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Vivemos num país de características culturais e sociais muito diversas e totalmente específicas. 
Modelos globais esbarram na cultura local e terminam fomentando vícios culturais e sociais, 
específicos de cada país ou região. As interfaces expressam a cultura de um povo, o modo como 
ele vai incorporar aquela tecnologia no seu dia-a-dia, o modo como ele vai – culturalmente - 
processar a mudança de hábito e absorver novos modos de se comunicar e informar.  
 
Assim sendo, usabilidade e interface estão profundamente relacionadas e impactam no sucesso da 
introdução de um novo meio. Portanto, transpor para a TV modelos da Internet pode não ser o 
melhor caminho.  
 
Devemos lembrar que a TV convencional - ou TV analógica - é uma mídia social e, por isso, deve 
cumprir o seu papel de entreter, disseminar cultura e informar o cidadão. Esta mesma definição 
cabe à TV Digital Interativa (TVDI), em que o apelo principal do mesmo aparelho de TV - agora 
mais sofisticado e com capacidade de memória, modem, gravador digital de dvd e outros 
acessórios incorporados - não muda.  
 
A TV continua sendo o aparelho de escolha para o convívio familiar e social, que reúne pessoas 
para assistirem aos programas, passarem o tempo, sempre em uma ação coletiva. Já o 
computador sugere ação individual, focada, num diferente nível de concentração.  
 
Segundo estudos do Epic Group, Brighton, de 2004, o nível de atenção e alerta cerebral 
dispensado ao assistir à TV é completamente diferente ao se usar o computador, quando o 
indivíduo está mais atento, alerta, em estado de concentração e atividade cerebral máxima.  
 
Ao se ver TV, o estado de relaxamento é o que impera, levando-nos a crer que os serviços que 
devem ser oferecidos em TVD têm que levar esta condição fisiológica em consideração.  
 
A TV não pode ser um aparelho que, com as inovações e avanços tecnológicos, passa a ser algo 
estranho ao usuário convencional, que já tem a televisão incorporada aos hábitos. TV significa 
satisfação, lazer e cultura para a maioria dos telespectadores e este prazer adquirido não pode ser 
simplesmente retirado do usuário por conta de novas funções embutidas no novo aparelho de 
TVD.  
 
O Brasil ainda não é um país on-line, pois com menos de 20% de acesso à Internet - segundo 
dados do IBGE - parece-me meio inconsistente insistir na linguagem do mundo Web para 
estabelecimento de uma comunicação eficaz via TV.  
 
O usuário final não pode ser excluído do processo porque não tem um passado de uso das novas 
tecnologias de informação e comunicação, mas sim enxergar nesta TVD a possibilidade de 
inclusão social por meio da inclusão digital.  
 
A tecnologia deve ser transparente ao usuário final e este não deve gastar tempo entendendo-a e 
decifrando-a - e aí reside a importância da aplicação de conceitos de usabilidade e desenho 
centrado no usuário.  
 
No Projeto Educação Interativa – Amazonas Interativo, financiado pela SUFRAMA e em execução 
pelo Genius Instituto de Tecnologia - que tem como objetivo a transmissão de serviços 
educacionais via TV digital satelital para escolas da rede pública, numa parceria com a SEDUC e 
CETAM – estuda-se exaustivamente a alfabetização digital do público alvo, as questões de acesso 
e acessibilidade e concluí-se que o modelo mental deste público advém do uso imbatível do 
celular.  
 



Concluindo, num país como o Brasil, com tanta diversidade, há que se exercer toda a criatividade 
e inovação possíveis, resgatando regras básicas de comunicação e compreensão do contexto, 
como preconiza a própria ISSO 9241-11 de usabilidade: eficiência, eficácia e experiência 
agradável dentro do tripé meio, contexto e público-alvo.  
 
Esta receita mágica pode salvar os projetos em implementação, mas requer metodologia, 
conhecimento e investimento, o que implica em equipes especializadas e planejamento, porém 
com resultados visíveis a olhos nus e ROI certeiro no fim do processo. 
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