
O que vai passar na TV Digital? 
 
A discussão do conteúdo pode beneficiar Educação e interesse público. 
 
O que vai passar na sua televisão a partir de dezembro de 2007, para quando estão 
prometidas as primeiras inserções da TV digital no mercado brasileiro?  
 
Em junho de 2006, a discussão travada entre empresas, governo e órgãos da sociedade 
culminou na decisão dos padrões tecnológicos da TV digital no Brasil. O sistema a ser utilizado, 
conhecido SBTVD, promete ser uma mistura do padrão japonês e das tecnologias 
desenvolvidas por pesquisadores brasileiros (para ter mais detalhes sobre a discussão 
tecnológica em torno da TV digital, acesse a matéria A TV Digital Brasileira). Apesar do 
andamento do processo técnico, pouco se sabe a respeito da programação a ser veiculada por 
essa nova TV - que tanto pode trazer grandes avanços para a Educação e para a cultura 
brasileiras, quanto pode acabar se tornando uma cópia da TV que existe hoje, pautada pelos 
interesses do mercado e com pouco espaço para a participação social. 
 
"A grande questão que está em jogo nesse momento é fazer valer o direito da sociedade ao 
controle do espectro", diz o coordenador da Intervozes (Coletivo Brasil de Comunicação Social) 
e do Observatório do Direito à Comunicação, Diogo Moysés. Ele explica que, no regime atual, 
as empresas de radiodifusão utilizam livremente a sua parcela do espectro (que elas podem, 
por exemplo, arrendar para canais de comércio eletrônico), quando deveriam estar utilizando 
apenas o espaço de transmissão necessário para prover o serviço que oferecem ao público. 
"Com o poder político das empresas radiodifusoras bastante consolidado, não há outra 
possibilidade se se garantir o direito público a esse controle que não seja a pressão da 
sociedade." 
 
"O debate da TV digital entre governo e empresas de radiodifusão tende a colocar a relevância 
pública em segundo plano. Debater o conteúdo é uma oportunidade de resgatar essa questão", 
afirma o Prof. Dr. Marcelo Zuffo, pesquisador do LSI (Laboratório de Sistemas Integráveis) da 
POLI/USP e um dos engenheiros responsáveis pela elaboração do set top box brasileiro - 
aparelho que vai adaptar os televisores ao formato digital. O professor ressalta que 
programação de qualidade é uma preocupação mundial, que atinge inclusive países que já 
fizeram a transferência para a tecnologia digital. Em alguns países europeus, por exemplo, a 
interatividade e a multiprogramação proporcionadas pela TV digital se transformaram em 
canais de veiculação de conteúdo pornográfico, de apostas em jogos de azar e de consumo.  
 
No Brasil - onde a TV está presente em mais de 93% dos lares -, a tecnologia digital tem 
potencial para veicular conteúdo que promova a educação e a inclusão social. 
 
Convergência de meios - Uma outra preocupação necessária para os pesquisadores é a de 
pensar no conteúdo da TV digital como convergente ao que poderá ser veiculado para outros 
tipos de dispositivos - como telefones celulares e computadores portáteis, por exemplo.  
 
A professora doutora Roseli de Deus Lopes, engenheira que desenvolve projetos de educação e 
inclusão social no LSI da USP, afirma que o conteúdo veiculado na TV digital poderá ser 
complementado por softwares a serem instalados em laptops de baixo custo - computadores 
pessoais com tela de 7,5 polegadas, que estão sendo desenvolvidos para crianças de escolas 
públicas brasileiras, a um custo menor do que 100 dólares por peça. "A TV digital e o 
computador de baixo custo são estratégias complementares. Você terá um dispositivo que 
pode ser utilizado na escola e, quando o aluno chegar em casa, ele pode plugar um cartão de 
memória na TV e continuar as suas atividades, por exemplo." 
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