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RESUMO 
A TV Digital até 2012 deve, de acordo com a legislação nacional, 
ser adotada como sistema padrão de transmissão televisiva no 
Brasil. Esse sistema permite alta definição de som e imagem e 
recursos como multiprogramação, interatividade e mobilidade. 
Esta tecnologia potencializa os processos de t-Learning, O 
aprendizado não presencial, ao poder aproveitar os recursos 
oferecidos para trabalhar novas linguagens e formatos que 
otimizem e transformem os processos de t-Learning e m-Learning 
na televisão digital interativa em um recurso importantíssimo para 
a popularização do aprendizado a distancia, conferindo a este uma 
nova dinâmica e a possibilidade da produção de uma programação 
eficiente e qualificada.   
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1. INTRODUÇÃO 
Os processos surgidos com as novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC) dentro de áreas como a informática e a 
microinformática, a genética, o setor eletrônico e de 
telecomunicações, configuraram um novo paradigma social 
pautado no modelo de economia tecnológica e do conhecimento 
denominado “Sociedade da Informação”.  Segundo o Livro Verde 
da Sociedade da Informação no Brasil, “A sociedade da 
informação é o fundamento de novas formas de organização e de 
produção em escala mundial, redefinindo a inserção dos países na 
sociedade internacional e no sistema econômico mundial. Tem 
também, como conseqüência, o surgimento de novas demandas 
dirigidas ao Poder Público no que respeita ao seu próprio 
funcionamento” (TAKAHASHI, 2000, p.V). 

Pesquisadores e acadêmicos se esforçam para criar modelos e 
sugestões que promovam a difusão e o acesso das TIC à toda a 
sociedade para que estas sejam incorporadas de maneira ampla e 
democrática, enfatizando iniciativas que levem ao domínio dessas 
tecnologias por parte dos usuários, além da exploração em favor 
de produção e difusão do conhecimento.  
 
 

Manuel Castells determina em sua obra A Sociedade em Rede, o 
paradigma atual de que as tecnologias digitais (como a internet, 
telefones celulares, dispositivos móveis, transmissões digitais via 
wireless e fibra ótica) interligadas em redes são os objetos 
responsáveis por mediar a transmissão de informações e encadear 
as diretrizes dessa nova estrutura social promovendo o fluxo de 
mensagens e imagens:  

Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e 
a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a 
operação e os resultados dos processos produtivos e de 
experiência, poder e cultura. [...] Eu afirmaria que essa lógica de 
redes gera uma determinação social em nível mais alto que a dos 
interesses sociais específicos expressos por meio das redes: o 
poder dos fluxos é mais importante que os fluxos do poder. A 
presença na rede ou a ausência dela e a dinâmica de cada rede em 
relação às outras são fontes cruciais de dominação e 
transformação de nossa sociedade: uma sociedade que, portanto, 
podemos apropriadamente chamar de sociedade em rede, 
caracterizada pela primazia da morfologia social sobre a ação 
social (CASTELLS, 1999, p. 565). 

As novas tecnologias também alteraram nossa percepção de tempo 
e espaço. Se antes tínhamos esses dois conceitos bem 
determinados em nosso cotidiano, sabendo dividir o tempo e o 
espaço de nossas atividades (trabalho, lazer, alimentação etc), 
atualmente eles se misturam e determinam novas percepções e 
confluências em nossa rotina. Para Muniz Sodré a experiência 
habitual do tempo modificou-se profundamente: 

Hoje, num mundo conectado em rede, modifica-se profundamente 
a experiência habitual do tempo, a da ordem temporal sucessiva, 
dando lugar à simultaneidade e à hibridização. Virtualmente 
conectados a todos os outros, cada indivíduo pode ser alcançado. 
Interligados, tempo e espaço, como demonstra a física 
relativística, tornam-se elásticos: aumentada a velocidade, dilata-
se o tempo. Istoé precisamente o tempo real, ou seja, a abolição 
das distancias, dos prazos, assim com dos tempos mortos (a 
reciclagem do ócio pelo sistema de informação), pelos 
dispositivos técnicos integrados em nossa ambiência cotidiana. 
(SODRÉ, 2009, p.29)  
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A Sociedade da Informação demanda proporcionar novas formas 
de interação que passam a fazer parte de comportamentos 
relativos ao trabalho, ao conhecimento, aos meios de informação e 
entretenimento e até mesmo ao modo de se relacionar em 
comunidade. O meio virtual passa a ser determinante em nosso 
cotidiano modificando de uma maneira irreversível toda a 
sociedade. 

2. A TV DIGITAL E O INTEGRATED 
SERVICES DIGITAL BROADCASTING 
TERRESTRIAL - ISDB-TB    
No ano de 2006 o Ministério das Telecomunicações brasileiro dá 
largada para a implantação do sistema de Televisão Digital no 
Brasil, regulamentado no decreto-lei 5.820. Assim surge o 
Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial - ISDB-TB. A 
evolução do sistema e o desenvolvimento de novas tecnologias 
trouxe à América Latina um momento ímpar em relação a 
integração de plataformas de transmissão. O padrão escolhido foi 
o japonês (ISDB-T), associado à tecnologia de recepção 
desenvolvida pelo Brasil - o middleware “Ginga”. Com sua 
evolução o Brasil ganha espaço dentro do cenário latino 
americano de telecomunicações e o ISDB-TB é adotado por 
inúmeros países. Atualmente, além do Brasil, nove países 
adotaram o sistema: Peru, Argentina, Chile, Venezuela, Equador, 
Costa Rica e Paraguai. As Filipinas anunciaram no dia 11 de 
junho ter adotado o padrão ISDB-TB e, no dia 5 de julho a 
Bolívia também aderiu ao sistema, totalizando uma estimativa de 
550 milhões de usuários.  

Esse intercâmbio é de extrema importância para o 
desenvolvimento do sistema, pois promove o aprimoramento de 
tecnologias, políticas públicas, conteúdos, interfaces, modelos de 
negócios e inúmeros outros aspectos que ainda não estão 
delineados dentro do ISDB-TB. A nova configuração permitirá 
que estruturas semelhantes e modelos de produção, transmissão e 
recepção televisiva sejam definidos e aplicados de maneira 
semelhante nos países que optaram pela adoção deste sistema. 

Dentre as principais características relevantes do o sistema ISDB-
TB para este trabalho, podemos destacar os recursos de 
multiprogramação, mobilidade e interatividade. Ao adotar o 
formato H MPEG-4/H.264, sistema que tem uma alta taxa de 
compressão de dados, a intenção foi a de reduzir a utilização da 
banda, otimizando o aproveitamento do espectro de freqüência. 
Segundo Fernando Ramos Geloneze, em sua pesquisa “Televisão 
Digital em Dispositivos de Comunicação Portáteis: 
Desenvolvimento, características e potencialidades”, uma das 
características do ISDB/SBTVD é que as tecnologias de 
multiprogramação e portabilidade são subdividas em canais de 
espectro: 

Para viabilizar as tecnologias de multiprogramação e 
portabilidade, o sistema divide suas transmissões pelos canais do 
espectro de freqüência em 13 segmentos de envio de dados. Dessa 
forma, o sistema pode assumir diferentes arranjos de transmissões 
de dados. Para exemplificar podemos citar formas de arranjos 
como: gerar 1 canal Full HD utilizando 12 segmentos e mais um 
One-SEG utilizando 1 segmento (configurando um arranjo de 
monoprogramação e portabilidade). Ou gerar até 3 canais SD 
utilizando 4 segmentos cada um mais o One-SEG utilizando 1 

segmento - que é a configuração de multiprogramação e 
portabilidade (GELONEZE, 201, p.51). 

Com isso o ISDB-TB permite que as emissoras possam utilizar 
um canal em definição Full HD (1080 linhas) ou trabalhar de 
maneira segmentada, oferecendo até três canais em Standand 
Definition - SD, aumentando as opções de programação, 
trabalhando ainda com a disponibilização de um canal voltado à 
transmissão aos dispositivos móveis e portáteis.  

3.   T-LEARNING, M-LEARNING E 
INTEGRAÇÃO VIA CROSSMEDIA    
Uma das áreas que deve ser prioritária dentro do desenvolvimento 
de políticas públicas e tecnologias na área de televisão digital é a 
educação. Segundo, apud (2009), os modelos baseados em 
processos convencionais de televisão educativa (T-learning) não 
incorporam, de forma satisfatória, os novos instrumentos de 
interatividade. Modelos baseados em internet (E-learning) 
tampouco se aplicam integralmente às especificidades da 
radiodifusão. 

Para o pesquisador, nota-se, por exemplo, que os formatos 
educativos tradicionais de televisão, como vídeo-aulas, 
transmissão de palestras, conferências, debates e telecursos,  
oferecem instrumentos limitados para a participação dos 
telespectadores, geralmente com estímulo ao envio de perguntas e 
comentários via telefone ou email, de forma dissociada do próprio 
canal de transmissão audiovisual e com controle centralizado 
sobre as possibilidades de sua retransmissão.  

Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA’s) difundidos na 
Internet também são colocados como uma opção restrita.  Para os 
pesquisadores Koos Baas, Joop van den Eijnde e Judith Junger, da 
“Open University of the Netherlands, Natural and Technical 
Sciences” o e-Learning, se utilizado de maneira isolada também 
se torna uma ferramenta ineficaz. Dentre os problemas 
apresentados na pesquisa desses estudiosos são colocados alguns 
problemas: na Internet tem-se algumas incompatibilidades no 
tocante à usabilidade devido aos diferentes sistemas operacionais 
e suas configurações distintas; a utilização de estruturas não 
lineares faz com que muitos usuários acabam se perdendo no 
labirinto de hiperlinks; a linguagem trabalhada nos cursos segue 
premissas da educação tradicional. Percebe-se então que esses 
ambientes, apesar de trabalharem com opções interativas, fóruns, 
chats dentre outros, ainda não há uma exploração eficaz e 
eficiente de sistemas audiovisuais, infográficos, podcasts e outras 
aplicações que podem ser desenvolvidas pensando-se em uma 
linguagem mais dinâmica e atrativa. 

Pensando nas restrições desses dois sistemas, surge uma nova 
possibilidade com a implantação da Televisão Digital Interativa 
que traz inúmeras vantagens, como: 

• Multiprogramação - Além da transmissão de imagens 
em alta definição e som de qualidade cinematográfica ela também 
permite que os usuários tenham acesso à multiprogramação - na 
qual uma emissora pode disponibilizar até três canais, quando 
reduzidas a qualidade de som e imagem. Assim uma emissora 
pode transmitir um canal em High Definition - HD em seu horário 
nobre, mas em outros momentos trabalhar em menores definições 
e disponibilizar também um canal para transmissão de 
programação educativa, por exemplo;  
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• Interatividade - Um usuário que conecta o televisor à 
internet (diretamente ou por meio do setop Box) e pode enviar e 
receber dados, além de explorar ferramentas interativas que 
trazem à televisão uma nova dinâmica da qual o aprendizado a 
distância pode ser extremamente privilegiado; 

• Ferramentas de armazenamento e escolha de 
programação -  Vídeo on demand e armazenamento de programas 
em disco rígido, podendo uma programação educativa ser vista no 
momento em que o aluno desejar (on demand),  ou “baixar” o 
arquivo; 

• Multiplataformas – por permitir a interatividade e  canal 
de retorno, a televisão interativa pode trabalhar uma programação 
educacional em caráter crossmedia, na qual o usuário pode iniciar 
um curso pela transmissão televisiva com interatividade e 
dinâmica superior aos cursos convencionais; obter complementos 
e material de apoio pela internet; acessar materiais e 
aprofundamentos sob on demand por meio de transmissão 
televisiva via celular (podendo utilizar o “tempo morto” – no 
momento em que está no ônibus ou metrô, por exemplo) para dar 
continuidade ao aprendizado.  

Todos esses recursos trazem inovadoras perspectivas para o t-
Learning, tornando a plataforma de televisão digital interativa em 
um recurso importantíssimo para a popularização do aprendizado 
a distancia, conferindo a este uma nova dinâmica e a possibilidade 
da produção de uma programação eficiente e qualificada.  

Assim, segundo, o conteúdo de televisão digital difere em seus 
aspectos audiovisuais do conteúdo de televisão convencional. Sua 
transmissão suporta mais do que imagem e som, incluindo 
variados formatos de dados e aplicações, com conteúdo gerado a 
partir de combinações de vídeo, áudio, texto e animações 
interativas que podem ser transmitidas independentemente, com 
ou sem sincronismo, com acionamento controlado pelo usuário e 
possivelmente conectada a um canal de retorno que permite 
comunicação retroativa com a fonte em tempo real. 

No contexto da televisão digital, essas combinações de produção 
midiática com linguagens audiovisuais híbridas têm sido 
chamadas de objetos de mídia, que fariam parte de aplicações 
multimídia baseadas em sincronização temporal e adaptação 
espacial, com oferta de alternativas de exibição. Cabe à linguagem 
declarativa o papel de interligar esses conteúdos a partir de uma 
estrutura que contemple não apenas associações seqüenciais 
lineares entre eles, mas também vínculos, funcionais, baseados em 
conexões semânticas e classificações a partir de atributos comuns. 

 

4. APRENDIZADO COM M-LEARNING  
Atualmente os dispositivos móveis e portáteis estão presentes em 
nosso cotidiano. Geloneze classifica os dispositivos de 
comunicação portáteis, de acordo com suas principais 
características. Seguindo a definição proposta, podemos reunir 
quatro categorias de dispositivos: os celulares, os PDA (Personal 
Digital Assistants), os smartphones e os UMPC (Ultra 
MobilePersonal Computer). O acesso e a difusão das tecnologias 
trouxeram o barateamento e a popularização desses dispositivos, 
principalmente de celulares e PDA’s. Com tal grau de 
popularização, pode-se inferir que um dos caminhos para a 

popularização da plataforma de Televisão digital se dê por meio 
desses dispositivos.  

O número de serviços e produtos comunicacionais oferecidos para 
essa plataforma tende a acompanhar sua expansão. Para os 
pesquisadores Vítor Medina Cruz, Marcio Ferreira Moreno e Luiz 
Fernando Gomes Soares, desenvolvedores do Ginga NCL, as 
vantagens do sistema brasileiro no tocante às condições de 
transmissão voltada para dispositivos portáteis são evidentes: 

A especificação Ginga-NCL é suficientemente leve para ser 
embarcada mesmo em dispositivos portáteis que não foram 
direcionados ao uso como receptor de TV. Isso demonstra que seu 
uso em receptores seguindo a Norma SBTVD-T terá um excelente 
desempenho. A vantagem da linguagem declarativa NCL frente a 
outras linguagens declarativas, aliada ao poder de expressão de 
Lua e, agora, a comprovada leveza da implementação fazem 
antever o acerto da escolha do Ginga-NCL como o padrão 
brasileiro para dispositivos portáteis [grifo meu] . 

Com perspectivas de um mercado promissor, um serviço de 
qualidade e adesão de inúmeros usuários aos dispositivos 
portáteis voltados para a plataforma móvel, a possibilidade de 
levar ao telespectador serviços que tenham em sua essência 
conteúdos voltados para a educação, cidadania e conhecimento 
devem ser estudados e colocados em processo de maturação. 
Considerando-se um sistema de Televisão que se dedique também 
ao conhecimento e cidadania os programas interativos de 
Educação a Distancia (EaD), e os de  mobile learning (m- 
Learning)  devem ser pensados como uma ferramenta de 
popularização e consolidação do ensino não presencial 

São inúmeros os desafios encontrados para viabilizar o m-
Learning. Apesar da evolução tecnológica dos dispositivos móveis 
e portáteis (em especial os celulares) nos últimos anos, muitos 
usuários têm dificuldades de usá-las devido às interfaces não 
terem sido re-projetadas para o uso em um produto tão pequeno 
como o celular. Um dos primeiros passos é pensar nas 
características técnicas que os dispositivos podem suportar. A 
programação voltada para uma tela reduzida deve ser pensada 
como uma nova linguagem, já que um produto audiovisual 
projetado para um televisor não pode ser simplesmente transposto 
para uma tela reduzida. Essa transposição compromete conteúdos, 
pois interface e usabilidade nesses dispositivos são diferentes das 
programadas para a televisão. 
 

Assim, o estudo voltado para o levantamento e otimização da 
interface e da usabilidade desses dispositivos, associados às 
ferramentas e aplicativos que a Televisão digital Interativa deve 
propiciar novos formatos de linguagem e tecnologias, sendo 
extremamente salutar para o desenvolvimento dessa plataforma. 

5. USABILIDADE: UM PONTO CHAVE  
Atualmente a usabilidade é uma grande preocupação das empresas 
de tecnologia, entretenimento e comunicação. A sociedade 
contemporânea tem redefinido as relações de tempo, espaço, 
comunicação devido a facilidade de acesso à informação e ao 
aprendizado proporcionada pelas novas TIC, pela ubiqüidade dos 
sistemas e as novas formas de interação mobilizadas pela 
tecnologia. Assim tempo e espaço tornam-se cada vez mais 
elásticos. Para que essas novas tecnologias sejam difundidas em 
grande escala, há a necessidade de que seus usuários tenham 
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domínio pleno dos preceitos básicos de como usá-las e quais são 
suas principais ferramentas. A boa usabilidade promove meios 
para que os usuários possam ter o controle das possibilidades que 
lhes são oferecidas.  

De maneira geral, os dispositivos tecnológicos digitais apresentam 
seus conteúdos em estéticas que operam ainda com a forma 
aditiva e não expressiva, ou seja, justapõem linguagens de outros 
meios passíveis de operarem em um suporte que permite a 
convergência tecnológica e conseqüentemente a inserção de 
formas expressivas de diferentes meios em uma única plataforma. 

“No que diz respeito ao uso da TV Digital Interativa, a alteração 
tanto das estruturas de linguagem (produção), quanto de mercado 
(distribuição), são evidentes. De acordo com Rosa (2005, p. 213-
216), a TV Digital impõe a necessidade de desenvolver sua 
linguagem sob duas perspectivas: a linguagem de produção de 
conteúdo e a linguagem de uso na qual telespectador/usuário irá 
aprender a interagir com a interface. Isso é a usabilidade.” 
 

6. CONCLUSÃO 
Assim, constata-se a urgência de estudos na área de m-learning 
que se adéqüem à plataforma de Televisão Digital Interativa. 
Propor referências que possam ser amplamente utilizadas em 
cursos a distancia e aprofundamentos que mobilizem o 
aprendizado devem ser difundidas entre os países que adotaram o 
ISDB-TB. Uma sistematização contínua, em larga escala, 
desenvolvida de forma integrada e colaborativa deve ser 
articulada para que aja uma evolução rápida, eficaz e eficiente em 
recursos de interface, usabilidade e interatividade, associados a 
uma dinâmica voltada para a produção de estruturas de conteúdos 
educativos e formatos de programação que possam desenvolver 
aplicações que otimizem e tornem o aprendizado à distancia em 
algo agradável, contínuo e prazeroso. 

Além disso, pensar e executar projetos que estruturem uma 
produção de multiplataformas e crossmedia voltadas para a 
educação também deve ser prioridade nas políticas públicas e nos 
projetos tecnológicos e educacionais dos centros de referencias e 
pesquisa desses países.  

Trabalhar a possibilidade do usuário iniciar um curso a distancia 
pelo computador, poder galgar sua evolução a qualquer tempo por 
meio de canais educativos na televisão (T-learning) e 
complementar seus estudos utilizando seu “tempo morto” para ter 
acesso a conteúdos via download ou on demand via m-Leraning 
são atrativos que colocam o usuário em sintonia com as 
multiplataformas e a programação educativa, além de 
impulsionarem a popularização e o acesso facilitado ao 
aprendizado não presencial. 
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