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Resumo 

Existe uma grande procura por cursos de curta e longa duração, que sejam ministrados 
através da EaD, que valoriza e flexibiliza o tempo do aluno, que possam melhorar ou 
aprimorar sua carreira profissional e acadêmica. 
A vantagem desses cursos na modalidade a distância é a possibilidade de aprendizado em 
lugares onde não seria viável encontrar mão de obra local qualificada para o ensino. Outro 
fator é o tempo que o aluno dispõe para o estudo, pois muitas vezes possui jornada de 
trabalho com horários aleatórios dificultando a freqüência em cursos presenciais. 
O uso da TV permite a penetração em diversos lares simultâneos localizados em diversas 
regiões onde tenha cobertura de sinal. 
Este trabalho mostra a tecnologia da TV Digital no mundo apresentando o modelo o 
SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital) e suas alternativas para a EaD. 
 
Palavras-chave: TV Digital, Interatividade, SBTVD, EaD. 
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1. Estrutura de Apresentação do Artigo 

Este artigo está dividido em oito seções: 

 Na seção 1 é apresentada a estrutura do artigo. 

 Na seção 2 uma introdução sobre a TV Digital e o EaD. 

 Na seção 3 é demonstrado o funcionamento da TV Digital. 

 Na seção 4 são abordados os padrões de TV Digital utilizados no mundo. 

  Na seção 5 o Modelo Brasileiro de TV Digital mostrando a diferença em relação ao 

modelo Japonês. 

 Na seção 6 é apresentado os tipos de mídia e sua relação com a TV, depois é 

discutido a interatividade, e em seguida, apresentados exemplos de aplicação de EaD na 

TVD no mundo e no Brasil.   

Na seção 7 demonstra-se o que se espera desta pesquisa. 

Por último as referências bibliográficas usadas neste artigo. 

 

2. Introdução 

A TVD (TV Digital) surge como uma oportunidade de inclusão social. Esta 

proposta diz respeito a possibilidade de cursos em EaD nos mais diversas modalidades de 

assunto de acordo com a realidade de cada região. 

 A TV Analógica segundo fonte do IBGE [1] está presente em cerca de 98% dos 

lares brasileiros (figura 1)  e 80% recebe sinal de TV Aberta segundo [2], servindo como 

instrumento comunicação de massa.  

Com a TV Digital o governo brasileiro espera atender o maior número de lares, 

sendo o meio de comunicação mais interessante para promover a inclusão social através de 

cursos a distância. 
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Figura 1 – Gráfico comparativo de utilização de mídias de comunicação 

.   

Baseado nisso a nova tecnologia da TVD com a “interatividade”1 proporcionaria maiores 

oportunidades para formação de cursos em EaD. 

 Por outro lado o uso do estudo mediado por computador tradicionalmente 

consagrado mostra-se mais eficiente, se considerado a possibilidade de utilizar além de 

interfaces como: bate-papo, fóruns, exercícios e outros; também vídeos e aulas em EaD.  

 Neste ponto esbarramos na dificuldade tecnológica na maioria das regiões: norte, 

nordeste, centro-oeste, e alguns interiores de outras regiões do Brasil com relação ao 

recurso de acesso a Internet de banda larga2. 

 Com uso da TV Digital é possível receber vídeos e outras aplicações a uma taxa de 

velocidade compatível com os acessos de banda larga em locais onde a infra-estrutura de 

internet muitas vezes é feito com conexão discada, portanto muito lento. 

 

3. A Estrutura da TV Digital 

A TV Digital permite maior qualidade de imagem e som que a TV analógica e 

também o ambiente de multiprogramação que corresponde a possibilidade assistir no 

mesmo canal mais de uma programação ou numa mesma programação poder ser vista sob 

vários ângulos, por exemplo, assistir uma partida de futebol ou outro esporte visto com 

câmeras de diversos ângulos simultaneamente, bastando interagir através do controle 

remoto do STB -  Set-Top Box  (receptor de TV Digital) . 

A figura 2 mostra uma estrutura em blocos que serão detalhados abaixo. 

                                                            
1 As aspas na palavra interatividade foram colocadas intencionalmente e durante o desenvolvimento da 
leitura ficará claro o uso deste recurso. 
2 Entende-se como banda larga o acesso dedicado a Internet sem conexão discada e com velocidade superior 
a oferecida na conexão discada por linha telefônica. 
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Figura 2 – Diagrama de blocos do funcionamento da TVD 

 

Segundo [2] o sistema de TV Digital transmissor-receptor podem ser divididos em 

blocos (figura 2), conforme explicação simplificada do funcionamento de cada 

componente: 

o Compressão de áudio e vídeo – correspondem a redução no tamanho 

original dos arquivos de áudio e vídeo a serem usados para transmissão do 

conteúdo da TV; 

o Middleware – permite que as aplicações interativas para a TV Digital sejam 

associadas nesta camada, abstraindo o software e hardware específico da 

máquina tanto no lado do transmissor como no receptor; 

o Multiplexação de Transporte – permite que informações de áudio e vídeo 

comprimidos e mais os dados das aplicações de softwares produzidos para a 

TV sejam transportadas em conjunto; 

o Modulação e transmissor – a modulação prepara o sinal de acordo com a 

freqüência base (canal) da emissora de TV para ser transmitido e no caso da 

radiodifusão (uso do ar como meio de transmissão) é utilizado um 

transmissor de ondas eletromagnéticas que correspondem as informações 

que foram multiplexadas ( áudio + vídeo + dados) e moduladas; 

o Receptor e demodulação – O receptor capta essas ondas eletromagnéticas e 

seleciona a freqüência (canal de TV) de acordo a vontade do usuário e 

demodula o sinal retirando o sinal multiplexado (áudio + vídeo + dados); 
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o Demulitplexação de transporte – permite a separação das informações 

(áudio, vídeo e dados) anteriormente misturadas; 

o Descompressão de áudio e vídeo – permite a restauração dos fluxos de 

áudio e vídeo; 

o Canal de retorno (interação)– permite a interatividade com o contato entre o 

receptor e o emissor de conteúdo podendo utilizar diversas tecnologias 

como: linha telefônica discada, rede cabeada, wireless,WiMAX, ADSL, 

PLC. 

 

4. Comparação dos Modelos de TV Digital 

 Os principais sistemas de TV Digital são: ASTC, DVB e o ISDB, conforme tabela 

I. 

Tabela I - Comparativo entre os três sistemas adotados no mundo. 

Padrão  Americano  Europeu  Japonês 

Sistemas ATSC DVB ISDB 

Compressão 

de Vídeo 

MPEG

-2 
MPEG-2 MPEG-2 

Compressão 

de Áudio 

DOLB

Y AC-3 
MPEG-2 ACC

MPEG-2 

AAC 

Transporte 
MPEG

-2 TS 
MPEG-2 TS 

MPEG-2 

TS 

Transmissã

o dos Sinais 

Modul

ação 

8-VSB

Modulação 

COFDM 

Modulaçã

o COFDM 

Middleware ACAP MHP ARIB 

 

• O sistema japonês (ISDB) foi desenvolvido especialmente para atender à 

preferência da população do país oriental por formas de transmissão portátil. 
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Contempla a qualidade da transmissão do sinal em alta definição e também a 

portabilidade, isto é, boa qualidade na recepção do sinal por terminais móveis 

(celulares, PDA´s, etc). Por ter sido o último padrão desenvolvido, é superior 

aos outros, na opinião de muitos técnicos. Dos três modelos, o japonês é o mais 

próximo da transmissão de informações multimídia, uma das características 

decisivas para o padrão escolhido para o Brasil em [3]. 

• O sistema europeu (DVB), desenvolvido para atender à demanda dos europeus 

por maior diversidade na programação, faz uso de uma transmissão em 

definição padrão, que permite a transmissão de vários programas, ao mesmo 

tempo, em um só canal. Nesse padrão, houve a previsão de oferta de outros 

serviços pela televisão, como o acesso à internet e à programação por 

assinatura. Por ter sido criado depois do norte-americano, o modelo europeu é 

considerado mais avançado por muitos pesquisadores, ainda que não tenha um 

funcionamento satisfatório na transmissão do sinal para terminais portáteis. 

Atualmente, o sistema DVB permite que sejam transmitidos até seis programas 

simultâneos por emissora. 

• O sistema norte-americano (ATSC) tem como principal foco a qualidade da 

imagem, isto é, a televisão de alta definição. Este padrão ATSC objetiva atender 

à demanda da população por melhor qualidade de imagem e som nos canais já 

existentes. Um fator importante na definição do modelo norte-americano foi a 

falta de interesse das redes de TV aberta em permitir maior participação dos 

usuários na definição da programação. Como grande parte da sociedade 

americana já tem acesso à TV por assinatura, com diversidade de canais, e à 

Internet, a multiprogramação e a interatividade não eram prioridades. 

 

5. O Modelo do SBTVD 

A proposta do governo consiste em promover também o acesso à Internet através 

da TV, com isso torna-se necessário a implantação do canal de retorno cuja tecnologia 

empregada ainda não está definida. 

O governo através da ANATEL [4] [5] está refazendo as metas de universalização 

dos serviços de telefonia para troca dos pontos de telefonia fixa por pontos de Internet que 
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seriam entregues as prefeituras para distribuição a locais públicos e a população carente em 

geral a exemplo de alguns municípios onde o projeto começou a ser implantado. 

Acredita-se que no horizonte de uns 5 (cinco) anos quase a totalidade dos 

municípios do Brasil tenham Internet com banda larga, ainda que limitada3, possibilitando 

o incremento do canal de retorno, elemento necessário para a interatividade plena na TV 

Digital e acesso a Internet, atingindo as camadas mais pobres da população. A facilidade 

no manuseio da TV em relação ao computador por essas camadas é outro fator importante 

a ser considerado como facilitador no aprendizado, minimizando dificuldades no 

instrumento a ser usado para o aprendizado. 

O modelo do SBTVD foi derivado do Japonês diferenciando apenas: compressão 

de áudio MPEG 4 e no middleware  Ginga [6]  que foi desenvolvido integralmente no 

Brasil pelo consórcio PUC-Rio (grupo TeleMídia) e UFPB (LAVID). 

Diante dos padrões já definidos nas normas da ABNT relativas ao SBTVD [7] é 

elaborada a tabela com os componentes da TV Digital escolhidos no Sistema Brasileiro: 

 

Tabela II – Definição das tecnologias empregadas no SBTVDI 

Sistema ISDB (Japonês) 

Compressão de Vídeo  MPEG-2 

Compressão de Áudio 
MPEG-4 (difere do modelo Japonês) 

ACC 

Transporte MPEG-2 TS 

Transmissão dos Sinais Modulação COFDM 

Middleware Ginga (solução Brasileira) 

Canal de Retorno Ainda não definido pelo Governo Brasileiro 

 

A falta de definição do canal de retorno por parte governo e a falta de emuladores4 do 

Ginga mais eficientes, tem sido os maiores entraves para a disseminação de aplicações 

interativas na TVD do Brasil. 

 
                                                            
3 Refere-se a baixa taxa de velocidade. 
4 Entenda-se como emulador software que simula as condições de funcionamento e comportamento do 
middleware Ginga para produção de aplicações interativas para TVD. 
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6. Aplicações da TV Digital na Educação 

A EaD, ao longo dos anos vem crescendo, de acordo com dados da Associação 

Brasileira de Educação a Distância ABED [8] em 2007  eram 734 cursos superiores em 

funcionamento com total de cerca de 2.279 milhões alunos matriculados nas diversas 

instituições de ensino superior,  mas ainda está restrita a camadas sociais com melhor 

poder aquisitivo que dispõe de recursos financeiros para compra de computador e serviço 

de banda larga para realização do cursos a distância. 

 

6.1 - Estudo comparativo das diversas mídias 

Alguns pesquisadores como em [9] apontam o T-Learning (Aprendizado via TV) 

como a convergência de tecnologias: IP, Tv Digital, Móvel usadas no E-Learning, figura 3. 

 
Figura 3 – Convergência de tecnologias 

 Segundo [10], a alta penetração e aceitação da TV que representam um mercado 

potencial para a aceitação do de T-Learning na TV Digital. 

 Na tabela I pode ser estabelecida uma comparação entre as diversas mídias (PC, 

TV Analógica e TV Digital com Interatividade) disponíveis no ensino a  distância. 

 

Tabela III – Comparativo entre as diversas mídias em relação ao EaD 

Mídias  Computador 

Pessoal 

TV Analógica TV Digital com 

Interatividade 

Conteúdo Acesso a Internet, 

uso de CD/DVD. 

Videoconferência, 

Disponível de forma 

estática, o usuário 

não tem opção de 

Conteúdo 

multimídia, 

interativo, usuário 

E‐Learning

TV Digital

IP Móvel
T‐Learning 
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VoD, Conteúdos de 

multimídia 

escolher as aulas que 

deseja assistir. 

pode rever aulas que 

tenha perdido ou 

assistir uma 

determinado vídeo 

(VoD). 

Flexibilidade Potencialmente alta. 

Obtida através de 

técnicas abordadas 

nas seções 

anteriores. 

Programas com 

formatação definida 

sem possibilidade de 

interação. 

Aulas pouco 

participativas. 

Participação através 

de telefone, e-mail 

ou fax. 

Não existe 

sincronismo entre o 

emissor de conteúdo 

e receptor. 

Potencialmente alta. 

Permite o uso da TV 

para o aprendizado 

interativo sem o uso 

de todo a aparato 

que compões um 

computador pessoal. 

Uso menos 

complicado para 

usuários mais leigos. 

Pode ser usado 

dispositivo móvel 

como celulares. 

Motivação A interatividade com 

recursos multimídias

Familiarização das  

pessoas com a TV 

A familiarização 

com a TV e a 

possibilidade de 

interagir, além de 

recursos similares ao 

computador pessoal 

são ingredientes 

motivadores. 

Desempenho Limitado a 

problemas 

tecnológicos de 

infra-estrutura e 

sistemas de 

A falta de 

interatividade limita 

o potencial de 

avaliação. 

Objeto dessa 

pesquisa 
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avaliação para 

muitos usuários. 

Dificuldade de 

alcance todas as 

camadas sociais da 

população. 

 

6.2 – A Interatividade 

Vários educadores acreditam que a interatividade é mais que uma simples definição 

do dicionário Aurélio, em [11] são apresentas diversas reflexões. Segundo [11] o termo 

interatividade foi aprofundado na França com o Minitel que foi precursor dos sistemas de 

multimídias atuais usados na Internet. 

Partindo desta definição podemos fazer algumas conclusões: o conceito de 

interação já existe a algumas décadas, já a interatividade é mais recente, surgiu a partir da 

década de 60, quando alguns artistas começam a ter a necessidade da convergência entre a 

arte, a ciência e a tecnologia, ou seja, eles buscavam principalmente que o público 

participasse dos espetáculos. Entretanto o conceito desenvolvido e estabelecido 

definitivamente na informática, assemelhando com o que chamamos de “mídias 

interativas” no dias atuais, desde o surgimento do computador foi verificado a necessidade 

da interação. 

A partir disso pode ser descrita cronologicamente as mudanças que foram 

ocorrendo: 

1954 – Doug Ross propunha um programa que permitia desenhar no monitor. 

1963 – Ivan Sutherland lança um programa onde se podia desenhar diretamente no 

monitor através de uma caneta óptica (pen light). 

A partir destas fases surgem como interatividade os equipamentos de entrada e 

saída, onde são utilizados: o teclado e o monitor de vídeo, permitindo melhorar a qualidade 

de relação entre o usuário e o computador, substituindo outros periféricos que começam a 

ficar  ultrapassados. 
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Na década de 1980 a Apple lança o Macintoshi e posteriormente os IBM-PC com o 

sistema operacional Windows, permitindo de uma maneira mais clara que o usuário 

escolha a formação de seus dados. 

Finalmente chega a forma de interatividade digital em massa através dos jogos 

eletrônicos, onde o homem participa com ações, pois caso contrário o mesmo não 

funciona, sendo obrigatório a sua presença para acontecer a ação principal “jogo”.  

A interatividade está relacionada à extensão de quanto o usuário pode participar  ou 

influenciar na modificação imediata, na forma  e no conteúdo   de um ambiente 

computacional, sendo os mais utilizados,  a teleconferência, e-mail,  videogame  e a 

Internet.  

  Como o principal do trabalho é o enfoque na televisão, é apresentada uma classificação 

da interatividade segundo Lemos [12], sempre baseados na evolução tecnológica dessa 

mídia: 

• Nível 0 - é a fase em que a televisão possui imagens em preto e branco e dispõe de um 

ou dois canais. A ação do usuário e ligar e desligar o aparelho, regular a imagem, som e 

trocar de canal. 

• Nível 1 – a televisão ganha cores, maior número de emissoras e controle remoto, ele 

facilita mais a vida do usuário, só que prende ele mais a televisão. 

• Nível 2 – alguns equipamentos surgem, unificando a televisão, videocassete, câmeras 

portáteis e os jogos eletrônicos. O usuários ganha mais opções, podendo gravar, ver 

filmes no horário que desejar, interagir com os jogos, etc 

• Nível 3 - surgem os primeiros sinais de interatividade de características digitais. O 

usuário pode interferir no conteúdo (resultado) como o “Programa Você Decide” e 

“Big Brother”, ambos da Rede Globo de Televisão, fax ou correio. 

• Nível 4 – é o estágio da chamada televisão interativa em que se pode participar do 

conteúdo a partir da rede telemática, e tempo real, escolhendo ângulos de câmera, 

diferentes encaminhamentos das informações, etc. 

Mesmo após toda essa definição de Lemos, no nível 4, o usuário ainda não tem controle 

total sobre a programação. Ele apenas reage a impulsos e caminhos pré-definidos pelo 

transmissor. Sendo assim até o nível 4 a TV é ainda “reativa”, sendo necessários mais 
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alguns níveis para torná-la “pró-ativa”. Segundo Montez em [2], acrescenta mais níveis e 

define: 

• Nível 5 – neste o usuário pode ter uma presença efetiva no conteúdo, saindo da 

restrição de apenas escolher opções definidas pelo transmissor. Passa a existir a opção 

de participar da programação enviado vídeos de baixa qualidade 

• Nível 6 – a largura da banda aumenta, oferecendo a possibilidade de envio de vídeo de 

alta qualidade semelhante ao transmitido pela emissora de conteúdo. 

• Nível 7 – atinge a interatividade PLENA. O usuário passa a se confundir com  o 

transmissor, podendo gerar conteúdo, isto é o que está acontecendo hoje pela Internet, 

onde qualquer usuário pode publicar um sítio na Internet, bastando ter os programas 

necessários, rompendo dessa forma todos os paradigmas onde somente emissoras 

detinham o monopólio da produção e veiculação para as TVs. 

Ainda em [11] Marco Silva apresenta outros mais conceitos de níveis de interatividade 

que serão apresentados nesta seção através de uma tabela comparativa com as 

funcionalidades que a TV Digital pode oferecer. 

Tabela IV - Comparativa interatividade segundo [11] X tecnologia na TV Digital 

Interatividade  Tecnologia na TV Digital 

Interatividade arboreste (utilização de 

menu) 

Sim 

Interatividade lingüistica Sim, com tecnologia mais elaborada 

fazendo busca por cadeia de palavras. 

Interatividade de criação Sim 

Interatividade de comando contínuo Possível, porém, exigiria maior banda 

no canal de retorno (banda larga do lado 

usuário) 

Interatividade de seleção Possível desde que haja marcações de 

texto ou partes de vídeo de forma a poder 

indexar as marcações e assim o usuário 

escolher pontos de interesse como em 

sumários em livros ou capítulos ou cenas 
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em vídeo. 

Interatividade mista Sim, vide observação anterior. 

Participação - Intervenção Possível com o canal de retorno e aula 

seja on-line ou através de tutoria com 

vídeos sob demanda 

Perspectiva sensorial Sim, com criação de efeitos de 

Realidade Virtual como encontrado em 

jogos atuais. 

Perspectiva comunicacional Sim, o receptor pode ter o mesmo 

status do emissor. 

Podem ocorrer mudanças na forma de 

apresentação da informação. 

Bidirecionalidade-hibridação Sim, o receptor pode ser também co-

autor em texto ou vídeo. Ele passa a 

interagir enviando informações 

contribuindo na programação. Desde que 

possua canal de retorno. 

Permutabilidade-potencialidade Sim, mas dependerá da capacidade do 

set-top box (conversor de TV Digital) com 

relação a capacidade armazenamento e 

posterior modificação do conteúdo. Com 

relação a navegação pelos conteúdos não 

há problema  

Possibilidade de tratar com hipertexto e 

diversas mídias 

Sim. 

 

6.3 - No Mundo 

No mundo podem ser relatadas algumas experiências com TVDI (TV Digital 

Interativa) na área de Educação: 

• Na Inglaterra com o canal BBC [13] com a experiência do curso “SOS 

Teacher” , figura 3. Os estudantes acessam serviços disponíveis pelo canal 
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de TV e enviam perguntas ao professor através do envio de e-mail pelo 

STB ( set-top box ) também chamado de conversor de TVD ou através do 

telefone. Em cerca de trinta minutos um grupo de professores respondem 

aos questionamentos via TVDI (TV Digital Interativa). As perguntas 

também são armazenadas de forma que os estudantes possam acessá-las 

pelo serviço de vídeo sob demanda no horário que desejarem. 

 

  
Figura 3 – Demonstração das telas do programa da BBC “SOS Teacher” 

 

• No canal de TV a Cabo Panda em Portugal [14] com programas 

educacionais interativos para crianças como: Jogos educativos, 

computacionais, jogo da memória, cartões postais eletrônicos, que 

poderiam se reenviados a amigos, tudo com acesso via STB com disco 

rígido para armazenagem e envio de informações. 

• Relato em [14] do projeto VEMiTV em Portugal como auxílio de crianças 

na escola. 

 

6.5 - No Brasil 

 No Brasil também existem aplicações como a pesquisa na área de educação do 

CPqD (Fundação CPqD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) 

com o projeto SAPSA – Serviço de Apoio ao Professor em Sala de Aula [15] que permite 

o uso da TVD no EaD ou como apoio as aulas presenciais. 

Na figura 4  mostra o exemplo da tela de apresentação do sistema: 
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Figura 4 – Interfaces do projeto SAPSA 

  

O conteúdo é transmitido via radiodifusão pela geradora de TV usando a TVD e o aluno 

interage com o emissor de conteúdo através do seu STB via canal de retorno com a 

instituição de ensino que está oferecendo. 

  

7. Resultados Esperados 

Esta pesquisa encontra-se na fase de levantamento de informações sobre a 

tecnologia de TVD e estudo das principais interfaces usadas no EaD vislumbrando sua 

utilização no SBTVD. 

O SBTVD mostra-se como uma alternativa interessante para o EaD e espera-se 

através desta pesquisa demonstrar a importância do uso das interfaces mais adequadas a 

esta nova tecnologia. 
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