradas na busca, apenas uma foi 

destacada.  No total, partindo de 2009, ano em que a campanha da TV Digital foi 

impulsionada no país, nove trabalhos foram desenvolvidos sobre essa temática até o ano de 

2013. Vale ressaltar aqui, que as buscas foram feitas somente nas apresentações submetidas 

ao Expocom dos congressos nacionais realizados nesses cinco anos. No entanto, a Intercom 

realiza seminários, simpósios, colóquios, congressos regionais, entre outros eventos, e 

apresenta categorias diferentes de submissão de trabalhos. Escolheu-se, neste artigo, a 

busca pelas pesquisas submetidas ao Expocom dos congressos nacionais, por serem 

trabalhos supervisionados por docentes vinculados a instituições de ensino.  

A busca feita no site da SBPjor foi mais abrangente, diferente daquela feita no da 

Intercom, já que o site não disponibiliza os trabalhos por edições de eventos ou por 

categorias de submissão. No sítio “Sala de Pesquisa” é possível encontrar trabalhos através 

de autor, título, ano ou palavra-chave, e ainda fazer uma busca simples ou uma busca em 

todas as categorias. Como o próprio site disponibilizou essa ferramenta, não foi necessário 

ater-se aos últimos cinco anos, como feito na busca na Intercom. As palavras-chave 

escolhidas foram as mesmas: “TV Digital” e “TV, Interatividade”, porém a busca foi feita 

em “todas categorias”, a fim de se perceberem os resultados. Para “TV Digital”, foram 

encontrados seis trabalhos. Desses, dois são do ano de 2005, três de 2010 e um de 2011. 

Nenhum resultado foi identificado para a busca “TV, Interatividade”. 

Além do levantamento do número total de trabalhos apresentados a cada ano, e, 

mais especificamente, do apontamento dos que relacionam a digitalização da TV e a 

interatividade, procurou-se perceber os assuntos e os tipos de abordagem que foram feitos 
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nestes trabalhos, com a finalidade de conhecer os anseios e os questionamentos acerca do 

anúncio dessa novidade tecnológica no Brasil. Pode-se considerar que, nos anais 

selecionados do Intercom, os trabalhos sobre digitalização da TV estavam diretamente 

ligados à convergência de mídias, sobretudo à Internet, e, consequentemente, às pesquisas 

relacionando TV com as possibilidades interativas da grande rede de computadores foram 

apresentadas. Pelo fato de a Expocom demandar trabalhos práticos, a proposta de conteúdos 

interativos, aliando produtos audiovisuais com a Internet, foi percebida em Costa et.al. 

(2013), que propuseram um trabalho que buscou “explorar a linguagem do vídeo no sentido 

a experimentar algumas soluções para a televisão interativa, alargando seu potencial 

multimídia para além da relação entre som e imagem”. E em Neto, Falcão e Temer (2012), 

com a apresentação do programa WeMake – Conta uma história que a gente faz um filme, 

que “mesclou ferramentas de interatividade como enquetes diretas e indiretas - os 

internautas interferem na dinâmica de produção de uma atração televisiva criando um curta-

metragem colaborativo”. 

Alguns trabalhos realizaram a criação de produtos de comunicação com narrativas 

diferenciadas, que utilizassem dois ou mais ambientes digitais, como o desenvolvimento do 

CSI FACOMB, que queria “que os espectadores se sentissem envolvidos e principalmente 

que eles participassem do filme, vivenciando a experiência que o Transcinema propõe” 

(DEUS, et al, 2013), ou mesmo a criação de um game como solução publicitária, caso do 

trabalho que apresentou um “advergame para integrar a campanha pré-existente de 

lançamento do anti-séptico bucal Listerine Cuidado Total, solução esta capaz de gerar uma 

nova interação dos consumidores com a marca” (OLIVEIRA, MOURA JÚNIOR e 

PATRIOTA, 2010). Nesse trabalho, também são discutidos como as novas tecnologias 

podem ser aproveitadas em peças publicitárias e como tal utilização pode influenciar uma 

campanha. 

Ainda dentro da convergência midiática como fator determinante da possibilidade 

de interatividade, Araújo, Silva e Tárcia (2011) apresentaram o site avulso Future 

Champions, que registra a cobertura multimídia e convergente do campeonato internacional 

de futebol Future Champions. Já Assumpção, Amaral e Luz (2009) propõem um novo 

modelo de site de notícias interativo, no qual internautas e jornalistas compartilham o papel 

de emissor de mensagens informativas. Os usuários definem a pauta do veículo, bem como 

colaboram com sugestões ao longo do processo de apuração das reportagens e comentam as 

matérias já finalizadas. 
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 Já Araujo, et al. (2012) elaboraram um projeto de programa televisão “Cidade 

Virtual”, que mostra, através de depoimentos, a importância das mídias sociais, e como 

através dessas novas ferramentas, os anônimos na Internet e no Twitter conseguem 

solucionar assuntos importantes na cidade de Natal/RN.  

Pesquisas que se preocuparam em analisar e/ou discutir a digitalização e a 

interatividade também foram percebidas no levantamento. Canto, et al. (2009) apresentaram 

o blog Hiperinterativos, que surgiu como veículo de debate sobre as possibilidades de 

produção audiovisual, com o advento de novas tecnologias e da própria Internet. O projeto 

analisa, junto aos visitantes, produtos veiculados tanto na TV quanto na Web, verificando a 

linguagem empregada e o nível de participação de seu público. Miranda, et al. (2010) 

tiveram a preocupação de explicar as mudanças e as novas possibilidades da TV Digital. A 

proposta dessa pesquisa foi chamar a atenção do público e esclarecer, mesmo que de forma 

pontual, dúvidas sobre os possíveis usos da TV Digital, a partir da simulação do 

funcionamento de algumas de suas futuras ferramentas. 

Na SBPjor, também foi possível encontrar propostas de união de mídias como 

estratégia para a interatividade da TV digital no Brasil. Santos (2010) descreve algumas 

possibilidades que o novo Sistema Brasileiro  de Televisão Digital (SBTVD) pode 

incorporar à experiência de se ver televisão quando se utiliza de aplicações de 

interatividade, propondo ao espectador um tipo diferente de contato, num ambiente híbrido 

que supera a condição de passividade do modo de difusão unidirecional em broadcast, mas 

que, ao mesmo tempo, não pode competir com a experiência customizada que a Internet 

oferece aos seus usuários. Graziano (2011) analisa um projeto laboratorial chamado de 

Social WebTV, que consiste no resultado esperado do encontro entre os dois sistemas da 

comunicação contemporânea: redes sociais digitais e audiovisual digital interativo. 

No entanto, trabalhos como o de Fernandes (2010) apresentaram as experiências 

implantadas em empresas consolidadas no país, pela digitalização do sinal de TV. Tal 

trabalho apresenta um protótipo inicial de enquete, desenvolvida pelo laboratório co-autor 

da interatividade na TVD, o Laboratório de Aplicações em Vídeo Digital, e testada no 

telejornalismo da TV Cabo Branco, afiliada da Globo em João Pessoa. Já Crócomo (2005) e 

Azambuja (2010) expuseram algumas mudanças já vistas nos formatos dos telejornais, a 

partir da digitalização da TV e do advento da Internet, como a conversação e a valorização 

do diálogo na programação da TV Futura (CRÓCOMO, 2005) e as mudanças na produção 

do roteiro jornalístico no ambiente hipermidiático (AZAMBUJA, 2010).  
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Considerações finais 

A busca pelo conhecimento de pesquisas, experiências e questionamentos sobre a 

chegada de uma nova tecnologia de comunicação no Brasil é válida, uma vez que a 

chamada era da informação na qual vivemos está passando por várias transformações, o que 

já demonstra mudanças no comportamento dos consumidores de mídias, que agora atuam 

também como produtores e dialogam rapidamente com todo tipo de conteúdo oferecido. Tal 

mudança no consumo interfere diretamente na produção do que será consumido; daí a 

importância em se discutir, analisar, conhecer e pensar esta revolução vigente. Acredita-se 

que seja cedo para concluir que a TV terá de desempenhar estratégias que a aproximem 

cada vez mais das possibilidades da Internet, já que a comunicação em rede é a nova e a 

mais eficiente forma de troca de informações na atualidade. Como diz Jenkins (2008), cada 

veículo terá que fazer o melhor naquilo que sabe executar. Sabe-se que as possibilidades, 

características e qualidades de cada mídia se diferem. Se o objetivo é aprimorar e conquistar 

novos gostos, a TV terá que se reinventar, não imitar uma tecnologia existente.  

Mesmo a partir de uma busca num campo não tão abrangente, pode-se perceber que 

a TV digital brasileira ainda é pouco discutida nos estudos de Comunicação. Talvez pela 

recente popularização ou pela falta de vivência das promessas de recursos que essa 

mudança trouxe. A aliança do tema digitalização com interatividade e, sobretudo, com as 

possibilidades da Internet, também são muito presentes nas pesquisas. O modelo de TV 

implantado no Brasil, como exposto anteriormente, não tem uma autonomia quanto à 

interatividade feita entre público e TV. A proposta de implantação de outras tecnologias 

para que isso aconteça ainda é muito forte. E, uma vez que uma possibilidade ainda está no 

campo das ideias, é difícil desenvolver análises sobre algo que ainda está em processo de 

produção.  

Fica aqui a questão central que leva em conta somente os anseios de um público que 

está em movimento, no sentido de transição e experimentação de novas formas de se 

comunicar. Se a TV digital brasileira terá de ser mais que um incremento do sistema 

analógico e oferecer mais que sinal em alta definição. Se a Internet será, de fato, a 

ferramenta que manterá o fascínio do público brasileiro pela TV, frente às possibilidades da 

popularização do acesso à rede. Se os conteúdos informativos para a TV, os telejornais e 

demais programas, que seguem há tempos um mesmo formato terão de se refazer. Essas e 

outras dúvidas surgem a todo momento, e o que se pode dizer é que a TV brasileira 

demanda um certo tempo para que se pensem essas mudanças, já que o processo de 
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digitalização das TVs ainda segue no país e a população não dispõe de maneira unificada 

dos recursos oferecidos pelas novas mídias, principalmente das que utilizam a Internet.  
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