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Resumo: Apesar de todo apelo discursivo para que a TVDi crie um ambiente virtual para 

o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras, a materialidade da sociedade 

moderna não tem apresentado grandes avanços em se pensar as telas como ferramenta 

indispensável ao exercício de ensinar e aprender. O trabalho busca perceber, através de 

um exercício de interpretação da literatura, as dificuldades de implantação das TVDis 

brasileira e espanhola calcadas na inexistência, por um lado, de um modelo de negócio 

atrativo para as redes de comunicação e informação; por outro lado, outros atores sociais 

têm arriscado pouco para concorrer com o modelo oficial das telas, exercitando sua 

crítica, reflexão e criatividade para avançar na construção concreta da cidadania. 
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Introdução 

A televisão digital interativa (TVDi) nasce com forte apelo educativo. Em 

discursos oficiais constrói-se uma justificativa de que o veículo não só trará a melhoria 

da qualidade da imagem e do som, mas que interatividade e multiprogramação seriam 

capazes de abrir a experiência de fazer TV como letramento (BIZELLI, 2013; BIZELLI, 

2016) para facilitar o ensino e a aprendizagem. As dificuldades em desenhar um modelo 

de negócio rentável para a TVDi enfraqueceram a expectativa de que os telespectadores 
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pudessem transformar-se em interatores; de que as comunidades organizadas pudessem 

ganhar espaço de comunicação televisiva em programações paralelas; e de que a tela 

presente na quase totalidade das casas contemporâneas viesse a trazer novas atividades – 

até mesmo educativas – para a sala de estar das moradias. 

Todas as possibilidades esboçadas encontraram seus limites na passividade da 

cultura televisiva, no modelo autoritário da comunicação nas sociedades em rede, e nas 

pedagogias centradas no desenho inflexível do professor que ensina e do aluno que 

aprende. Agravantes se postulam nesta equação: quanto mais as inovações tecnológicas 

estão embarcadas nos aparelhos televisivos, democratizando o acesso através de políticas 

públicas governamentais, menor contingente de seres humanos é capaz de apropriar-se 

delas por falta de educação formal. 

Os cidadãos não conseguem enxergar as fronteiras, não conseguem caminhar até 

as bordas estabelecidas para o conhecimento que pode vir através da TVDi: os direitos à 

cidadania são duramente conquistados na letra da Lei, enquanto não existem ações 

concretas que efetivem as conquistas no campo da vida material. Segundo Habermas 

(1998), o que tem facticidade, garantida pela legalidade, não ganha validade, não se torna 

concreto, não está disponível. 

É fundamental procurar entender, portanto, a experiência que vem sendo feita 

através da TVDi para aproximar o universo comunicativo da Educação. O campo 

escolhido para análise é o Brasil e a Espanha. Assim, lembrando o desafio gramsciano7 

pessimismo da inteligência, otimismo da vontade (GRAMSCI, 2006: 267), nós buscamos 

enfrentar comparativamente as oportunidades colocadas no horizonte para o uso da TVDi. 

 

TVDi, computador, celular ou telas. 

Os avanços tecnológicos parecem apontar para um futuro no qual a diferença entre 

dispositivos que suportam a comunicação e a possibilidade do exercício do par ensino-

aprendizagem diminui. São os traços construídos culturalmente que ainda mantém a 

separação entre os usos distintos que fazemos das plataformas comunicacionais. São os 

arranjos institucionais que não permitem a circulação livre do conhecimento humano e a 

certificação pública de cursos como os MOOC’s – Massive Open Online Course. 

 

Se a difusão crescente das inovações tecnológicas e das políticas de acesso à 

                                                 
7 O ano de 2017 traz à lembrança 80 anos da morte de Antonio Gramsci (1891-1937). 
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comunicação colocam a possibilidade de o sujeito assumir seu papel de produtor de 

conteúdo e agente do conhecimento – permitindo pensar na democratização do 

conhecimento –, a fraca mediação dos atores do conhecimento compromete a mediação 

entre a cultura televisiva e educação. Geram-se falsos conflitos provocados por tensões 

que se estabelecem entre o campo político-econômico dos discursos oficiais, as 

corporações profissionais e os determinantes tecnológicos, que deveriam articular as 

mudanças entre o cotidiano em que vivemos e as múltiplas plataformas de comunicação 

e informação. 

Cenário constituído, nós podemos perguntar como alargar a fronteira do 

conhecimento em direção à borda: a democratização dos diferentes saberes para os 

cidadãos, tendo como ferramenta as telas? Não nos parece que ainda haja importância 

tecnológica significativa em discutir se os receptores são computadores, televisores ou 

celulares. As diferenças estão na apropriação cultural que é feita destas telas na sociedade 

digital, fundando comportamentos que se reinventam cada vez mais com velocidade 

vertiginosa. No entanto, o foco do debate aqui é a TVDi: o seu uso para fins educativos, 

tanto no Brasil quanto na Espanha. Quais são as pistas deixadas por autores que tratam a 

questão? 

O avanço das tecnologias interativas gera desafios e possibilidades para o ensino: 

o que fazer em ambientes virtuais que, com o uso do canal de retorno, virtualizam a 

presença, ou seja, recriam a participação e o diálogo no contexto digital? É fato que 

crescem constantemente as possibilidades de interação pedagógica. É possível pensar que 

a aventura do conhecimento seja passível de ser colocada dentro do universo popular dos 

games, trazendo o lúdico para as zonas escuras e áridas dos conteúdos educativos, 

fomentando o interesse de alunos e professores: 

 

Na internet, a situação da recepção é radicalmente diferente. Os 

usuários da rede, além de dispor de interfaces que lhes permitam 

exercer funções de ação e reação, pelo teclado, desfrutam de uma 

ubiquidade fantasmagórica, que possibilita a troca de identidades e um 

jogo de ficção de identidades que, na televisão, a divisão de gêneros 

marca aas fronteiras entre o mundo real (do qual a informação se 

encarrega) e o mundo possível das ficções representadas (VILCHES, 

2003, p. 222). 

 

Durante o século XVI, a disseminação da informação e geração do conhecimento 

se dava através de textos impressos. Com a consolidação e generalização do consumo 

através da economia de mercado, o modelo do livro, do panfleto, do jornal, da letra 
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impressa que sensibiliza a retina, aprendeu a conviver com os estímulos da audição – o 

rádio e os modernos dispositivos auditivos ligados à cultura musical e ao aprender 

ouvindo ocupam parte importante do espectro da comunicação – e com a experiência 

envolvente das telas. A indústria das letras divide espaço com a indústria radiofônica e 

com o fenômeno televisivo – cinema, televisão, computador, celular. 

A passividade da TV é movimentada pelo advento da internet, operando mudanças 

através das redes de conhecimento. Tem-se na interatividade oportunidade para o 

compartilhamento de informações. A inovação tecnológica em telas assume-se enquanto 

metáfora da moderna produção de conhecimento humano em todos seus campos.  

 

Diferenciais da TV digital e possibilidades no Brasil 

Em contraste com a TV tradicional, com transmissão analógica, os sinais digitais 

codificados de forma binária permitem um serviço mais eficiente, com capacidade para 

fornecer mais e melhores opções (ALBORNOZ; LEIVA, 2012). Os autores apontam as 

vantagens da TV digital, tais como: aumento da força e da qualidade do sinal; aumento 

da tela; possibilidade assíncrona de consumo através de programas armazenados em 

discos rígidos; oportunidade de oferecer uma gama de serviços, inclusive aqueles que 

dizem respeito ao mundo dos direitos cidadãos. 

Comecemos por um aspecto importante da TV Digital: a alta definição, que se 

refere à melhora da resolução da imagem e som. A mensagem de qualquer meio ou 

tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia 

introduz nas coisas humanas (MCLUHAN, 1996). Entender e compreender como esses 

dispositivos eletrônicos com tecnologias podem contribuir no processo ensino-

aprendizagem através da mediação pedagógica, além do acesso à rede mundial pelas 

tecnologias das telecomunicações, adquirindo informações em tempo real, dialogando 

com outras culturas e povos e gerando conhecimento e, a partir disso, acarretando o 

processo de aprendizagem, torna a discussão aqui proposta cada vez mais atraente. 

Segundo Vilches (2003), a televisão e a internet nos celulares, consubstanciadas 

hoje nos smartphones, tablets e notebooks, estão cada vez mais sendo utilizadas no 

contexto educacional. Diante desse cenário, a migração contribui para uma nova maneira 

de viver o tempo e espaço, no qual as imagens geradas ao nosso redor fazem parte desse 

contexto. Os estudos sobre os avanços tecnológicos na era digital, suas aplicações em 

possibilidades que incrementem positivamente a vida cidadã ou a consolidação de direitos 
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individuais como a igualdade e a liberdade, demonstra a importância da comunicação e 

da informação no ambiente das sociedades modernas, reforçando que o exercício de 

apropriação dos campos de conhecimento está direcionando a construção de novos 

espaços socioculturais, sociopolíticos e socioeconômicos. 

O meio através do qual o conteúdo é transmitido passa a ser parte determinante 

para o resultado final, ou seja, a alta definição interfere também na mensagem, no 

conteúdo que os programas transmitem, exigindo letramento midiático digital. Estudar e 

descobrir meios de produzir programas com qualidade técnica de luz, fotografia, 

enquadramento, movimentos de câmera, forma, corte, seleção de imagens e edição ao 

vivo são elementos que contribuem com o profissional na geração de uma melhor 

comunicação com muitas pessoas. Mesmo havendo uma boa ideia, se esta não for 

traduzida em imagens esteticamente boas, a comunicação com o público não será 

eficiente. O termo alta definição, ou High Definition (HD), se refere a 1080 linhas ou 

1920x1080 pixels. A quantidade de informação, de pixels que a imagem exibe, são os 24 

pontos de cor que compõe a imagem, portanto, quanto mais pontos houver e maior for 

sua proximidade, melhor será a nitidez e a qualidade da imagem.  

A imagem exibida na tela de uma TV é projetada linha por linha e ponto por ponto. 

A taxa de quadros define como as linhas podem ser desenhadas na tela. Há duas 

possibilidades: a entrelaçada (i) monta em cada passagem metade das linhas pares ou 

ímpares, e a progressiva (p) exibe a tela inteira de uma vez, todas as linhas a cada 

atualização. A alta definição não é a melhor qualidade existente; a tecnologia está em 

processo contínuo de desenvolvimento, gerando possibilidades com a finalidade de 

aumentar a qualidade e diminuir custos. Um exemplo de tecnologia recente em 

desenvolvimento é a chamada ultra alta definição, ou Ultra High Definition (UHD), que 

se refere a 7680x4320 pixels. As pesquisas dessa tecnologia, que ainda é experimental, 

ocorrem na NHK e tiveram início em 2002.  

A construção de um mundo narrativo e uma retórica discursiva fascinante está 

baseada em diversas concepções científicas, tecnológicas, socioculturais, através da 

migração digital.  

A interatividade é um dos aspectos diferenciais relevantes da TV Digital e tem 

sido colocada em xeque nas discussões sobre a TV brasileira. Buscam-se aspectos 

relacionados a fim de encontrar caminhos que validem a tendência de convergência dos 

canais de comunicação e dos produtos audiovisuais televisivos no mercado da TV digital. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

Com as novas tecnologias – o uso do computador e da internet – muitos programas de TV 

já possuem versão digital disponíveis na web. São possibilidades da interatividade, para 

que o público participe dos programas em tempo real.  

De acordo com Alencar (2007), a funcionalidade do canal de interatividade é 

definida como um sistema que possibilita para cada usuário, individualmente e 

independentemente dos demais, interagir encaminhando ou recebendo informações e 

solicitações das emissoras. Santaella (2007) esclarece como as novas tecnologias rompem 

as barreiras para o receptor participar do processo comunicacional. Na era da 

comunicação móvel ocorre o desaparecimento progressivo dos obstáculos materiais que, 

até agora, bloqueavam os fluxos dos signos e das trocas de informação. Cada vez menos 

a comunicação está confinada a lugares fixos.  

Conforme Cannito (2010), o espectador quer ver-se representado, quer fazer parte 

deste mundo, precisa imergir nesse ambiente, assim como ocorre nos jogos. As emissoras 

de televisão precisam ser atuais e promover a renovação para manter essa 

competitividade, inserindo o uso das tecnologias. Do ponto de vista do consumidor, as 

atividades de assistir à televisão e de surfar na internet também estão se fundindo, o que 

leva o mercado a criar novos arcabouços de participação (MURRAY, 2003). Com a 

convergência, não é mais possível separar as mídias; desta forma, surgiu o termo cross 

media. Ainda não temos total convergência por conta de estarmos vivenciando essa 

evolução tecnológica, e ainda há muito a ser desenvolvido, motivado principalmente por 

questões político-econômicas (CANNITO, 2010).     

Os programas de TV presenciam alterações estruturais no surgimento de uma 

narrativa transmídia, com novas possibilidades colaborativas, de diálogo entre TV e 

público, e surgem novas possibilidades de interação. Enquanto o programa está ocorrendo 

(ao vivo), com convidados, o público pode jogar com o controle remoto e passar na tela 

as estatísticas de acerto. Isso pode ser ranqueado e os participantes poderiam ser 

convidados para comparecer ao programa (por exemplo, os líderes do ranking). O público 

poderia sugerir perguntas em tempo real para o participante, ou poderia ele mesmo ser o 

participante, desde a sua residência, através de algum sorteio, também em tempo real. 

Poder-se-ia votar entre os inscritos quem deveria participar (entre um bloco e outro), mas 

para isso ocorrer é necessário o canal de retorno.  

Conforme Jenkins (2008), é necessário entender qual o estado das mídias hoje, se 

o público está interessado em cultura participativa ou na passividade. O público televisivo 
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é segmentado e há todo tipo de opinião. Na cultura brasileira, o público gosta de 

participar, e os formatos reality e game show já são consolidados no mercado audiovisual 

nacional. Para haver interatividade na TV digital, não bastam os recursos tecnológicos 

com essa finalidade. O desejo de interagir, de participar do público é fundamental. A 

interatividade é propriedade intrínseca da comunicação digital. A imersão apresenta grau 

acentuado quando o usuário é envolvido no espaço da realidade virtual. Estamos cruzando 

distâncias e tempos de uma maneira que o nosso corpo físico sozinho não seria capaz. É 

crescente a utilização, por parte das pessoas, do espaço virtual nos seus celulares e em 

qualquer dispositivo. Essas práticas de acesso estão construindo um novo espaço de 

misturas entre o virtual (o ciberespaço) e os ambientes físicos em que nosso corpo 

biológico circula (SANTAELLA, 2007).  

Segundo Gawlinski (2003), existem mais possibilidade de interação além dos 

exemplos que enriquecem a experiência de programas específicos, como os concursos e 

votações (geralmente reality shows); existe a possibilidade de personalização, 

individualização, através do uso da tecnologia. Atualmente, os modelos interativos são 

pensados para o modelo broadcast, mas a longo prazo a tendência é a segmentação de 

conteúdos interativos.  

No Brasil, as principais tendências e perspectivas que envolvem a implantação da 

TV Digital como instrumento de inclusão social na sociedade contemporânea estão 

diretamente ligadas à política de participação na TV, a partir da interatividade, cuja 

característica é o foco no interagente e a velocidade das mudanças e inovações, 

fomentando a democracia. Numa TVDU, a possibilidade de comunicação horizontal, de 

participação da comunidade, sem hierarquia, com moderação para os fins específicos, é 

possível, e depende principalmente do interesse da gestão da emissora, além do 

desenvolvimento da tecnologia e do acesso a essa pela população. A Multiplataforma 

refere-se ao programa que pode funcionar em várias plataformas diferentes, é a forma 

como grande parte da sociedade atual consome informação e entretenimento.    

As pessoas não consomem mais um produto (informação/entretenimento) de 

forma isolada, utilizando apenas um meio de comunicação. Anteriormente fazer cinema 

era produzir um filme e reproduzi-lo nos cinemas. Cada meio pode ser responsável por 

contar parte ou detalhes do conteúdo, mas é necessário que o conteúdo possa ser 

entendido, mesmo que você não tenha acesso a todas as plataformas. De acordo com 

Jenkins (2008), esse é o movimento que gera a criação de inúmeras ferramentas de acesso 
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e a geração de novos focos de interesse. Uma forma de lidar com o conceito de 

multiplataforma é com a segunda tela, ou seja, com o uso de um dispositivo eletrônico 

como recurso de interação de modo simultâneo à apresentação de um programa na 

televisão, seja ele aparelho celular, computador ou tablet. 

Para que o canal de interatividade através de aplicativos tenha função palpável nas 

relações de ensino-aprendizagem, se faz necessário um modelo de negócio que o fomente. 

Para o ensino a distância se torna necessário o uso de algum tipo de tecnologia para 

transmitir informações e proporcionar um meio para interagir, já que educar não possui 

mais definição prévia de local e de horário, pois o processo vai acontecer conforme 

interesses e necessidades de professores e de alunos (CASTRO, 2007). 

Com a expansão da tecnologia e do comércio de dispositivos de segunda tela, esta 

convergência ocorre principalmente fora do ambiente da televisão, independente das 

produtoras de conteúdo, principalmente pelo quadro cultural e econômico. O aplicativo 

para segunda tela, o conteúdo transmídia, oriundo de algum conteúdo televisivo, é criado 

conforme o próprio programa e sua identidade visual. Outras possibilidades para esses 

aplicativos com uso através da TVD são serviços de governo eletrônico (t-gov), acesso a 

conteúdo sob demanda (t-CoD), comércio eletrônico (t-commerce), educação a distância 

pela TVI (t-learning) e jogos (tgames).  

 

TV digital para a democratização dos meios na Espanha 

A TVDi Espanhola discute o modelo de democratização para os meios de 

comunicação, principalmente devido à influência das possibilidades tecnológicas 

oriundas de uma plataforma híbrida de radiodifusão e banda larga de internet, a HbbTV 

(Hybrid Broadcast Broadband TV), além de questões políticas e jurídicas particulares. 

Sendo assim,  

 

Acreditamos que um projeto de vídeo digital interativo tem como 

objetivo, o desenvolvimento de práticas educativas. Para adaptar a 

escola à televisão e à Internet, para o fazer, eles partem de uma simples 

premissa: televisão apesar de ser o mais impressionante Fenômeno 

cultural na história da humanidade, é a prática que quanto menos os 

cidadãos estiverem preparados. Devemos contextualizar uma 

pedagogia da comunicação que leva em conta a realidade o sistema 

educacional, profundamente marcado pelas Novas tecnologias8 

(AMARAL, 2011, p. 28).  

                                                 
8 Creemos que un proyecto interactivo de video digital tiene como objetivo el desarrollo de prácticas 

educativas destinadas a adaptar la escuela con la TV y la internet, para ello, parten de una premisa simple: 

la televisión pese a ser el más impresionante fenómeno cultural en la historia de la humanidad, es la práctica 
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Após a transição da TV analógica para a digital na Espanha, houve problemas com 

a implantação de novos canais. Nesse cenário, o Supremo Tribunal Espanhol declarou 

nula a divisão de canais digitais realizada em 2010, alterando 9 dos 24 canais de TV 

privada nacional, interrompendo suas transmissões. Desse modo, pode-se perceber que, 

 

Na construção do conhecimento permite que a informação não é 

fechada, concluída, mas aberta a mudança, para a transformação. E isso 

leva a outro fator criativo fundamental na aprendizagem e em qualquer 

área vital: a flexibilidade não é um conceito técnico, mas é uma ideia 

ligada aos mecanismos que o vídeo digital fornece. Sendo um modelo 

em que cada um dos personagens da educação pode criar interagindo 

de maneiras diferentes com os materiais que obtêm resultados 

diferentes por meio de diferentes convergências multimídia9 

(MORENO; GARCÍA GARCÍA; SOUZA, 2011, p. 86). 

 

Na transição para a Televisão Digital Terrestre (TDT), que teve início com o Plano 

Técnico Nacional de 1998, o Governo outorgou um canal digital aos operadores de 

televisão nacional existentes, e foram abertos dois novos canais para dar entrada a novos 

operadores. 

Depois das eleições de 2004, o novo Governo executou um plano de reformas no 

setor audiovisual, e, em 2005, outorgou-se por concorrência pública um quarto canal de 

televisão analógico (a Sexta). Em 2010 foi publicada a Lei Geral de Comunicação 

Audiovisual, e então houve o encerramento das transmissões em tecnologia analógica. 

Porém, desde o apagão analógico, alguns problemas surgiram, como a questão da 

divisão internacional da faixa de frequências – dividendo digital –, que obrigava a 

Espanha a reorganizar uma parte dos sinais destinados à TV. Em setembro de 2014 foi 

aprovado um novo Plano Técnico da Televisão Digital para liberar as frequências 

destinadas a essa faixa de frequências.  

Garcia (2015) destaca que o governo não se limitou apenas a redistribuir as 

frequências de televisão que operavam na faixa do dividendo digital, tendo também 

reduzido o espectro destinado à TV. O principal corte atingiu a TV pública, já que 

                                                 
que menos se está preparado los ciudadanos. Debemos contextualizar una pedagogía de la comunicación 

que tenga en cuenta la realidad actual del sistema educativo, profundamente marcado por las nuevas 

tecnologías. 
9 En la construcción del conocimiento porque permite que las informaciones no estén cerradas, finalizadas, 

sino abiertas al cambio, a la transformación. Y esto lleva a otro factor de creatividad fundamental en el 

aprendizaje y en cualquier ámbito vital: la flexibilidad. No es un concepto técnico la flexibilidad, pero es 

una idea ligada a los mecanismos que el video digital proporciona. Es un modelo donde cada uno de los 

personajes de la educación puede crear interaccionando de distintas maneras con los materiales obteniendo 

distintos resultados por medio de distintas convergencias multimedia. 
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diminuiu os sinais destinados à Corporação de Rádio e Televisão Espanhola e também 

resultou no cancelamento de um dos dois canais múltiplos digitais que tinham sido 

destinados às Comunidades Autônomas da Espanha. Além disso, o governo espanhol não 

cumpriu o que estava previsto na Lei Audiovisual de 2010 relativo à destinação de 

espectro a TVs Comunitárias sem fins lucrativos. 

O Supremo Tribunal Espanhol deve se pronunciar sobre recursos apresentados por 

Comunidades Autônomas que consideram que o governo não cumpriu a norma 

audiovisual ao não levar a cabo sua participação no processo de planificação do espectro, 

além da ação solicitada pelas TVs Comunitárias devido a não aplicação da Lei 

Audiovisual, que exige que sejam habilitadas frequências de espectro radioelétrico para 

estas emissoras. 

Com isso, segundo Veraszto et al (2011), a expansão das TIC permitiu a 

propagação da terceirização, realocando tarefas rotineiras, abrindo as possibilidades da 

fragmentação dos processos de trabalho, processos de produção flexíveis para reduzir os 

prazos de entrega e diminuir o capital, e o melhor, o tempo de faturamento. 

 

 

Considerações finais 

 

É nítido que o processo de implantação das ferramentas midiáticas de TVDi na 

Espanha enfrenta dificuldades políticas e sociais. Somente após essas definições será 

possível observar sua aplicabilidade e usabilidade. Até o presente momento, nem a 

efetivação da democratização dos canais está definida (VILCHES, 2003). No Brasil, há 

dificuldades de toda ordem para que a TVDi vá além da melhoria da qualidade de som e 

de imagem. Certamente, o que se espera é um modelo de negócio que mantenha os 

investimentos das grandes redes de Informação e Comunicação. 

A TV tem como proposta ser um meio de entretenimento, mas poderia investir 

maior capacidade reflexiva e criativa para ampliar possibilidades no campo social, 

cultural, educacional e cidadão. A evolução midiática nas últimas 5 décadas produziu 

mudanças no cenário tecnológico, na forma de produzir e difundir informação e 

comunicação, fixando a importância das telas. Transformar a cultura das telas não é, 

porém, tarefa simples. Exige atores preparados; mobilização social e política para 

enfrentar interesses econômicos robustos; educadores dispostos a arriscar suas certezas 
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pedagógicas e a sua área de conforto profissional; comunicadores que se dediquem ao 

letramento midiático digital para a cidadania. 

 

Referências  

ALBORNOZ, Luis A.; GARCÍA LEIVA, M. T. (orgs.). La televisión digital terrestre: 

experiências nacionales y diversidade em Europa, América y Asia. Buenos Aires: La 

Crujía, 2012.  

ALENCAR, M. S. Televisão Digital. São Paulo: Ed. Érica, 2007.  

AMARAL, S. F. Principios y reflexiones del lenguaje digital interactivo. In: AMARAL, 

S. F. do.; SOUZA, M. I. F. (Orgs.). TV Digital na Educação: contribuições inovadoras. 

Unicamp: Campinas, 2011. 

BIZELLI, J. L. Inovação: limites e possibilidades para aprender na era do conhecimento. 

São Paulo: Editora Unesp/Cultura Acadêmica, 2013. 

BIZELLI, J. L. Educación a través de la televisión digital interactiva: un campo de análisis 

entre Brasil, Portugal y España. In: MARTÍN-BRIS, M.; MIRANDA-ÁLVAREZ, M. C.; 

SEBASTIÁN-HEREDERO, E.; EDEL-NAVARRO, R. (Org.). Visiones de la educación 

en Iberoamérica: experiencias y reflexiones. Tomo II. Tópicos emergentes de la 

educación. Veracruz: Universidad Veracruzana, 2016, p. 285-298. 

CANNITO, N. G. A Televisão na era digital: Interatividade, convergência e novos 

modelos de negócios. São Paulo: Summus, 2010.  

CARDOSO, G.; SANTOS, S. Tendências e Contradições no sistema televisivo: da 

Televisão Interactiva à Televisão em Rede. 2001. Disponível em: 

<http://www.mendeley.com/research/tendncias-e-contradies-no-sistema-televisivo-da-

televisointeractiva-televiso-em-rede/>. Acesso em: 27 out. 2016. 

GARCIA, J. A Espanha às voltas com a Televisão Digital Terrestre. Disponível em: 

<http://www.observacom.org/a-espanha-as-voltas-com-a-televisao-digital-terrestre/>. 

Acesso em: 01 nov. 2016. 

GAWLINSKI, M. Interactive television production. Oxford: Focal press, 2003.  

GRAMSCI, A. Cadernos do cárcere. 4.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

v.2. 

HABERMAS, J. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998. 

JENKINS, H. A cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008.  

MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. Cultrix, 1996.  

MORENO, I.; GARCÍA GARCÍA, F.; SOUZA, K. I. de. Estudiantes y educadores – 

nativos y no nativos digitales: una propuesta para reducir las diferencias de 

conocimientos. In: AMARAL, S. F. do.; SOUZA, M. I. F. (Orgs.). TV Digital na 

Educação: contribuições inovadoras. Unicamp: Campinas, 2011. 

SANTAELLA, L. Linguagens na era da mobilidade. São Paulo: Paulus, 2007.  

TAPSCOTT, D. Geração digital: a crescente e irreversível ascensão da geração net. São 

Paulo: Makron Books, 1999. 

http://www.mendeley.com/research/tendncias-e-contradies-no-sistema-televisivo-da-televisointeractiva-televiso-em-rede/
http://www.mendeley.com/research/tendncias-e-contradies-no-sistema-televisivo-da-televisointeractiva-televiso-em-rede/
http://www.observacom.org/a-espanha-as-voltas-com-a-televisao-digital-terrestre/


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

URRAY, J. H. Hamlet no Holodeck: O futuro da narrativa no ciberespeaço. Tradução 

Elissa Khoury Daher, Marcelo Fernandez Cuzziol. São Paulo: Unesp, 2003 

VERASZTO, E. V., et al. Estéfano vizconde desarrollo de un modelo de consumo de 

televisión digital interactiva en el contexto intercultural BRASIL-ESPAÑA. In: In: 

AMARAL, S. F. do.; SOUZA, M. I. F. (Orgs.). TV Digital na Educação: contribuições 

inovadoras. Unicamp: Campinas, 2011. 

VILCHES, L. A migração digital. Tradução de Maria Immacolata de Lopes. Edições 

Loyola: São Paulo, 2003.WEILER, L. A educação e a sociedade atual frente às novas 

tecnologias. Disponível em: 

<http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C_1S_06/LaraL&C2006.pd

f>. Acesso em: 01 jul. 2017. 

http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C_1S_06/LaraL&C2006.pdf
http://jararaca.ufsm.br/websites/l&c/download/Artigos/L&C_1S_06/LaraL&C2006.pdf

