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RESUMO 
 
Implantada no Brasil na década de 50, a TV – a mídia de maior abrangência e poder 

ideológico entre seus públicos – encara sua segunda grande transformação: ela deixa de ser 

analógica e passa a ser digital. Com isso, traz à tona novas possibilidades de recepção e a 

possível convergência de meios. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar o 

processo de instalação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-t) a 

partir do clipping on- line do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). 

A análise desse material teve como foco averiguar se o FNDC foi tendencioso ou não na 

veiculação de matérias voltadas aos aspectos técnicos da nova tecnologia, em detrimento de 

seu potencial social. Para tanto, optou-se por uma pesquisa de base quantitativa em que as 

informações e os dados coletados levaram à constatação de que o FNDC se mostra pouco 

eficaz como aparato crítico-apreciativo da grande mídia, além de não cumprir alguns de seus 

objetivos ao reproduzir discursos e ideologias de outros veículos. Da mesma forma, verificou-

se ainda que o Governo Federal também fugiu aos objetivos listados nos decretos 

presidenciais que instituem e dispõem sobre a implantação do SBTVD. 

 

PALAVRAS-CHAVE: TV digital, FNDC – clipping on-line, SBTVD – implantação, 

Interatividade, processos comunicacionais 
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RESUMEN 
 
 
Implementada en Brasil en la década de 50, la televisión – la media de mayor abarcamiento y 

poder ideológico entre sus públicos – encara su segunda grande transformación: deja de ser 

analógica y pasa a ser digital. Con eso, trae nuevas posibilidades de recepción y la posible 

convergencia de los medios. En ese contexto, el objetivo de este estudio fue analizar el 

proceso de instalación del Sistema Brasileño de Televisión Digital Terrestre (SBTVD-T), a 

partir del clipping on-line del Forum Nacional por la Democratización de la Comunicación 

(FNDC). El análisis hecho de ese material tuvo como enfoque averiguar si el FNDC fue 

tendencioso o no en la propagación de materias relacionadas a los aspectos técnicos de la 

nueva tecnología, en detrimento de su potencial social. Por lo tanto, se eligió hacer una 

investigación de base cuantitativa, en que las informaciones y los datos colectados llevaran a 

la constatación de que el FNDC se muestra poco eficaz como aparato crítico- apreciativo de la 

grande media, además de no cumplir algunos de sus objetivos al reproducir discursos e 

ideologías de otros vehículos. De la misma manera, se pudo verificar aún que el Gobierno 

Federal también se huyó de los objetivos listados en los decretos presidenciales que instituyen 

y disponen  la implantación del SBTVD. 

 

Palabras-clave: TV digital, FNDC - clipping on-line, SBTVD – implantación, interactividad, 

procesos comunicacionales 
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ABSTRACT 
 
 

Even though it has been implemented in Brazil in the 50's, the Television – considered the 

most comprehensive and ideologically sweeping media among its public - faces its second 

major transformation: from an analog to a digital communication tool. That fact brings to 

light the new reception possibilities and the convergence of media. In this context, the 

objective of this study was to analyze the SBTVD-t’s (Brazilian System of Digital Terrestrial 

Television) process of installation by using some online editions from the FNDC’s (National 

Forum for Democratization of Communication) clipping. The analysis of that material 

concerned the investigation of tendentious characters in the FNDC’s published material, 

which was geared to the technical aspects of the new technology rather than its social 

potential. Thus, a quantitative research technique basis was chosen to provide the information 

found in this thesis, leading to the finding that FNDC appears inefficiently when it comes to 

its critical posture facing the great media. It also showed that some of FNDC’s goals weren’t 

met since that forum only reproduces discourses and ideas from other communication 

vehicles. Similarly, it was found that the Brazilian Government didn’t meet its SBTVD 

decrees either.  

 

Keywords: TV digital, FNDC – online clipping, SBTVD – implementation, interactivity, 

communication processes 
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Introdução 
 

A evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (além das 

telecomunicações) não provocou mudanças apenas nas relações humanas. Mais do que novas 

formas de estabelecer trocas comunicativas, o desenvolvimento dos meios como um todo 

implicou também em mudanças econômicas, culturais e sociais. Como exemplo, pode-se 

lembrar que o trabalho fortemente centrado na produção com mão-de-obra braçal começou a 

perder espaço para processos automatizados. Não demorou muito para que o computador 

pessoal passasse a ser um item importante em diferentes cenários: desde as residências 

familiares até os grandes conglomerados organizacionais. E, assim, conseqüentemente à rede 

mundial de computadores também se desenvolveu. Da mesma forma, telefones celulares e 

uma série de novos aparelhos vieram à tona (todos eles digitais, criados para os mais diversos 

fins, desde facilitar a vida das donas de casa até melhorar a produtividade das empresas). 

Esse conjunto de transformações afetou o campo do entretenimento, mais 

especificamente em uma das mídias com mais utilização em todo o mundo – a televisão. 

Sabe-se que mais do que um simples aparelho eletrônico, o televisor ocupa status de um semi-

integrante das estruturas familiares, tamanho o fascínio que consegue gerar. No Brasil, mais 

de 90% dos lares é equipado com aparelhos de TV, atingindo 160 milhões de pessoas que 

assistem, em média, três horas e meia de programação diária (IBGE, 2004). O teórico 

Marshall Mcluhan (2007, p.340) a classificou como um “meio frio”, ou seja, aquele que exige 

das pessoas que a estão assistindo um grande nível de envolvimento. 

 
A câmara de cabeça de Mackworth, quando aplicada a crianças que assistem 
à televisão, revela que seus olhos acompanham não as ações, mas as reações. 
Os olhos quase não desviam dos rostos dos atores, mesmo durante as cenas 
de violência (MCLUHAN, 2007, p. 346). 

 

No Brasil, em 02 de dezembro de 2008, o Governo deu inicio às transmissões do sinal 

de televisão em formato digital. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD), baseado no padrão japonês de TV Digital ISDB-T, levou mais de 10 anos para ser 

implantado e houve, nos “bastidores”, uma verdadeira batalha entre as empresas de 

telecomunicações (favoráveis ao padrão Europeu de TV Digital, DVB, que possibilitaria a 

eles também produzir conteúdo) e os radiodifusores (com preferência pelo padrão Japonês 

que mantém a hegemonia destes na produção de conteúdo, além das receitas financeiras) para 
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a escolha dos padrões de TV existentes no mercado. Nesta disputa ganharam os 

radiodifusores. Como escreveu Cruz (2006, p.15): 

 

As grandes redes de TV se viram numa posição fragilizada, com sua 
hegemonia ameaçada pela globalização e pela convergência . [...] A 
digitalização fez com que qualquer tipo de informação se transformasse em 
bits, conjunto de informações representadas por zeros e uns, desligado e 
ligado. Desta forma, todas as redes passaram a ser capazes de transmitir 
qualquer tipo de informação, seja texto, software, musica ou vídeo. [...] 
porém elas dependem de outras redes como as que estão nas mãos das 
operadoras de telecomunicações para transportar informações da casa do 
espectador para a sua central. 

 

De acordo com dois decretos presidenciais relativos ao Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre e com os compromissos do Governo Federal com a implantação 

do mesmo, não deveria haver privilégios para nenhum dos dois setores (rádio ou TV). De 

forma contrária, deveria ser promovida a inclusão social, a diversidade cultural do País e a 

língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização da 

informação; a criação de rede universal de educação à distância; a pesquisa e o 

desenvolvimento científico, propiciando a expansão de tecnologias brasileiras e da indústria 

nacional relacionada a informação e comunicação.  

Uma das possibilidades levantadas pelo Governo foi a de multiprogramação, isto é, a 

transmissão de vários programas simultâneos em um só canal. No entanto, o decreto 5820 

(BRASIL 2006) fala somente em transmissão simultânea para “recepção fixa, móvel e 

portátil”.  

Sob outra perspectiva, um dos pré-requisitos exigidos pelo Governo Federal para a 

escolha do padrão de TV Digital foi a instalação de uma fábrica de semicondutores, o que 

ainda não aconteceu. “A decisão sobre a TV digital acabou se mostrando desconectada das 

políticas públicas de tecnologia e de comunicações. O governo não obteve nenhuma proposta 

firme de instalação e fábrica de semicondutores no Brasil”, (CRUZ, 2006, p. 15).  

Assim, a partir das constatações mencionadas acima, o objetivo geral desta pesquisa é 

resgatar a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-t) a 

partir do clipping on-line do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). 

Portanto, trata-se de constatar o relato da implantação do SBTVD segundo as matérias 

contidas no clipping; enumerar, quantificar e analisar o conteúdo dos textos relacionados ao 

Sistema Brasileiro de Tevê Digital Terrestre. 
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O FNDC é uma associação civil sem fins lucrativos constituída por instituições da 

sociedade civil e que tem como premissas lutar por políticas públicas democráticas de 

comunicação, por legislação, direitos reconhecidos juridicamente, instituc ionalmente. Seus 

representantes atuam em espaços institucionais como o Conselho de Comunicação Social e no 

Comitê Consultivo do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Foi constituído em 1995 e 

dentro as suas conquistas estão a constituição do Conselho de Comunicação Social, a 

elaboração da Lei da Informação Democrática (LID), a regulamentação da Lei da TV a cabo e 

outras.  

O Fórum realiza um trabalho de mapeamento dos grupos de mídia existentes no Brasil, 

conhecido como os “Donos da Mídia” que traz dados sobre a concentração destes grupos nas 

mãos de poucas famílias – estruturados principalmente a partir das redes nacionais de 

televisão –, sobre os políticos que possuem participação direta em emissoras de rádio e TV (o 

que é proibido por lei) e critica a falta de pluralismo das fontes de informação um dos pilares 

fundamentais para a uma sociedade democrática. Envia de duas a três vezes por semana o 

clipping on- line para mais de 3800 pessoas entre eles políticos, jornalistas, estudantes, 

pesquisadores e instituições. O clipping on- line é elaborado pela consulta de mais de 106 

veículos de comunicação nacional e internacional. Pela abrangência de informações 

possibilitadas na leitura do clipping on-line enviado pelo FNDC se pode concluir que essa 

instituição mostra-se como uma excelente fonte de estudo para analisar a implantação do 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). 

O tema é pertinente devido ao atual cenário brasileiro em que, seguindo uma tendência 

mundial, o sistema analógico de teledifusão começa a ser substituído pelo digital. Trata-se de 

uma transgressão de padrões comunicativos comparada por Briggs e Burke (apud 

MACHADO FILHO, 2006, p. 11) a outros momentos históricos como o aparecimento dos 

livros, da imprensa, do Rádio, da Televisão e, mais recentemente, da Internet. Isso porque trás 

incipiente a ampliação das possibilidades de recepção, agora possível em aparelhos portáteis e 

veículos em movimento, por exemplo. Além disso, há a promessa da simultaneidade, 

interatividade, realização de serviços parecidos com os da internet e, por fim, alta definição. 

Em suma, corresponde a uma nova tentativa de convergência. 

 
A provável convergência da televisão com todos os outros meios 
disponíveis, ou seja, jornal, rádio, telefone e computador, ou ainda, a 
palavra, a voz e a imagem, não passará sem revolucionar a vida do homem. 
No passado essas formas de comunicação atuaram cada uma em seu próprio 
meio, com códigos próprios e sistemas comunicacionais particulares. Em 
breve, estarão juntas em uma mesma máquina (FILHO, 2006, p. 14). 
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Sob a ótica governamental, a nova TV também é uma ferramenta funcional para as 

iniciativas de inclusão digital, apresentando caracteres úteis para fins educativos, artísticos e 

culturais, permitindo inclusive a regionalização da programação e a inserção de novos atores 

na radiodifusão. Isso significa, também, o aumento da produção independente. 

Assim, as potencialidades da TV Digital e as reações causadas por sua implantação 

justificam a realização deste estudo, que trás à tona o resgate factual de todo o processo de 

chegada do SBTVD ao Brasil. Inicialmente, o Estado pretendia criar um padrão 100% 

genuíno e houve mobilização de pesquisadores brasileiros para o desenvolvimento dele. No 

entanto, dos R$ 80 milhões, prometidos somente R$ 30 milhões foram liberados pelo 

Governo. O resultado: por falta de novos investimentos financeiros, as pesquisas foram 

encerradas em 2006.  

Com a mudança de Governo e a troca da pasta das Comunicações de Miro Teixeira 

para Hélio Costa no governo Lula, o desenvolvimento de um sistema totalmente nacional foi 

esquecido. Sendo assim, os três sistemas homologados pela União Internacional de 

Telecomunicações (UIT) começaram a ser testados. 

O padrão americano foi o primeiro a ser eliminado nos testes realizados pela 

Universidade Mackenzie em parceria com a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão (Abert) e a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações 

(SET). O motivo principal foi o fato de o padrão de modulação não atender às características 

geográficas do país. Restaram, assim, os padrões europeu (DVBT) e japonês (ISDBT). Pelas 

características técnicas – e por ser o mais novo – o ISDBT foi apontado pelos testes como o 

melhor padrão.  

No entanto, deve-se ressaltar que ao levar em conta fatores econômicos e industriais, a 

tecnologia japonesa deixa de ser a mais vantajosa, afinal representa custos mais altos para o 

consumidor se comparada ao padrão europeu, que garantia os terminais de acesso básico mais 

baratos. Esse padrão já foi adotado em mais países e tem maior escala de produção por ser o 

mais antigo entre os três, (CPqD 2006b, p. 72). 

Mesmo ciente das informações do CPqD, o Governo decidiu adotar o modelo oriental, 

fazendo com que a nova TV se tornasse inacessível para muitos telespectadores. Diante desse 

contexto, este estudo tem como foco analisar a forma pela qual o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação apresentou a implantação do Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre. A hipótese é que o FNDC foi tendencioso na medida em que 

enfatizou as características técnicas em detrimento de sua utilização enquanto ferramenta para 
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a elevação do padrão de qualidade de vida da população brasileira a partir do acesso à 

informação. 

Para realizar o trabalho, o pesquisador coletou os clippings on- line do fórum de 

novembro de 2007 a junho de 2008, acumulando um universo de 455 notícias relacionadas ao 

SBTVD. Desse número foram extraídas 80 matérias jornalísticas para análise.  

Para estudar os dados coletados, utilizou-se a Análise de Conteúdo, em que de acordo 

Henry e Moscovici (apud BARDIN, 1977, p.33) “tudo o que é dito ou escrito é suscetível de 

ser submetido à análise de conteúdo”. Para respeitar as características do método escolhido, 

foram criadas cinco categorias de análise: Aspectos Técnicos, Aspectos Sociais, Aspectos 

Políticos e Econômicos, Aspectos Legais e Outros.  

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O capítulo I trata do surgimento da Sociedade da Informação, além das mudanças 

ocorridas nas áreas humanas, econômicas e políticas que essa sociedade fortemente 

sedimentada nas novas tecnologias, no desenvolvimento da informática, nas redes de 

comunicação e valorização da informação trouxe. Aborda também o fato de os avanços 

tecnológicos e as rápidas mudanças ocorridas terem gerado um quadro de exclusão digital e 

social.  

Nesse sentido, o capítulo traz um panorama da escolha dos padrões de TV Digital e 

suas características, revela os interesses divergentes entre os radiodifusores e as empresas de 

telecomunicações durante o processo de decisão do Governo Federal e mostra, ainda, os 

principais trabalhos desenvolvidos pelos grupos brasileiros de pesquisa. Assim, o primeiro 

capítulo explica como a nova TV pode trazer benefícios à sociedade civil através de suas 

características hipermidiáticas.  

Para a base teórica do capítulo em questão foram utilizados trabalhos de autores como 

Daniel Castells, Sebastião Squirra e Thomas Friedman, além de estudos desenvolvidos pelo 

CPqD e pela Associação Brasileira de Telecomunicações. 

O Capítulo  2, por sua vez, apresenta informações sobre o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação, a exemplo de quais foram as bases para seu surgimento, 

suas principais conquistas, lutas, objetivos e problemas. Mostra também um quadro 

minucioso sobre as entidades e representantes que o compõem, evidenciando o perfil 

ideológico dos membros. 
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Tal capítulo não traz dados financeiros da instituição – salário dos colaboradores e 

diretoria, despesas mensais – e qual o valor do subsídio oferecido pela Fundação Ford ao 

Fórum. A ausência dessas informações se deve à resistência da diretoria em fornecê- los, 

apesar das diversas tentativas de entrevistas in loco, por telefone e e-mail com o presidente da 

entidade. Todas elas foram negadas por motivos de falta de agenda e outros compromissos do 

mesmo. O pesquisador também tentou entrevistar o secretário da instituição e não obteve 

sucesso pelo mesmo motivo.  

Um dos professores do Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de 

São Paulo apresentou o pesquisador aos membros do Fórum por e-mail, e os mesmos se 

mostraram solícitos. No entanto, pelo contato telefônico, o tratamento não foi o mesmo. 

No capítulo 3 expõe-se a metodologia utilizada para se chegar às questões da pesquisa 

como o método de análise, a técnica escolhida e a seleção do universo e amostra. A base 

teórica sobre os métodos utilizados foram livros de metodologia científica, artigos e 

entrevistas. 

Já o Capítulo 4 traça um panorama da implantação do Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital Terrestre sobre a ótica do FNDC. Para realizar a análise da implantação do SBTVD, 

lançou-se mão de matérias jornalísticas, livros, publicações de instituições ligadas à defesa do 

direito à comunicação e trabalhos acadêmicos como teses e dissertações. 

Nas Considerações Finais fica elucidado o quanto o FNDC potencializou o discurso da 

mídia de massa de supervalorização da tecnologia em contraponto ao social e como o Fórum 

deixa de cumprir com alguns dos próprios objetivos.  

Em seguida disponibilizou-se um glossário para facilitar o entendimento dos termos 

técnicos comuns as áreas tecnológicas e da comunicação.  
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Capítulo I – SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E TV DIGITAL 

 

1 - Avanços Tecnológicos 

 

A Sociedade da Informação é um dos temas mais latentes e atuais nos últimos anos. E 

isso graças aos avanços tecnológicos nas telecomunicações e às mudanças ocorridas no 

capitalismo desde os anos 80, o que interfere, também, nas dimensões humanas, éticas e 

econômicas. Um dos primeiros países a imergir decididamente nos pressupostos da chamada 

Sociedade da Informação foi o Japão. O projeto Computópolis, que teve como principal 

pesquisador o visionário Yoneji Masuda, consumiu cerca U$ 1 bilhão (um bilhão de dólares) 

na época e anunciou ao mundo um novo ciclo. Nessa época, a industrialização fortemente 

centrada nas fábricas e no consumo de energias não-renováveis como petróleo e carvão sofria 

mudanças, surgindo assim um novo modelo de produção em que o volume crescente das 

aplicações tecnológicas possibilitou à população aumentar seu intelecto, substituir 

gradativamente o trabalho braçal fabril e diminuir a produção de bens. Masuda (1982, p. 19) 

caracterizou essa mudança como “o florescimento da criatividade intelectual humana ao invés 

de um abundante consumo material”. 

 
[...] esta será um sociedade que se desenvolverá em função da 
produção de valores informacionais. E que, portanto, será 
fundamentalmente diferente das sociedades agrícola e industrial do 
passado, que se desenvolveram em função da produção de valores 
materiais (MASUDA, 1982, p.111). 

 

Obviamente, cabe ressaltar que nem só de informação vivem os pós-modernos. A 

produção de bens materiais deve aparecer como uma extensão desse fenômeno de valorização 

informativa, afinal, é através do acesso a conteúdos diversos que os indivíduos recebem, 

também, mensagens que podem convencê-los a esvaziar prateleiras de lojas, aproveitando um 

contexto geral em que os bens materiais aparecem como mais acessíveis, disponíveis a quase 

todos.  

Quando Masuda anunciou o Computópolis, estava-se longe de uma sociedade com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) que se possui hoje, mas muitos serviços, 

vários deles ainda não presentes em nações subdesenvolvidas, já eram executados por lá, a 

exemplo da CATV (Cable TV) – sistema de televisão por cabos que possibilitava aos usuários 

consulta sobre compras e lazer, realizar comunicações de emergência (incêndios), consultas 
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médicas e, além disso, prestava informações sobre cuidados com crianças e educação. 

Também existia no país um sistema de prevenção de doenças e controle de saúde 

informatizado. Em alguns casos, os sistemas combinavam tecnologias de informática e 

telecomunicações. Isto é, eram bidirecionais. 

De acordo com Squirra (2008, p. 14) o termo “Sociedade da Informação” é 

escorregadio e polissêmico. Além disso, nos últimos anos tem-se percebido certa banalização 

do uso da expressão. Como agravante, alguns pesquisadores identificam a Sociedade da 

Informação como a Sociedade Pós-Industrial, o que vem causando divergências no meio-

acadêmico com relação à conceituação mais correta.  “A palavra Sociedade da Informação 

passou a ser utilizada como substituta para o conceito complexo de ‘sociedade pós- industrial’ 

e como forma de transmitir o conteúdo específico do ‘novo paradigma técnico-econômico nos 

últimos anos deste século’” (WERTHEIN, 2000, p. 01). 

Nesse sentido, Straubhaar (apud Squirra 2008, p.09), conceitua a Sociedade da 

Informação como: 

[...] aquela na qual produção, processamento e distribuição de 
informação são as atividades econômica e social primárias. Adianta 
que nela se deve investir cada vez mais tempo com o uso das 
tecnologias da informação (como telefones e computadores), onde 
contingentes crescentes de trabalhadores estejam sendo empregados 
na área, e pessoas que processam, produzem e distribuem informação, 
isto como sua atividade principal. 

 

Já para Castells (2000, p.411), a Sociedade da Informação:  
 
[...] são os acontecimentos ligados à expansão e reestruturação do 
capitalismo desde a década de 80 do século que termina. As novas 
tecnologias e a ênfase na flexibilidade – idéia central das 
transformações organizacionais – têm permitido realizar com rapidez 
e eficiência os processos de desregulamentação, privatização e ruptura 
do modelo de contrato social entre capital e trabalho característicos do 
capitalismo industrial. 

 

De acordo com os conceitos dos pesquisadores acima, a sociedade surgida depois dos 

anos 70, conhecida por Nova Economia, Globalização e Terceira Onda, tem como 

característica as novas tecnologias, resultados de processos como o desenvolvimento da 

informática, das redes de comunicação e da própria informação, supervalorizada no cenário 

atual.  

Não por outro motivo, acredita-se que a sociedade atual sobrepôs o conhecimento ao 

capital. Isto é, a informação propiciada pelos avanços da tecnologia e telecomunicações se 
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tornou preponderante, além de figurar como um fator capaz de alterar realidades. “O 

conhecimento tornou-se, hoje mais do que no passado, um dos principais fatores de superação 

de desigualdades, de agregação de valor, criação de emprego qualificado e de propagação do 

bem-estar”, (TAKAHASHI, 2000, p. 06). 

Castells (2000, p. 108) também cita algumas características da sociedade atual; 
 

• A informação é sua matéria-prima: as tecnologias se desenvolvem 
para permitir ao homem atuar sobre a informação propriamente dita, 
ao contrário do passado quando o objetivo dominante era utilizar 
informação para agir sobre as tecnologias, criando implementos novos 
ou adaptando-os a novos usos.  
• Os efeitos das novas tecnologias têm alta penetrabilidade porque a 
informação é parte integrante de toda atividade humana, individual ou 
coletiva e, portanto, todas essas atividades tendem a serem afetadas 
diretamente pela nova tecnologia. 
• Predomínio da lógica de redes: Esta lógica, característica de todo 
tipo de relação complexa, pode ser, graças às novas tecnologias, 
materialmente implementada em qualquer tipo de processo. 
• Flexibilidade: a tecnologia favorece processos reversíveis, permite 
modificação por reorganização de componentes e tem alta capacidade 
de reconfiguração. 
• Crescente convergência de tecnologias, principalmente a 
microeletrônica, telecomunicações, optoeletrônica, computadores, mas 
também e crescentemente, a biologia. O ponto central aqui é que 
trajetórias de desenvolvimento tecnológico em diversas áreas do saber 
tornam-se interligadas e transformam-se as categorias segundo as 
quais pensamos todos os processos. 

 

Sabe-se que essa transição trouxe melhorias, de forma geral. Todavia, Thomas 

Friedman (2007, p.387) faz ressalvas no que tange à questão empresarial: 

 
Certa manhã demos uma longa caminhada na zona rural de Virgínia. 
Falei do livro que estava escrevendo e ele me falou da situação de sua 
empresa. Em pouco tempo, percebemos que falamos da mesma coisa. 
O mundo tinha se achatado, e isso tinha acontecido tão depressa, e 
afetará tão profundamente seus negócios, que ele ainda estava lutando 
para poder ajudar-se. Ele reconhecia que jamais enfrentará tantos 
concorrentes e tanta pressão do nível de preços. São freelancers. [...] 
agora estamos competindo com freelancers! Isso nunca nos aconteceu 
antes. Nossos concorrentes eram firmas de tamanhos e recursos 
semelhantes. [...] Agora temos de enfrentar empresas gigantescas, 
capazes de cuidar de clientes grandes, médios e pequenos, e também 
com os profissionais que trabalham em casa e que podem fazer as 
mesmas coisas que alguém é capaz de fazer em nosso escritório. 
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Essa citação reflete, sobremaneira, o contexto mundial mais recente, com grandes 

transições e inversão de papéis. Para as corporações, as mudanças econômicas surgidas com a 

Sociedade da Informação fizeram com que suas localizações, centros de produções, pesquisa 

e desenvolvimento passassem a ser o globo terrestre, um fenômeno evidente principalmente 

nos países em desenvolvimento como Índia e China. 

As grandes empresas estão em busca da mão-de-obra qualificada e, em contrapartida, 

barata, com isso, os concorrentes passaram a ser o mundo e não mais os localizados na mesma 

cidade, estado ou país. Como exemplo, podemos citar a Reuters que começou a enviar às 

notas jornalísticas sobre desempenho financeiro das empresas americanas para que jornalistas 

indianos as transformassem em matérias, e também, o exemplo dos Call Centers das 

empresas americanas que em boa parte estão localizados na Índia. Ou seja, as empresas de 

Call Centers dos Estados Únicos sofrem a concorrência de empresas indianas do mesmo 

setor. Thomas Friedman (2007, p. 30-34) exemplifica bem esta realidade: 

 
Ao divulgarem seus resultados, uma das primeiras providências das 
empresas é fazê-los chegar às agências (Reuters, Dow Jones e Bloomberg) 
que os distribuem. – Pegamos esses dados em estado bruto e é a maior 
correria para transmiti-los o mais rápido possível. Bangalore é um dos 
lugares mais conectados do mundo, e, embora haja um ligeiro atraso, de, no 
máximo, um segundo para as informações chegarem lá, o fato é que quem 
estiver em Bangalore pode receber a versão eletrônica de um press release 
transformá-lo numa matéria com a mesma facilidade de alguém em Londres 
ou Nova York. 
 
E ainda: 
 
Durante as filmagens do documentário sobre terceirização eu e a 
equipe de tevê que me acompanhava passamos uma tarde no call 
Center indiano ‘24/7 Customer’, em Bangalore. Os telefonemas são 
transferidos para cá por satélites e cabos submarinos de fibra ótica [...] 
Os jovens trabalham, sob a bandeira da empresa de cujo atendimento 
telefônico estão encarregados. Assim, num canto a equipe da Dell; no 
outro, o da Microsoft. 

 

Softwares, hardwares e a própria internet avançaram. Com isso, as formas de contato 

também se desenvolveram. As relações deixaram de ser totalmente influenciadas por critérios 

como tempo e espaço, suplantados pela instantaneidade das interações em tempo real. E foi 

em meio a essas mutações que as relações profissionais se transformaram, permitindo que 

profissionais de diferentes áreas expandissem o foco local e passassem a considerar, também, 

o resto do mundo. Afinal, muito embora ele parecesse grande demais, tinha tido suas 
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distâncias encurtadas pelas novas possibilidades de comunicação que permitiram a eles 

competir com certo pé de igualdade contra quem estivesse do outro lado do planeta.  

Werthein (2000, p. 75) também aborda o aspecto estrutural das organizações sob a 

influência das novas tecnologias, apontando riscos como a perda de qualificação associada à 

automação (o que leva desemprego), da comunicação interpessoal e grupal. Em relação a 

caracteres individuais, as ressalvas se voltar para a perda da privacidade – pela invasão do 

espaço individual e efeitos da violência visual e poluição acústica; do controle sobre a vida 

pessoal e do mundo circundante; e do sentido da identidade, associado à profunda intimidação 

pela crescente complexidade tecnológica. 

Ainda no que tange ao âmbito profissional, a demanda por qualificação técnica e 

acadêmica aumentou, novas profissões surgiram (web designer), algumas foram extintas 

(professores de datilografia) e outras se fundiram (segurança e meio ambiente). Assim, as 

formas de trabalhar e os profissionais tiveram que se adaptar para não perder o “bonde”, já 

que não havia como fugir da nova realidade.  

Se há algum tempo fazer cálculos, saber ler e interpretar era o suficiente, no paradigma 

atual essas habilidades já não bastam por si só. O conhecimento de softwares básicos (Word e 

Excel) a avançados (Adobe Photoshop e Premiere), o domínio de uma ou várias línguas 

estrangeiras, comportamento empreendedor e formação ampla são características primordiais 

do profissional atual. Todas essas mudanças impactaram diretamente na relação empresa/ 

colaborador e ficou mais difícil equilibrar os dois lados da moeda no dia-a-dia.  

Conforme diz Friedman (2007, p. 298): “Como consumidor, quero tarifas telefônicas 

menores, mas o ser humano que também sou quer falar com uma telefonista humana quando 

ligar para o serviço de auxílio à lista”. Essa relativa substituição do homem pela máquina 

pode ser percebida no sistema bancário brasileiro, que com a automatização dos processos e a 

instalação de caixas eletrônicos, sofreu cortes graduais no quadro de funcionários.  

Com isso movimentos parecidos com o “Luddismo 1” também surgiram na Sociedade 

da Informação, como afirma Werthein (2000, p. 75): 

                                                 
1 O Luddismo é o nome do movimento que se insurgiu contra as profundas alterações trazidas pela chamada 
"Revolução Industrial". As reclamações contra as máquinas e a sua substituição em relação à mão-de-obra 
humana, já eram normais. Mas foi em 1811, na Inglaterra, que o movimento estourou, ganhando uma dimensão 
significativa. O nome deriva de Ned Ludd, um dos líderes do movimento. Os luditas chamaram muita atenção 
pelos seus atos. Invadiram fábricas e destruíram máquinas, que, segundo os luditas, por serem mais eficientes 
que os homens, tiravam seus trabalhos, requerendo, contudo, duras horas de jornada de trabalho. Os luditas 
ficaram lembrados como "os quebradores de máquinas". 

Para além de h istórico, este termo representa também um conceito político, usado para designar todos 
aqueles que se opõem ao desenvolvimento tecnológico ou industrial. Estas pessoas são também chamadas de 
"luddites" ou "ludditas" e o movimento social é hoje conhecido como o neo-luddismo. Wikipedia. Disponível 
em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Luddismo >. Acesso em: 24 abr. de 2008. 
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Brook e Boal (1995) dedicam-se a examinar estratégias de resistência 
para, com um novo ‘luddismo’, lutar contra os aspectos perniciosos da 
tecnologia virtual acusada de disseminar na sociedade a utilização de 
um simulacro de relacionamento como substituto de interações face a 
face e contra a alegada usurpação pelo capital do direito de definir a 
espécie de automação que desqualifica trabalhadores, amplia o 
controle gerencial sobre o trabalho, intensifica as atividades e corrói a 
solidariedade. 

 
 
 Dessa forma, as competições por uma vaga de emprego saltam a relação entre 

indivíduos e inclui as máquinas como concorrentes. E isso numa sociedade em que ainda 

existe um grande número de pessoas excluídas digital e socialmente. É importante ressaltar 

que em países com economia mais forte e giro de capital intenso (Estados Unidos, Alemanha, 

França e Japão, por exemplo), o desenvolvimento e o acesso às tecnologias de ponta é mais 

rápido, enquanto países como Brasil, Chile e Índia não têm acesso às tecnologias mais 

recentes. Na realidade, quando têm, esses países adquirem tecnologia de países que a 

desenvolvem. 

 Ainda no lado social, poucas pessoas têm acesso às Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC’s). Trata-se de mais uma conseqüência das históricas diferenças já 

existentes na distribuição de poder e de renda. No mundo, apenas um bilhão de pessoas tem 

acesso à internet. O número, a princípio, parece alto, mas em proporções mundiais se torna 

pequeno 2.  Desta forma, não só as pessoas como o Estado, com suas decisões políticas, 

possuem papel de grande importância.   

 
[...] Governo e sociedade devem andar juntos para assegurar a 
perspectiva de que seus benefícios efetivamente alcancem a todos [...]. 
Tem também, como conseqüência, o surgimento de novas demandas 
dirigidas ao Poder Público no que respeita ao seu próprio 
funcionamento. [...] Cabe ao sistema político promover políticas de 
inclusão social, para que o salto tecnológico tenha paralelo 
quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, ética e econômica, 
(LIVRO VERDE, 2000, p. 06). 

 
De acordo com o jornalista é pesquisador Renato Cruz,  “o acesso às tecnologias da 

informação e comunicação está diretamente relacionado, no mundo atual, aos direitos básicos 

à informação e à liberdade de opinião e expressão”. Assim, pode-se afirmar que a exclusão 

digital é uma das muitas formas de exclusão social, definida por Castells (1999, p.98) como:  
                                                 
2 Um bilhão de pessoas no mundo tem acesso à Internet. Disponível em: 
<http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI1011197-EI4802,00.html >. Acesso em: 29 de jul. 2008.  
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O processo pelo qual determinados grupos ou indivíduos são 
sistematicamente impedidos do acesso a posições que lhes permitiriam 
uma existência autônoma dentro dos padrões sociais definidos por 
instituições e valores inseridos em um dado contexto. 

 

O termo Exclusão Social nos dias atuais está sendo empregado em contextos bem 

variados, mas de uma forma geral, pode referir-se à expressão como as desigualdades entre os 

indivíduos de uma sociedade. 

Atualmente, empresas, serviços do governo e até órgãos não-governamentais estão, 

em sua maioria, na rede mundial de computadores. Assim, os excluídos digitais passam a ter 

dificuldades de conhecer e exercer seus direitos. Castells (2000, p.203) reforça a afirmação 

acima no seu livro “A Sociedade em Rede”: 

 

A centralidade da Internet em muitas áreas da atividade social, 
econômica e política equivale à marginalidade para aqueles que não 
têm acesso a ela, ou têm apenas um acesso limitado, bem como para 
os que são incapazes de usá- la eficazmente. (...) A diferenciação entre 
os que têm e os que não têm Internet acrescenta uma divisão essencial 
às fontes já existentes de desigualdade e exclusão social, numa 
interação complexa que parece aumentar a disparidade entre a 
promessa da Era da Informação e sua sombria realidade para muitos 
em todo o mundo. 

 
 

Ainda de acordo com Castells (1999, p. 98), nesse paradoxo de incluídos e excluídos 

existe um revezamento em que características demográficas, preconceitos sociais, políticas 

governamentais, grau de escolaridade e práticas governamentais influem nesse processo ao 

longo do tempo. Para Holanda e Ávila (2006, p. 08) as premissas da exclusão digital 

caracterizam um campo de alta complexidade onde a questão não pode se restringir àqueles 

que têm acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) e aos que não têm.  

Segundo os dois autores, o processo de dicotomia ganhou novas formas de visualizar e 

dimensionar o problema, principalmente em países com questões sociais urgentes como o 

Brasil, já que a exclusão foi naturalmente direcionada aos grupos e indivíduos apartados das 

novas tecnologias. Pode-se perceber que, para eles, a inclusão digital envolve mais que prover 

conexões à internet e capacitação tecnológica. É necessário pensar também em conteúdo, 

linguagem, nível educacional e estruturas sociais para o uso das TIC’s, mesclando, assim, 

inclusão digital e social. 
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1.1 Os números da inclusão ou exclusão no Brasil 
 
 O Governo federal tem demonstrado vontade em mudar o panorama da exclusão das 

pessoas das Tecnologias da Informação e Comunicação no país, inserindo todos os brasileiros 

na Sociedade da Informação. Nesse sentido podem ser citadas iniciativas como o 

“Computador para Todos”, que reduziu a carga de impostos para que a classe C pudesse 

adquirir máquinas a preços menores; o incentivo à criação e manutenção de centros públicos 

de acesso à internet gratuito ou pago, mais conhecidos como Cybercafes ou Lan Houses; o 

projeto “Computadores para Inclusão”, com recuperação de máquinas e periféricos 

descartados pelo Governo Federal e iniciativa privada, destinando-os a Lan Houses, escolas e 

bibliotecas públicas. Este último foi elaborado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento.  

Segundo pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no 

Brasil em 2006, 19,37% da população tinha computadores em casa. De acordo com a mesma 

pesquisa, em 2007 o número subiu para 24%. Dentre os lares com computadores, 14,49% 

tinham acesso à internet em 2006, contra 17% em 2007 (TIC DOMICÍLIOS, 2007, p.135). 

Esses números assinalam a situação corrente que posiciona o Brasil como o maior mercado 

consumidor de computadores da America Latina, atraindo a instalação de novas fábricas no 

país.  

 No entanto, existe um longo caminho a ser percorrido ao comparar o Brasil com as 

nações que têm maior investimento em TIC’s, como Suécia, Estados Unidos, Austrália e 

Canadá. Fatores como renda, infra-estrutura, localização geográfica, educação, aspectos 

psicológicos e limitações sensoriais, motoras e físicas são problemas ainda não resolvidos. 

  

1.1.1 Infra-Estrutura 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou, em 2007, que cerca 

de 2% de domicílios brasileiros não possuíam energia elétrica. Esse problema é encontrado 

em diversas localidades como nas zonas rurais e/ou remotas e nas áreas urbanas – favelas e 

outros bolsões de pobreza. Assim, como levar os programas de inclusão digital do Governo 

Federal às pessoas dessas regiões? Na Região Norte do país apenas 43% das escolas públicas 
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têm energia elétrica, 5,9% tem energia fornecida por geradores e menos de 1% por energia 

solar (INEP, 2006)3. 

  

1.1.2 Renda e Localização Geográfica 

 

O problema da exclusão digital no Brasil tem outros agravantes além da carência 

tecnológica: as condições de renda e o potencial de consumo. De acordo com o IBGE (2007), 

44% da população brasileira se concentra no Sudeste, 27% no Nordeste, 7% no Norte, 7% no 

Centro-Oeste e 15% na região Sul.  

As regiões Norte e Centro-Oeste apresentam concentração de pessoas em poucas e 

esparsas áreas, distribuída por um território grande e fracamente povoado. As duas regiões 

também mostram um número populacional urbano menor: 70% e 71% respectivamente, se 

comparadas ao Sudeste brasileiro, com 91%.  

No quesito renda, existe também uma grande diferença entre as regiões brasileiras, 

como nos mostra a tabela 1: 

TABELA 1 

Domicílios por classe e região 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOLTO, DALL’ANTONIA, HOLANDA, 2006, p. 18 

 

Nota-se pela tabela 1 que a classe (E)4 está presente em maior número nas regiões 

Norte e Nordeste, correspondendo a cerca de 30% da população dessas regiões, enquanto a 

média nacional é inferior a 13%. Já a riqueza se concentra nas Regiões Sul e Sudeste, com 

mais de 26% de seus habitantes pertencendo às classes A e B, cerca do dobro das proporções 

encontradas nas Regiões Norte e Nordeste. 

                                                 
3 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: 
<www.inep.gov.br. >. Acesso em: 01 de ago. 2008.  
4 De acordo com critério de classificação do IBGE (apud SOLTO, DALL’ANTONIA, HOLANDA, 2006, p.18) 

 Classes Socioeconômicas (%)  
 A1 A2 B1 B2 C D E 

Brasil 0,8 3,8 6,3 11,4 30,6 34,4 12,7 
NO 0,2 3,2 3,3 6,3 20,2 37,2 29,7 
NE 0,4 2,8 3,4 5,7 18,9 38,4 30,3 
SE 0,8 4,2 7,6 14 35,6 33,2 4,6 
SU 1,2 4,5 7,3 13,5 35,4 29,8 8,3 
CO 0,8 3,1 6,8 10,4 29,3 37,9 11,8 
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A tabela 2 apresentada a seguir faz uma relação entre a classe socioeconômica e a 

renda média por domicílios. A renda média das classes mais pobres é 97% menor que nas 

classes mais ricas e, pelos dados, constata-se a enorme discrepância na distribuição de renda 

brasileira. 

 

TABELA 2 

Renda média por classe de domicílio 

 Classes Socioeconômicas  
 A1 A2 B1 B2 C D E 

R$ 7.793 4.648 2.804 1.669 927 424 207 
Fonte: SOLTO, DALL’ANTONIA, HOLANDA, 2006, p. 18 

 

Isso explica porque as empresas de telecomunicações, tecnologia e informação 

apresentam maior interesse em implantar, comercializar e desenvolver serviços em 

determinadas regiões, excluindo outras. “O potencial de consumo induz à oferta de infra-

estrutura e equipamentos, o que torna a barreira econômica um fator-chave da exclusão 

digital”, (SOLTO, DALL’ANTONIA, HOLANDA, 2006, p.18). 

 A baixa renda é um efeito inibidor e desestimula o acesso a infra-estruturas de 

telecomunicações e informação. Os agentes econômicos despertam pouco ou nenhum 

interesse em implantá- las e, caso o façam, grande parte da população não irá usufruí- las 

devido à baixíssima “renda disponível”5. 

As barreiras existem tanto para aqueles com renda disponível limitada quanto para 

outros indivíduos sem renda disponível, incapazes de usufruir de bens ou serviços não-

essenciais. Eles são sujeitos, portanto, às várias outras barreiras citadas a seguir. 

 

1.1.3 Nível Educacional 

 

Segundo Solto (et.al. 2006, p. 27, grifo nosso), “o nível de alfabetização tem impacto 

direto na aceitação e uso das TIC’s tanto no que diz respeito às habilidades de leitura e escrita 

quanto às relacionadas ao manuseio das TIC’s, designadas letramento digital”. Essa 

definição traz à tona o tema do analfabetismo. A UNESCO (apud SOLTO, 

DALL’ANTONIA, HOLANDA, 2006, p.27) conceitua como alfabetizada uma pessoa capaz 

de ler e escrever um enunciado simples relacionado ao seu dia-a-dia.   

                                                 
5 Diferença entre o rendimento familiar e as despesas essenciais  
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Já para o Instituto Paulo Montenegro/IBOPE6, “uma pessoa é considerada alfabeta 

funcional quando, mesmo sabendo ler e escrever idéias simples, não tem habilidades de 

leitura, escrita e cálculos necessárias a seu desenvolvimento pessoal e profissional”. 

Constata-se que com as mudanças da Sociedade Informacional e conseqüentemente do 

mercado, que requer um letramento mais consistente e uma capacidade cognitiva aguçada, o 

nível de exigência das organizações e instituições para com as pessoas mudou e, junto a essas 

mudanças, o termo alfabetização sofreu alterações ao longo do tempo. Daí o surgimento do 

termo “analfabetismo funcional”. O Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional (INAF), 

criado pelo IBOPE, subdivide o analfabetismo funcional em três níveis 7, como mostra a tabela 

abaixo: 

 

TABELA 3 

Evolução dos níveis de alfabetismo no Brasil – Leitura e escrita 

 2001 2003 2005 2001-2005 
Analfabeto 9% 8% 7% - 2pp 
Alfabetização Rudimentar 31% 30% 30% - 1pp 
Alfabetização Básica 34% 37% 38% + 4pp 
Alfabetização plena 26% 25% 26% - 

Fonte: Instituto Paulo Montenegro/Ibope 
 

Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (apud SOLTO, 

DALL’ANTONIA E HOLANDA, 2006, p. 27) os três níveis de alfabetização são 

conceituados como: 

Rudimentar: conseguem, no máximo, extrair uma informação 
explícita em textos curtos, como títulos e anúncios, e desempenhar 
tarefas de leitura de números em contextos específicos: preços, 
horários, números telefônicos e instrumentos de medida simples 
(como relógio e fita métrica); 
 
Básico: são capazes de localizar uma informação não explícita em 
textos de maior extensão (por exemplo, pequenas matérias de jornal) e 
de ler e comparar números decimais referentes a preços, contar 
dinheiro e fazer troco; 
 
Pleno : consegue ler textos maiores, localizar e relacionar mais de uma 
informação, comparar textos e identificar fontes. 

 

                                                 
6 Mais informações em www.ibope.com.br 
7 A pesquisa INAF se baseia numa amostra nacional com 2.000 pessoas de 15 a 64 anos. 
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Com base no IBGE8, foi identificado que os estados do Nordeste e Norte, regiões 

economicamente mais desfavorecidas, possuem o maior número de analfabetos plenos no 

Brasil, chegando a 19% da população. Com relação às áreas urbanas e rurais, o maior número 

de analfabetos plenos encontra-se no campo: 28%, contra 10% da população urbana. Conclui-

se com os dados que muitas pessoas, mesmo tendo acesso às TIC’s, não conseguiriam fazer 

bom uso delas devido ao baixo nível educacional, gerando dificuldades em decodificar textos, 

mensagens, ícones e utilizar os aplicativos. Mesmo os analfabetos funcionais também teriam 

dificuldade, já que a linguagem utilizada não faz parte do seu cotidiano e, assim, sua interação 

com as Tecnologias da Informação e Comunicação pode ser insatisfatória. Com a baixa 

escolaridade, algumas pessoas têm pouca familiaridade com a linguagem escrita, mesmo 

sendo capazes de ler frases curtas. 

Com as exigências da Sociedade de Informação, as lógicas das interfaces 

computacionais podem se tornar menos intuitivas para as pessoas com pouca alfabetização. E 

existe também a barreira psicológica. Uma pessoa analfabeta ou pouco alfabetizada, ao estar 

num mesmo ambiente como uma Lan House ou um Cybercafe, pode se sentir constrangida, 

inferiorizada pelas suas limitações. 

 

1.1.4 Limitações Sensórias, Motoras e Físicas  

 

No Brasil, cerca de 25 milhões de pessoas são consideradas “portadores de 

necessidades especiais”, isto é, 14,5% da população nacional, de acordo com o censo 

demográfico de 20009. Segundo o IBGE (2000) essas deficiências se subdividem em: 

 
Deficiência física: tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente; 
Deficiência de membros: falta de perna, braço, mão, pé ou polegar 
ou de partes deles; 
Deficiência visual: permanente incapacidade ou dificuldade grande 
ou média de enxergar; 
Deficiência auditiva: permanente incapacidade ou dificuldade grande 
ou média de ouvir; 
Deficiência motora: permanente incapacidade ou dificuldade grande 
ou média de caminhar ou subir escadas 

                                                 
8 Pesquisa PNAD em 2004. 
9 Utiliza-se os dados do ano 2000, pois o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), conforme o site da própria instituição 
(http://www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=715&id_pagina=1), é a 
fonte mais completa de informações sobre a população brasileira, sendo realizado de dez em dez anos. Assim, 
ainda não se tem dados confiáveis mais atuais sobre o número de pessoas com necessidades especiais no Brasil. 
É necessário não se confundir Censo Demográfico com o Censo Agropecuário, este último realizado em 2007 
somente em cidades com até 179 mil habitantes. 
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Além das dificuldades de acesso às TIC’s geradas pela própria deficiência, essa parte 

da população sofre também com a falta de emprego, baixos salários e até o preconceito. 

 Em julho de 2000, cerca de 17% dos homens e apenas 9,2% das mulheres ganhavam 

mais de cinco salários mínimos. Já o percentual dos deficientes que recebiam um salário  

mínimo era de 25,7% dos homens e 35,7% para mulheres. A tabela abaixo mostra a relação 

entre categoria de deficiência e rendimentos. 

 

TABELA 4 

Fonte: IBGE (2000) 

 

Dentro dessa estrutura, a questão gritante está no fato de que 11% dessas pessoas 

trabalham sem remuneração nenhuma. Com relação ao nível de estudo, existem 10% de 

deficientes entre as pessoas com mais de 11 anos de estudos. Das pessoas com alguma 

deficiência, 32,9% são sem instruções ou com menos de três anos de estudo. 

Percebe-se que apesar do Governo caminhar na direção da inclusão digital e social, é 

necessária uma política de inclusão que abarque os diversos setores e pessoas da sociedade. 

Até o momento, das iniciativas dos Governos Federais e Estaduais para a causa, nada se viu 

relacionado a deficientes, pessoas que estão no campo, etc. Como afirma Renato Cruz: 

 

[...] de certa forma o problema de inclusão digital, mesmo para quem 
tem baixa renda na cidade, está mais ou menos encaminhado. E agora 
quem está no campo? E quem está no campo não vê TV aberta 
terrestre. Vê TV aberta banda C, via satélite. Não existe nenhuma 
política para isso (INFORMAÇÃO VERBAL)10. 

 

O caminho da inclusão social e digital deve ser buscado incessantemente, e para isso 

os números citados acima não devem ser ignorados, já que junto à inclusão em si é necessário 

ensinar as pessoas a utilizarem todo o potencial das TIC’s. 

                                                 
10 Informação verbal obtida na Banca de Qualificação do pesquisador Roni Petterson no Programa de Pós-
Graduação de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Data 17 de junho de 2007.  

 Tipo de deficiência/rendimento (%) 
 Visual Auditiva Motora Física Física (falta de 

membro)  
Ao menos uma 

deficiência 
Até 1 SM 30 28 33 32 25 29 
Sem renda 11 11 13 9 8 11 
Pobres 41 39 46 46 33 40 
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De acordo com o Comitê Gestor da Internet (2007, p. 86), 55% das pessoas que nunca 

acessaram a internet têm como principal impedimento a falta de habilidade com o computador 

e/ou a internet, enquanto para 39% trata-se da falta de necessidade ou interesse e para 31% a 

falta de dinheiro para pagar o acesso. A partir dos dados citados anteriormente, conclui-se que 

o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação não está, primeiramente, relacionado 

ao preço dos equipamentos, mas sim ao nível educacional e à capacitação do indivíduo, 

conforme exemplificado por Daniel Galindo: 

 
Eu lembro que os idosos passaram e ainda passam por um apuro 
danado num simples quiosque eletrônico de banco para acionar as 
fichinhas dele. O que os bancos fizeram? Colocaram atendentes para 
ensinar como o pessoal faz: “Olha, ponha a senha, o cartão lá”. Ontem 
mesmo eu vi essa cena. Eu vi uma senhora, travou o cartão dela e ela 
não sabia como tirar o cartão. A mulher ficou apavorada, o cartão não 
saía, pensou que a máquina estava com algum problema. Aí olhou, 
não tinha nenhuma atendente, mas tinha uma guarda – aquele vigia do 
banco. Ela falou com o guarda: “meu cartão prendeu”. O guarda falou 
assim: “empurra para frente e puxa”. Ela empurrou para frente e 
puxou. [...] Ela ficou contente, satisfeita [sic], (Informação Verbal) 11. 
 

Dessa forma, além de prover meios, é importante promover ensino quanto à 

funcionalidade, utilização e formas de operação dos meios. Só assim as Novas Tecnologias 

podem ser consumidas plenamente. Só assim pode-se falar, de fato, em inclusão digital. 

 

2. O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) 

 

Apesar da vasta pesquisa nos sistemas de busca existentes e em bibliografias diversas, 

nada foi encontrado no sentido de dissociar as expressões SBTVD e TV Digital. Como TV 

Digital adotar-se-á o conceito do pesquisador Sebastião Squirra (2008, p. 18) que é “a 

transmissão de sinais audiovisua is em princípio tecnológicos semelhantes ao de computador e 

aos demais aparelhos modernos como o celular e etc., em que o que impera são os bits (zeros 

e uns)”. 

A idéia  de criar um sistema terrestre de televisão digital teve início em 1999 durante a 

gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso e sob a coordenação da Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Logo no início, as concessionárias de 

                                                 
11 Informação verbal obtida na Banca de Qualificação do aluno Roni Petterson no Programa de Pós-Graduação 
de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo. Data 17 de junho de 2007. 
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Radiodifusão foram autorizadas a começarem os testes de laboratório e campo para que 

pudessem avaliar os aspectos técnicos concernentes à qualidade do serviço. 

A Universidade Presbiteriana de São Paulo (Universidade Mackenzie) junto a 17 

emissoras, à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e à 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações (SET), testaram os três 

sistemas existentes de Televisão Digital Terrestre para analisarem qual seria o sistema mais 

adequado à realidade brasileira. Além do acompanhamento de campo, a fundação CPqD 

(Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) prestou assessoria técnica nos 

testes. 

O CPqD realizou também uma pesquisa de mercado junto ao público consumidor, 

emissoras e fabricantes para se informar das expectativas quanto à nova tecnologia proposta. 

Já no início de todo o processo o Governo Federal sabia que não seria tão simples implantar 

um Sistema de Televisão Digital. Primeiramente porque as tecnologias digitais eram 

incompatíveis ao sistema de cor PAL-M12 adotado no Brasil no final da década de 60. Além 

disso, havia também as implicações econômicas e sociais. 

Para garantir uma migração gradual ao novo sistema, permitindo a manutenção do 

sistema de cor (PAL-M), passou a ser necessário realizar duas transmissões simultâneas: uma 

digital e outra analógica. Essa inicia tiva é conhecida como simulcast. Dessa forma, quem 

pretende usufruir da nova tecnologia precisa usar uma caixa conversora, a set-top box, 

parecida com as caixas UHF e VHF utilizadas na década de 80. 

Diferente de todos os outros países que implantaram o sis tema de televisão digital, o 

Brasil tem como uma de suas prioridades utilizar a TV como plataforma para a inclusão social 

e digital e reduzir as desigualdades de informação, educação e renda no país. 

Como as emissoras de TV são hoje donas da maior parte do bolo publicitário, 

conseguindo altas receitas anuais e com a possibilidade de mudanças na legislação do sistema 

de radiodifusão, abre-se uma brecha para que as telefônicas possam produzir e transmitir 

conteúdos (serviço antes destinado apenas às emissoras de TV). 

A partir deste cenário evidencia-se que não seria fácil coadunar interesses divergentes. 

De um lado, os representantes do Governo Federal priorizando aspectos sociais, econômicos, 

políticos, regulatórios. De outro, as emissoras de TV querendo manter a hegemonia na 
                                                 
12 Phase Alternative Line (PAL). Sistema de cor alemão adaptado para o Brasil para atender ao grande número 
de televisores preto e branco que já existiam no País, com tecnologia americana, mas incompatível com os 
padrões internacionais. O novo sistema foi batizado de PAL-M. As televisões em preto e branco usadas no Brasil 
tinham resolução de 525 linhas, freqüência de 30 quadros por segundo, sincronizados pela freqüência de 60 Hz 
da rede elétrica. O sistema europeu tinha 625 linhas, 25 quadros por segundo e freqüência de 50 Hz. (CRUZ, 
2006, p.42) 
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produção de conteúdos e as receitas financeiras. Há, ainda, as organizações telefônicas, que 

objetivam criar novos serviços com a produção e transmissão de conteúdos para celulares. 

Mesmo as emissoras de TV tendo uma grande parte no bolo publicitário, a situação 

delas em nível mundial é frágil. Isso pode ser constatado pelo estudo da Associação Brasileira 

de Telecomunicações (TELEBRASIL, 2006), em que o Brasil foi comparado a outros oito 

países: Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Espanha, Itália, Índia, Austrália e Coréia do Sul. 

Dos U$ 39 bilhões movimentados em 2004 no Brasil, os radiodifusores ficaram somente com 

U$ 2,73 bilhões, o que representa apenas 7% do montante. Enquanto isso, esse faturamento 

foi de 20% na Coréia do Sul e 19% na Itália.  

Por outro lado, as residências brasileiras são as que mais consomem minutos diários da 

TV por ano chegando, em média, a 293 minutos. Na Coréia do Sul, porém, o consumo é de 

160 minutos. Em suma: os radiodifusores coreanos ganham mais com menos audiência. 

 

QUADRO 1 

Fonte: Telebrasil (2006) 

 

Os dados no quadro 1 informam a realidade do setor brasileiro de telecomunicações e 

mostram apenas uma parte do problema. As diferenças entre os radiodifusores e 

telecomunicadores é muito maior considerando as operações internacionais, como enfatiza 

Cruz (2006, p. 69):  
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A Globo, maior grupo de comunicação do Brasil, faturou U$ 2,456 
bilhões em 2005, o que representa somente 5% das receitas da 
espanhola Telefónica, um dos conglomerados multinacionais com 
quem teria que competir. O faturamento da Globo foi equivalente a 
22% do que conseguiu a Telemar, maior operadora brasileira, de 
capital nacional.   

 

QUADRO 2 

Faturamento das empresas de telecomunicações em 2005 (em US$ bilhões) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cruz (2006, p.69) 

 

Mas se as operadoras de telefonia tinham poder financeiro, a Globo tinha a seu favor o 

responsável pela escolha do padrão de TV Digital no Brasil, o Ministro das Comunicações, 

Hélio Costa13.  

Em 2003 foi publicado o Decreto 4901 que instituiu o Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital (SBTVD) que tem como objetivos: 

 
• Promover a inclusão social, a diversidade cultural do país e a 

língua pátria por meio de acesso à tecnologia digital, visando a 
democratização da informação; propiciar a criação de rede 
universal de educação à distância;  

• Estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a expansão 
de tecnologias brasileiras e da indústria nacional relacionadas à 
tecnologia de informação e comunicação;  

                                                 
13 O lobby de R$ 100 bi. Correio Braziliense, 31 jan. 2006. Disponível em: 
<http://www.adnews.com.br/tecnologia.php?id=25259>. Acesso em: 27 ago.2008 
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• Planejar o processo de transição da televisão analógica para a 
digital, de modo a garantir a gradual adesão de usuários a custos 
compatíveis com sua renda;  

• Viabilizar a transição do sistema analógico para o digital, 
possibilitando às concessionárias do serviço de radiodifusão de 
sons e imagens, se necessário, o uso de faixa adicional de 
radiofreqüência, observada a legislação específica; 

• Estimular a evolução das atuais exploradoras de serviço de 
televisão analógica, bem assim o ingresso de novas empresas, 
propiciando a expansão do setor e possibilitando o 
desenvolvimento de inúmeros serviços decorrentes da tecnologia 
digital, conforme legislação específica;  

• Estabelecer ações e modelos de negócios para a televisão digital 
adequados à realidade econômica e empresarial do país; 

• Aperfeiçoar o uso do espectro de radiofreqüências; 
• Contribuir para a convergência tecnológica e empresarial dos 

serviços de comunicações;  
• Aprimorar a qualidade de áudio, vídeo e serviços, consideradas as 

atuais condições do parque instalado de receptores no Brasil;  
• E incentivar a indústria regional e local na produção de 

instrumentos e serviços digitais (BRASIL, Decreto 4901/ 2003).  
 

Ao todos, 54 milhões de aparelhos recebem sinal aberto no país, e devido à relevância 

deste meio de comunicação no entretenimento, informação, cultura e cidadania brasileira, 

decidiu-se não adotar nenhum padrão de TV Digital internacional. Para deixar o processo de 

análise da TV Digital mais transparente e coerente quanto aos aspectos tecnológicos, 

regulatórios e sociais, além de envolver os diversos setores interessados, o Governo criou dois 

comitês (o de Desenvolvimento, o Consultivo) e um Grupo Gestor.  

 

QUADRO 3 

Organograma – organização geral SBTVD 

 
Fonte: SANTOS (2006, p.05) 
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O Comitê Gestor de desenvolvimento foi criado para: 

 
Estabelecer as diretrizes para a implantação da tecnologia digital no 
Serviço de Radiodifusão e fixar as diretrizes básicas para o 
estabelecimento de modelos de negócios do Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital (BARBOSA FILHO, CASTRO, TOME, 2005, p. 
176). 

 

O Comitê Consultivo, por sua vez, tem como função propor ao Comitê de 

Desenvolvimento as diretrizes e ações relativas ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital, 

sendo formado por representantes da sociedade civil organizada ligada à questão da TV 

Digital e à produção de conteúdo. 

Nesse processo, o sistema de TV Digital no Brasil foi subdividido em vários 

subprojetos conduzidos por instituições de Ensino Superior (federais e particulares) e pesquisa 

de todo o país. Eles tratavam de usabilidade14, serviços interativos, middleware15, formatos de 

compressão de áudio e vídeo e outros, como demonstrado no anexo I:  

Da união de todos os trabalhos das instituições de ensino envolvidas com os 

subprojetos e a análise das alternativas dos modelos de exploração e implantação surgiu um 

modelo de referência. De acordo com Martins (2003, p.179), o Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital foi estruturado em três fases: a) apoio à decisão, b) desenvolvimento de 

serviços e tecnologias escolhidas e c) implantação. 

A primeira fase tratou da proposição de um modelo de referência em que estão 

inclusos aspectos como modelos de serviço, negócio e plano de implantação do novo sistema. 

A segunda focou as tecnologias utilizadas e os serviços no SBTVD, abrangendo também 

aspectos políticos e jurídicos. Por fim, a terceira fase correspondeu à efetiva implantação de 

todo o sistema. 

É necessário ressaltar que os computadores, os sistemas digitais e a possibilidade de 

convergência midiática surgiram graças ao código binário, no qual imagens, sons e dados são 

“representados e processados por pulsos elétricos de dois tipos (um de voltagem baixa, outro 

de voltagem um pouco mais alta)”, (VIEIRA, 2008, p. 04). Segundo Daniels (1996, p.129), as 

mídias digitais representam os dados a serem manipulados por números que podem ser 

representados por chaves eletrônicas baseadas na característica binária de “ligado x 

                                                 
14 É o termo técnico usado para descrever a qualidade de uso de uma interface, (WINCKLER e PIMENTA, 
2009, p.01) 
15 É um componente software presente num TA, responsável por acessar os fluxos elementares, processar os 
dados recebidos e viabilizar a interação e apresentação ao usuário 
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desligado”, zeros e uns. Esses valores de zeros ou uns são chamados bits ou “dígitos 

binários”. Eles configuram a menor unidade de informação usada na computação que, ao 

serem agrupadas de oito em oito, formam unidades chamadas bytes.  

O fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Nicholas 

Negroponte, faz uma distinção entre bits e átomos: 

 

Nas indústrias da informação e do entretenimento, bits e átomos são 
confundidos com freqüência. Uma editora trabalha no ramo de 
transmissão de informações (bits) ou no da confecção de livros 
(átomos)? Historicamente, ambas as alternativas estão corretas, mas 
isso vai mudar rapidamente, à medida que as ferramentas da 
informação forem se tornando mais ubíquas e mais fáceis de utilizar 
(NEGROPONTE, 1995, p. 18). 

 

Na década de 80 a possibilidade de acontecer uma transmissão digital de televisão era 

praticamente impossível, mesmo com o código binário. O motivo principal era que as 

transmissões precisavam ser feitas em altas taxas que variavam entre 108 a 207 megabits por 

segundo (MBITS/S)16. 

Segundo Zuffo (2001, p. 39) o que acontece é que a maioria das pessoas confundem o 

conceito de TV Digital com “TV de Alta Definição” (HDTV)17. Enquanto na HDTV a 

principal melhora é na qualidade da imagem - pode-se chegar a uma transmissão de 1080 

linhas horizontais no canal de recepção ao contrário da atual que não ultrapassa 330 linhas, o 

que dá uma diferença de mais de 50% em perda de qualidade –, na televisão digital a melhora 

está no aumento de canais, programas e serviços disponíveis. 

Segundo Melo (2000, p. 07) o conceito de Televisão Digital é: 

 
... um sistema de radiodifusão televisiva que transmite sinais digitais, 
em lugar dos atuais, analógicos. É um sistema mais eficiente, no que 
diz respeito à recepção dos sinais, pois, na transmissão analógica cerca 
de 50% dos pontos de resolução de uma imagem se perdem e, 
portanto, apenas metade deles são recebidos nos lares. Já a 
transmissão digital permite que a íntegra do sinal transmitido pelas 
emissoras seja recebido pelos televisores domésticos. 

                                                                                                                   
                                                                                                                       
A partir dos anos 70 percebeu-se uma rápida evolução nos sistemas de codificação e 

também na microeletrônica com o aperfeiçoamento dos microprocessadores. A International 

                                                 
16 SÂMIA et al. Digital TV Systems and Standards. Santa Rita do Sapucaí (MG), FINATEL, 2003. Para se ter 
uma idéia, a taxa atual de transmissão da TV Digital é de 19 megabits por segundo. 
17 A sigla significa High Definition Television, em português, Televisão de Alta Definição. 
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Standards Organization (ISO) começou a produzir o padrão H-26118, depois evoluiu para o 

H-262 e por último criou o H-264. Nos anos 90 surgiu o padrão Motion Picture Expert Group 

(MPEG) um dos principais padrões utilizados na codificação de áudio e vídeo. 

 
O MPEG-1 foi criado para vídeos codificados em até 1,5 Mbps com 
qualidade VHS, e áudio codificado com 192 Kbps por canal 
(qualidade CD estéreo). O segundo esforço de padronização levou ao 
desenvolvimento dos padrões MPEG-2, baseados em MPEG-1, porém 
bem mais otimizados e sofisticados. O MPEG-2 é capaz de codificar 
vídeos desde qualidade de TV, entre 4 e 9 Mbps, até qualidade de 
DVD, entre 15 e 100 Mbps. O MPEG-4 define padrões para 
representar conteúdos de mídia na forma de objetos. Essa 
característica permite em uma transmissão de vídeos em MPEG-4, a 
manipulação de dados por parte tanto do emissor quanto do receptor, 
removendo ou inserindo novos objetos, por exemplo (MONTEZ e 
BECKER, 2005, p. 88). 

 
 Em relação aos microprocessadores, mais conhecidos como chips19, foi questão de 

tempo para que eles se tornassem mais baratos no mercado devido à melhoria no processo de 

produção. Como conseqüência dessa deflação, os computadores poderiam ser produzidos a 

custos menores e, assim, mais pessoas poderiam ter acesso ele. Castells (2000, p. 77) 

exemplifica bem esse fenômeno: 

 

 
À medida que a tecnologia de fabricação progredia e se conseguia 
melhorar o design dos chips com o auxílio dos computadores, usando 
dispositivos microeletrônicos mais rápidos e mais avançados, o preço 
médio de um circuito integrado caiu de US$ 50 em 1962 para US$ em 
1971. [...] A miniaturização, a maior especialização e a queda de 
preços nos chips de capacidade cada vez maior possibilitaram sua 
utilização em máquinas usadas em nossa rotina diária, de lava-louças 
e fornos microondas a automóveis [...], (CASTELLS, 2000, p. 79).  
 

 

Assim, confirma-se que as novas tecnologias surgidas na Sociedade da Informação – 

inicialmente ligadas às nações de grande poder econômico como Estados Unidos e Inglaterra 

– ganharam dimensões mundiais, chegando a diversos outros países. Com os padrões de 

compressão e chips mais baratos, foi uma questão de tempo para que as emissoras de 

televisão começassem a adquirir novos equipamentos digitais e a digitalizar sua produção. 

Atualmente, um sistema de televisão é composto por três elementos (figura 1): imagem, áudio 

                                                 
18 Padrão geralmente utilizado para videoconferência. 
19 Os chips também podem ser chamados de semicondutores. (CASTELLS, 2000, p. 76)  
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e demais informações, todos gerados em formato digital no estúdio, mas veiculados pelas 

torres de transmissão (antenas) para a TV do telespectador de forma analógica. Essa é uma 

das desvantagens do sistema de televisão analógico, como afirmam Montez e Becker (2005, 

p. 39):  

 
Isso impacta diretamente na qualidade da imagem que vemos na TV. 
Digitalmente a imagem é muito mais imune a interferências e ruídos, 
ficando livres de “chuviscos” e “fantasmas” tão comuns na TV 
analógica. Na transmissão digital, os sinais de som e imagem são 
representados por uma seqüência de bits, e não mais por uma onde 
eletromagnética análoga ao sinal televisivo. 

 
 

QUADRO 4 
 

Sistema de Transmissão das Redes de Televisão no Brasil 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Moura (2006, p. 02) 
 

Com o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre, a etapa de transmissão – ou 

seja, o processo em que o sinal sai da antena do estúdio da televisão para a casa do 

telespectador – será digital e também transmitido em ondas de radiofreqüência, como feito 

antes do SBTVD. Todo o processo de produção nos estúdios já é feito de forma digital, e 
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somente na transmissão o sinal é convertido para o modo analógico, que chega aos televisores 

brasileiros como ondas eletromagnéticas de radiofreqüência.  

 
 

2.1 Os sistemas de Televisão Digital 
 

Existem no mundo três sistemas de televisão digital reconhecidos pela União 

Internacional de Telecomunicações: O DVB – Digital Video Broadcasting (modelo europeu), 

ATSC – Advanced Television Systems Committee (Americano) e ISDTV – Integrated 

Services Digital Broadcasting (Japonês). Antes da escolha do sistema japonês de TV Digital 

adotado no Brasil, existiam imprecisões na conceituação do que seria “Padrão”, “Sistema” e 

“Modelo”. Até a decisão do Governo Federal, os termos foram apontados com freqüência 

como sendo iguais. Cruz (2006, p 111) mostra a diferença: 

 

O ATSC, o DVB e o ISDB são sistemas diferentes, cada um formado 
por um conjunto de padrões. Os sistemas podem ter padrões em 
comum. Os três adotam, por exemplo, o padrão MPEG-2 para vídeo e 
o MPEG para multiplexação de sinais. O DVB e o ISDB utilizam o 
padrão COFDM para modulação, para a transmissão dos sinais, 
enquanto o ATSC usa o 8-VSB. Já o modelo diz respeito a questões 
como: Haverá alta definição? Haverá programação múltipla? Serão 
oferecidos serviços interativos? Quais? Haverá recepção móvel? Um 
sistema pode ser mais propício a um determinado modelo ou a outro, 
mas o modelo transcende a questão tecnológica e diz mais respeito ao 
mercado em que será implementado e aos objetivos das políticas 
públicas. Todos os três sistemas internacionais suportam a alta 
definição, com resolução até seis vezes maior que a analógica, ou 
programações múltiplas, em que até quatro programas são 
transmitidos simultaneamente pelo mesmo canal de televisão. A 
Europa, porém, decidiu não implementar por enquanto a TV de alta 
definição, porque o objetivo do modelo europeu é aumentar as opções 
de programas para o espectador. Os Estados Unidos, por outro lado, 
decidiram privilegiar a alta definição, relegando a programação 
múltipla para os horários de menor audiência. 
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Na tabela abaixo apresenta-se um comparativo dos três sistemas de televisão digital 

 
TABELA 5 

 
Comparativo dos três sistemas de televisão digital  

 
 

 
 

 
 
 

Fonte: MOURA, 2006, p. 03 
 
2.1.1 – DVB 

 

O DVB (www.dvb.org) é o sistema de televisão digital mais antigo. Foi criado no ano 

de 1993 por um consórcio homônimo. O consórcio DVB é composto por mais de 35 países 

(Europeus, além da Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Hong Kong, Índia, África do Sul, 

Singapura) e por ser um dos mais antigos também é um sistema que já se encontra 

consolidado, principalmente na Inglaterra, “já possuindo mais de um milhão de usuários” 

(MONTEZ e BECKER, 2005, p. 117). 

 
Verifica-se após 1993 uma expansão do ELG-DVB que passou a 
incluir os maiores grupos de interesse no audiovisual da Europa 
(radiodifusores públicos e privados, indústria eletrônica, operadores 
de rede e reguladores). O ELG-DVB começou a elaborar o 
Memorandum of Understanding (MoU), no qual se estipulavam as 
regras a utilizar no desenvolvimento e harmonização do DVB. O MoU 
foi o ponto de partida para a unificação de muitos interesses, 
significando que interesses comerciais rivais precisavam de ter em 
conta requisitos e objetivos comuns (SÂMIA, et al, 2003, p. 04). 
 

 
Uma das principais características do DVB é a possibilidade de multiprogramação e a 

flexibilidade. É possível assistir até quatro canais ao mesmo tempo em SDTV (Standard 

Definition Television)20 e por isso não possui alta-definição. Além desses atributos, atende a 

diferentes geografias e formas de recepção. Conforme Sâmia e et al (2003, p. 05) o DVB 

ainda possui as características abaixo: 

                                                 
20 Serviço de áudio e vídeo digitais, parecidas com a TV analógica, na relação aspecto 4:3 (largura: altura da 
imagem), cujos aparelhos receptores possuem 408 linhas, com 704 pontos em cada uma. (MONTEZ e BECKER, 
2005, p. 39). 
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• O sistema tem que coexistir com o PAL (Partilha da banda VHF/UHF); 

• Necessidade de sistema com elevada robustez à interferência co-canal e 

interferência devida a canais adjacentes; 

• Efeitos de propagação potencialmente nocivos: 

a) multipercursos; 

b) ecos (outros transmissores no caso de utilizar uma Single Frequency 

Network) 

c) Efeito Doppler (mobilidade) 

• MPEG – 2; 

• Sistemas de correção de erros: Viterbi e Reed Solomon; 

• Modulação OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing); 

• Dois modos: 2K (1705 portadoras) ou 8K (6817 portadoras); 

• Tempo de guarda variável (1/4, 1/8, 1/16, 1/32) para acomodar o Delay 

Spread; 

• Modulação das sub-portadoras depende da qualidade do canal de propagação: 

QPSK, 16-QAM ou 64-QAM. 

• Hierarquização do tráfego (maior proteção e menor taxa de transmissão para 

tráfego destinado a um receptor móvel); 

• Canais de largura de banda de 6MHz, 7MHz ou 8MHz; 

• Taxa de transmissão depende dos parâmetros de codificação e modulação, que 

por sua vez, dependem do canal de propagação; 

• Taxa de transmissão máxima da ordem de 32 Mbps; 

• Banda de transmissão: VHF/UHF. 

 

Além disso, possui a capacidade de carregar (download) através de um canal de 

interatividade, aplicações interativas; armazenar aplicações em memória persistente (ex.-disco 

rígido); acessar leitores de smart cards; controlar aplicações de internet, tais como navegador 

web e leitor de email (MONTEZ e BECKER, 2005, p. 34). 

Na figura 2 segue a arquitetura das camadas de tecnologia existentes no padrão 

europeu de TV Digital. A primeira está relacionada às possíveis aplicações que o DVB 

permite: EPG - Guia de Programação Eletrônica, acesso a serviços do Governo, internet e 

comércio eletrônico pela televisão; a segunda linha diz respeito ao middleware, ou seja, aos 



 45 

sistemas operacionais que o sistema suporta; a terceira linha traz os padrões de compressão de 

áudio e vídeo utilizados; a quarta linha representa o padrão utilizado para o transporte dos 

dados; e a última linha, por fim, corresponde aos tipos de modulação de transmissão, que 

segundo Cidri (2008, p. 01) “trata do método de transmissão, ou seja, a forma como a 

informação é levada”. 

Um dos motivos de o padrão europeu de TV Digital não ter sido implantado no Brasil 

foi a falta de foco do sistema na mobilidade, enfatizando apenas o conteúdo. 

 
QUADRO 5 

 
Arquitetura da TV Digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: Montez e Becker (2005, p.32) 
 

2.1.2 – ATSC 
 

O sistema americano de televisão digital já foi adotado no Canadá, na Coréia do Sul, 

em Taiwan, no México e nos Estados Unidos (desde novembro de 1998), utilizando o 

middleware21 DASE (DTV Application Software Environment). O organismo ATSC optou 

por introduzir TV Digital e a Televisão de Alta Definição (HDTV) relegando a programação 

múltipla para os horários de menor audiência, o que levou os americanos a não comprar novos 

receptores. “Em conseqüência desta opção e do elevado preço dos receptores, a penetração 

junto dos consumidores americanos, num primeiro momento, foi baixa” (SÂMIA e et al, 

2003, p. 06). 

                                                 
21 É um componente software presente num TA, responsável por acessar os fluxos elementares, processar os 
dados recebidos e viabilizar a interação e apresentação ao usuário.  
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O sistema americano tem como seu único atributo a transmissão em alta definição. A 

convergência com celulares de terceira geração e a TV móvel foram deixados de lado. 

Segundo Melo (2000), trata-se de um sistema que permite a utilização de muito pouco do que 

a TV Digital pode oferecer. Tecnicamente, utiliza o MPEG-2 para a codificação do sinal de 

vídeo e o Dolby AC-3 para o áudio. 

“Infelizmente os middlewares MHP (DVB) e DASE (ATSC) não são compatíveis. 

Assim, um serviço desenvolvido para um dos padrões não irá funcionar em outro”, 

(MONTEZ e BECKER, 2005, p.14). 

   
2.1.3 – ISDB 

 

O padrão japonês de televisão digital é o modelo mais novo. Foi criado em 1999 por 

um grupo de empresas fabricantes e operadoras de televisão com apoio do governo japonês. 

Porém só foi entrou em funcionamento no ano de 2003, quando os primeiros receptores para 

televisão terrestre começaram a ser comercializados. Destacam-se como características do 

ISDB (Integrated Service Digital Broadcasting): alta definição, mobilidade, portabilidade, 

data casting (serviços de dados) e flexibilidade. 

 Pela grande flexibilidade de configuração pode transmitir vídeo, dados e som ou 

mesmo uma combinação dos três. Foi eleito pela Sociedade Brasileira de Engenharia de 

Televisão (SET) e pela Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 

como o melhor nos testes técnicos e “que tem como principal sócio as Organizações Globo” 

(CRUZ, 2006, p. 114). 

No início, o ISDB substituiu o MUSE22 (Multiple Subnyquist Sampling Enconding), 

um sistema analógico de TV de alta definição com transmissão via satélite. 

 
Do ponto de vista de tecnologia e desempenho, o padrão japonês pode 
ser considerado o mais avançado, pois teve a mobilidade e 
flexibilidade como principal pré-requisito durante o seu 
desenvolvimento, sendo assim adequado para recepção portátil de 
dados e imagens. (REGIS e FECHINE, [s.d], p. 06) 
 

 

Além disso, o ISDB-T propicia a segmentação de canais, ou seja, um canal pode ser 

subdivido em vários outros: um em HDTV23 ou quatro em SDTV24. “O ISDB utilizou as 

                                                 
22 Sistema de TV inventado na década de 80 pelos japoneses. Oferecia som de alta qualidade e um número de 
linhas maior do que o dobro da oferecida anteriormente (de 525 para 1125). No MUSE, o sinal de alta definição, 
com mais de 1 Gbit/s de informação, é codificado em um canal com 27 MHz de largura de faixa, compatível 
com os canais disponíveis em satélites. 
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qualidades do já existente DVB (europeu) e incrementou novos e poderosos conceitos que 

tornaram este padrão o mais robusto da atualidade” (REGIS e FECHINE, [s.d], p. 07) 

Já do ponto de vista econômico e industrial o sistema japonês não se mostra o mais 

vantajoso para o consumidor. 

 
O relatório do modelo de referência do SBTVD, elaborado pelo CPqD 
(2006, p. 72), apontou o ISDB como o mais caro, do ponto de vista do 
consumidor. O europeu DVB garantiria ao consumidor os preços mais 
baratos e o americano ATSC preços intermediários. Um terminal de 
acesso básico no padrão ISDB sairia 18% mais caro que no DVB e um 
sofisticado 15% mais caro. O DVB é o padrão mais adotado no 
mundo, presente em mais de 100 países, o que garante redução de 
preços dos componentes através da escala de produção. O ATSC foi 
adotado, além dos Estados Unidos, no México, Canadá, Coréia do Sul, 
Taiwan e em países da América Central. O ISDB está somente no 
Japão. Do ponto de vista das exportações, o ATSC seria o melhor 
padrão, pois os EUA não têm mais indústria local de televisores, 
importando os aparelhos do México e da Ásia, (CRUZ, 2006, p. 101). 
  
 

Um conversor básico no padrão japonês de televisão digital custaria ao consumidor R$ 

276, enquanto no americano sairia a R$ 256 e no europeu a R$ 233. Já os conversores mais 

avançados – que possibilitariam interatividade com canal de retorno, alta definição de imagem 

e áudio com 51 canais – custariam ao consumidor, respectivamente, R$ 761, R$ 715 e R$ 

662. 

TABELA 6 
 

Projeções de preços de conversores 

 
Fonte: CPqD (2006b, p. 72) 

                                                                                                                                                         
23 Resolução de 1920 colunas por 1080 linhas. 
24 Resolução de 720 colunas por 480 linhas 
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Mesmo não sendo o mais barato para o consumidor, a escolha do sistema utilizado no 

Brasil foi o japonês ISDB-t. Ainda existia a possibilidade da criação de um sistema brasileiro 

de televisão digital sem hibridismos, que foi incentivada pelo ex-ministro das Comunicações, 

Miro Teixeira. No projeto estavam envolvidas 90 instituições de ensino e foram gastos R$ 65 

milhões. No final, por falta de tempo e recursos, o Sistema Brasileiro não vingou e o 

argumento utilizado pelo ex-secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Paulo 

Lustosa, para justificar o dinheiro “jogado pelo ralo” foi que “a movimentação da comunidade 

científica será para definir, entre os sistemas existentes, o que mais adequado às condições do 

País” (CRUZ, 2004).   

Uma questão ainda sem resposta e que foi colocada como uma das prioridades do 

Governo Federal foi com relação à acessibilidade da tecnologia para as pessoas de menor 

poder aquisitivo, “justamente as mais populosas e carentes de ações sociais no aproveitamento 

do tempo livre e, por isso mesmo, configuradas como as maiores consumidoras de 

programação televisiva, sobretudo aquela em sinal aberto” (SQUIRRA, 2007, p. 14).  

Os dois primeiros objetivos do decreto que instituiu o Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital confirmam a meta do Governo com relação à inclusão digital: “promover a inclusão 

social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, 

visando à democratização da informação” e “propiciar a criação de rede universal de 

educação à distância” (BRASIL, 2003). Cruz (2006, p. 177) afirma que a minuta da exposição 

de motivos que acompanhou o decreto foi mais enfática: 

 
6. A disseminação da televisão aberta digital, com a previsão de 
conexão à Internet, é de importância estratégica para nosso país, uma 
vez que beneficiará quase toda a população nos próximos anos, 
proporcionando crescente democratização do acesso à informação. 
7. De maneira bastante sucinta, a adoção da tecnologia digital é capaz 
de oferecer, entre outros, os seguintes benefícios para a sociedade em 
geral, e para os usuários, em particular: a) democratização do acesso à 
informação promovendo as inclusões digital e social; b) novos 
serviços e aplicações de telecomunicações, integrando sinais digitais 
de diversas naturezas (além de áudio e vídeo), principalmente aqueles 
baseados em interatividade. 

 

O que se percebe é que o Governo, ciente do grande número de pessoas de baixa renda 

no país, quis fazer da antiga TV analógica, que a maioria dos brasileiros possui, um aparelho 

que possibilitará suprir as necessidades pessoais de lazer, entretenimento, educação, cultura, 

informação e comunicação, além de contribuir para o fortalecimento das atividades 

econômicas, capacidade de organização e auto-estima dos usuários. 



 49 

 

A inclusão digital não se resume à disponibilidade de computadores e 
telefones, mas à capacitação das pessoas para o uso efetivo dos 
recursos tecnológicos. [...] Para ser incluído digitalmente, não basta ter 
acesso a micros conectados à Internet. Também é preciso estar 
preparado para usar estas máquinas, não somente com treinamento em 
informática, mas com uma preparação educacional que permita 
usufruir de seus recursos de maneira satisfatória. [...] Entre outras 
vantagens, quem tem acesso aos meios tecnológicos pode se informar 
melhor, pode administrar melhor o seu tempo (usufruindo de serviços 
que governos e bancos oferecem na rede, por exemplo), pode se 
comunicar de forma mais barata e eficiente e pode se posicionar 
melhor no mercado de trabalho (CRUZ, 2006, p. 177). 

 

2.2 – TV digital para quem? 

 

Evidencia-se no primeiro semestre de implantação do SBTVD-t que ele ainda continua 

sendo para poucos e indiferente para as classes mais baixas, atingindo somente dois milhões 

dos 5,5 milhões de domicílios na grande São Paulo 25. Além disso, o aumento das vendas dos 

conversores previsto pelos fabricantes e radiodifusores para março de 2008, ainda não 

aconteceu. Além disso, somente em 33% da grande São Paulo o sinal é satisfatório 26. 

Os motivos alegados pelos fabricantes e radiodifusores para a baixa adesão à TV 

Digital são os preços do set-top Box27 e dos televisores com conversores embutidos que 

ultrapassam, respectivamente, R$ 300 e R$ 3 mil reais. Nesse contexto, a Proview (empresa 

do setor de eletrônica) lançou em julho de 2008 um conversor para TV Digital com preços 

bem abaixo dos primeiros equipamentos comercializados no Brasil28. A proposta da empresa 

taiwanesa é lançar mais dois conversores em nível básico e intermediário, também com 

preços baixos. Na apresentação do produto, o Ministro das Comunicações, Hélio Costa, 

aproveitou para falar sobre as linhas de financiamento que o Banco do Brasil e o Banco Postal 

ofereceram para a compra dos conversores. “Dentro de 20 ou 30 dias será possível parcelar 

aparelhos de todas as marcas em até 48 vezes” (ZANNI, 2008, p.01).  

                                                 
25 TV Digital atinge só 10 mil domicílios na Grande SP. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u367756.shtml>. Acesso em: 24 abr. 2008. 
26 TV Digital falha em 33% de SP, diz estudo. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u389454.shtml>. Acesso em: 24 abr. 2008 . 
27 Caixa conversora responsável por transformar o sinal digital em analógico;  
28 O XPS-1000 da empresa de eletrônicos Proview pode ser encontrado a R$399,00 nos mercados de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E o topo de linha da empresa e apresenta funcionalidades como interfaces 
HDMI 1080i, vídeo componente 1080i, vídeo composto, áudio coaxial 5.1 e áudio óptico 5.1. Possui porta USB 
que permite a sua conexão com diversos dispositivos eletrônicos, como MP3, MP4, teclado ou câmera USB, 
entre outros. Conta também com porta Ethernet LAN (Local Area Network), que lhe permite ser conectado à 
internet.  
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Apesar das iniciativas, ainda se percebe que a principal premissa do Governo, que é 

propiciar a inclusão digital e social dos brasileiros, não está sendo cumprida por dois motivos: 

o custo da tecnologia e o fato de a TV Digital não poder ser experimentada em sua totalidade. 

Atualmente, as únicas vantagens proporcionadas a quem recebe o sinal digital em casa 

são a melhoria da qualidade da imagem e do som (que não sofrem com interferências), além 

da mobilidade que permite ver a programação em dispositivos portáteis como celulares e 

Handhelds. A interatividade, o acesso à rede mundial de computadores e aos serviços como 

comércio, banco, governo eletrônico, educação à distância e o T-saúde eram apenas 

promessas para o final de 200829. 

Outra questão que necessita de acompanhamento diz respeito ao desenvolvimento da 

indústria das tecnologias da informação e comunicação no Brasil. Antes da escolha do padrão 

tecnológico pelo Governo brasileiro houve rumores de que a opção pelo padrão japonês 

(ISDB) traria para o país uma fábrica de semicondutores30, algo que até o momento não 

aconteceu. Também há a esperança de um crescimento na indústria de softwares, que somam 

mais de cinco mil companhias pelo Brasil, mas correspondem a menos de 20% do que é 

comercializado no país31.  

É certo que ainda é cedo para perder a esperança nessa nova mídia. A TV Digital, 

mesmo já tendo causado muitas mudanças, ainda está engatinhando. Nos Estados Unidos, dez 

anos de TV Digital ainda não foram suficientes para que os americanos aderissem aos novos 

aparelhos. Lá, o sistema foi implantado em 1998. 

 
[...] A TV Digital ainda não chega a mais de 48% dos domicílios 
norte-americanos. Por outras palavras, mais da metade do público 
telespectador dos Estados Unidos ainda não se dispôs a investir pelo 
menos em um sintonizador digital ou no televisor integrado, de 
maiores dimensões, totalmente equipado para receber tanto os 
programas digitais quanto as imagens de alta definição (SIQUEIRA, 
2008, p. 02). 

  

Desta forma, deve-se perceber que a televisão ainda pode surpreender e figurar como 

uma das soluções do Governo Federal para a inclusão digital e social. 
                                                 
29 Guia prático da televisão secreta. Disponível em: 
<http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=462TVQ002>. Acesso em: 20 abr. 2008. 
30 Vale ressaltar, que a implantação de uma fábrica de semicondutores no Brasil foi prerrogativa do presidente 
Lula para a escolha do padrão japonês de Televisão Digital. A instalação de uma fábrica de semicondutores no 
Brasil seria muito benéfica já que todo equipamento digital necessita de chip, sendo assim, outros setores como o 
de celulares e computadores também seriam beneficiados.  
31 O Sistema Brasileiro de Televisão Digital passo a passo. Disponível em: 
<http://www.cpqd.com.br/1/2005+o-sis tema-brasileiro-de-televisao-digital-passo-a-passo-tv-digital.html>. 
Acesso em: 18 abr. 2008. 
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Para estarem incluídas nessa nova Era, as pessoas precisam do básico, 
do alicerce desse novo modelo capitalista mercadológico, que é a 
informação. E como dar informação com qualidade geradora de 
conhecimento a essas pessoas, que muitas vezes não têm nem o 
alimento necessário para a subsistência diária? As respostas podem ser 
muitas e os meios também: uma delas, certamente, é através da 
inclusão digital, inicialmente oferecendo a informação, educando e 
ensinando com obtê-la e usá-la, para depois transformar a informação 
em conhecimento. (MONTEZ e BECKER, 2005, p. 21) 

 
Um dos caminhos a ser seguidos é levar às pessoas a informação “mais acessível e 

completa sobre o que significa a TV Digital e a alta definição para os telespectadores em 

geral” (SIQUEIRA, 2008, p. 03). O outro poderá ser a adoção da tecnologia nipo-brasileira 

nos outros países da America do Sul que ainda não adotaram um modelo de televisão digital. 

Dessa forma, as empresas do setor poderiam produzir em maior escala o que iria baratear os 

componentes utilizados na produção da caixinha conversora e, com isso, o set-top Box mais 

avançado, que permite todas as funcionalidades da nova mídia, poderá ser acessível às classes 

menos abastadas. 

 Além disso, a televisão digital certamente chegará aos envolventes recursos de 

interatividade e demais aplicativos. Inclusive  existem empresas de grande porte investindo 

para que isso aconteça. Segundo Squirra (2007, p.18), “os bancos já anunciaram seus planos 

de usar a interatividade da TV Digital quando esta estiver implementada”, assim como as 

próprias emissoras, já que a TV aberta capta mais de 50% do bolo publicitário. 

 

QUADRO 6 

Divisão das verbas publicitárias nos diversos meios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CPqD (2006) 
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Com o desenvolvimento do SBTVD, a sociedade viverá um momento desconhecido 

em que quem poderá deter o poder serão os próprios telespectadores, causando uma inversão 

de valores a exemplo do que já acontece na web. Assim, os indivíduos deixarão de ser 

audiência e se transformarão, de certa forma, em produtores de conteúdo. Isso significa que o 

modelo em que as emissoras decidem a grade de programação pode ser rompido. 

Acredita-se que algumas perguntas como: “as empresas teriam fôlego para investir 

tamanha quantia de dinheiro na transição? Onde buscarão tal montante de dinheiro?”32 já 

foram respondidas, mas ainda existem outras indagações sem resposta, a exemplo do modelo 

de negócio a ser adotado. Porém, ao considerar que o modelo tradicional foi construído ao 

longo de 60 anos de história da televisão, chega a ser precipitado exigir algo pronto para o 

sistema digital a curto prazo. “Ninguém vai sair com um modelo pronto, acabado e campeão 

de mercado” 33. 

 Na realidade, quaisquer avanços ocorridos até hoje foram resultados de processos 

mutantes ao longo da história da Sociedade da Informação. E é importante frisar que nenhum 

dos arquétipos ou conceitos adotados atualmente estão finalizados. Mais do que mudanças de 

comportamento sociais, a Sociedade da Informação foi testemunha, também, do surgimento, 

evolução e por vezes desaparecimento de aprimoramentos da microeletrônica, dos 

computadores e das próprias telecomunicações.  

Como exemplos podem ser citados a criação dos transistores34, que posteriormente 

integrariam os chips; a criação dos computadores desde o pesado ENIAC até os 

sofisticadíssimos Macintosh de hoje, portáteis e versáteis; a criação dos roteadores e 

comutadores eletrônicos possíveis graças aos avanços das tecnologias em circuitos integrados; 

a optoeletrônica35, transmissão por pacotes digitais que revolucionaram as telecomunicações36 

                                                 
32 SQUIRRA, Sebastião. Contextualizando a TV Digital. Comunicação e Sociedade : Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social. São Bernardo do Campo: Umesp, n. 48, p. 13-26, 2007. O Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibiliza 1 (um) bilhão de reais para a 
implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. O “Programa de Apoio à Implementação do Sistema 
Brasileiro de TV Digital Terrestre – PROTVD”, subdivide em três sub-programas: Conteúdo, Fornecedor e 
Radiodifusão. Atualmente existem mais duas linhas de financiamento do BNDES destinadas ao SBTVD. Cada 
uma com 1 bilhão de reais. Para mais informações: 
<http://www.bndes.gov.br/programas/industriais/protvd_conteudo.asp> e 
<http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=251742>.   
33 Interatividade com sistema digital muda propaganda na TV. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u360636.shtml>. Acesso em: 22 abr. 2008. 
34 O transistor possibilitou o processamento de impulsos elétricos em velocidade rápida e em modo binário de 
interrupção e amplificação, permitindo a codificação da lógica e da comunicação com e entre máquinas, 
(CASTELLS, 2000, p. 76) 
35 Transmissão por fibra ótica e lazer 
36 CASTELLS, 2000, p. 81 
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e os padrões de compressão. Todas essas foram evoluções que possibilitaram a existência dos 

Sistemas de Televisão existentes no mundo, inclusive o SBTVD e várias outras tecnologias. 

 No entanto, vale lembrar que certamente ainda existem problemas que não foram 

sanados desde o início da Sociedade Informacional, como a exclusão digital e social – 

problema este que o Governo Federal tem a pretensão de diminuir com a TV Digital; o 

consumo de tecnologias dos países ricos, uma prática freqüente entre países 

subdesenvolvidos, que adquirem produtos tecnológicos mais caros – a instalação de uma 

fábrica de semicondutores poderia baratear os aparelhos eletrônicos no país, dentre outros. 

 
3 – Hipermídia 

 

Vicente Gosciola em seu livro “Roteiro para Novas Mídias: do cinema às mídias 

interativas" (2003 p. 28) conceitua hipermídia como um “conjunto de meios que permite 

acesso simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo e não- linear, possibilitando 

fazer links entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e, até, extrair textos, 

imagens e sons cuja seqüência constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário”.  

O autor também disserta sobre a propensão da TV e da mídia impressa em dialogar e 

se adaptar às tecnologias digitais, pecando por não desenvolver linguagem própria e repetir os 

padrões analógicos, chegando ao máximo ao que ele chama de “pequenas contaminações”. 

 
[...] O painel do aparelho de TV evoluiu e foi copiado para a interface 
de muitos sites da web que, por sua vez, evoluiu e foi copiada para o 
painel do televisor e para a interface de programas de TV, sejam eles 
interativos ou não (GOSCIOLA, 2004, p. 01).  

 

Lucia Santaella, por sua vez, conceitua hipermídia na obra “Matrizes da Linguagem e 

pensamento” (2005, p. 25) como “a mistura de linguagens verbais e sonoras”, diferenciando 

hipermídia do termo “multimídia”, muitas vezes são utilizado como sinônimo por vários 

pesquisadores. 

 

[...] a mistura de áudio, vídeo, dados, etc., em forma de bits é 
conhecida pelo nome de multimídia e se refere ao tratamento digital 
de todas as informações (som, imagem, texto e programas 
informáticos) com a mesma linguagem universal, uma espécie de 
‘esperanto das máquinas’ (SANTAELLA, 2003, p. 83).  

 
Ainda segundo a autora, o nome “multimídia” vem se tornando dia-a-dia mais restrito 

e hoje se refere, cada vez mais, aos programas de computador ou à “técnica de se produzir 
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textos híbridos via computador” (SANTAELLA, 2005, p. 25). Ainda segundo Santaella 

(2003, p. 92), “as mídias ou meios são suportes materiais, os veículos através dos quais as 

linguagens tomam forma”. 

 

[...] a hipermídia pode, portanto, ser considerada tanto do ponto de 
vista do meio ou suporte como do ponto de vista da linguagem. Do 
primeiro, a hipermídia é um suporte físico que consiste de informação 
digital, códigos binários que fazem surgir um espaço de representação 
infinito. Do ponto de vista da linguagem, ela é “um sistema interativo 
configurado através de uma sintaxe a- linear interativa tecida de nós e 
conexões” (SANTAELLA, 2003, p. 92). 

 

Já para Bairon (1995, p. 16), a hipermídia e as tecnologias inerentes a ela somente 

foram potencializadas pelos seus principais fundamentos: a interatividade e a interface. O 

pesquisador entende como interativo todos os sistemas de computação em que se manifestam 

diálogos entre usuário e máquina; como interface, o autor considera todo componente de 

hardware que possibilita o contato comunicativo entre, no mínimo, dois dispositivos. 

Percebe-se aí que os autores não são antagônicos quando se trata de hipermídia. O que 

muda na abordagem é a priorização de alguns conceitos por Bairon e Santaella como interface 

e interatividade, respectivamente. Algumas pessoas acreditam que a hipermídia é algo 

relacionado somente à internet. Trata-se de um equívoco. A hipermídia se materializa em 

todos os hardwares e softwares que trabalham em linguagem digital, ou seja, que trabalham 

com dígitos binários, sejam elas imagens, textos, sons e outros. Bairon (1995, p.75) acreditava 

que “a trilogia tecnológica que estava sendo formada tinha em sua base o computador, o 

monitor (ou televisão adaptada) e o telefone (através de um aparelho que se chama modem)”. 

Essa idéia, nos dias atuais, se mostra desatualizada, já que existem dispositivos que 

oferecem às pessoas as mesmas funções do computador: o acesso à internet, criação de 

documentos no Word, planilhas no Excel, execução de músicas e jogos, edição de fotos. Tudo 

isso pode ser realizado através dos devices modernos, a exemplos dos handhelds, telefones 

celulares, MP737 e as conexões Wi-Fi38. Esses pequenos aparelhos vêm se tornando cada vez 

mais comuns nos grandes centros urbanos, possibilitando à população ter todos os benefícios 

de um computador em suas mãos. 

                                                 
37 Evolução dos formatos de codificação do Mp3 e Mp4. O Mp7 possibilita, além das funções do Mp4, assistir 
televisão por sinal analógico. 
38 Wi-Fi foi uma marca licenciada originalmente pela Wi-Fi Alliance para descrever a tecnologia de redes sem 
fios embarcadas (WLAN) baseadas no padrão IEEE 802.11. Comumente o termo Wi-Fi é entendido como uma 
tecnologia de interconexão entre dispositivos sem fios, usando o protocolo IEEE 802.11. 
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Nesse contexto, a hipermídia também poderá ser vivenciada pela TV. Com a 

digitalização das transmissões, a TV – que somente entretinha – ganhará novas funções como 

afirma Dizard Junior (apud Machado Filho, 2006, p.17) “O telecomputador39 possibilitará 

inúmeras tarefas que deixarão a vida do consumidor de produtos audiovisuais ainda mais fácil 

e prazerosa”. 

Com a transmissão em sinal digital, será possível acessar a internet utilizando o 

aparelho de TV, assistir aos programas preferidos a qualquer hora (on-demand 40), acessar 

serviços do Governo e realizar compras on-line. Com o acesso à nova tecnologia, que 

certamente deixará de ser artigo de luxo como foi na década de 60, o ser humano deixará de 

ser apenas um mero espectador. 

 

Nunca a interação dos meios de comunicação deveu tanto à tecnologia 
quanto neste final de século, assim como nunca as novas tecnologias 
da comunicação provocaram tantos novos caminhos teóricos da 
comunicação. [...] É justamente a interação dos meios, somada ao 
mesmo fenômeno no sentido inter-humano, que irá romper com a 
estrutura unidirecional de interpretação dos meios como 
potencialidades de dominação e utilitarismo da linguagem (BAIRON, 
1995, p. 75). 

 

No Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-t), o software41 

hipermidiático será nacional. Trata-se do Ginga 42 (www.ginga.org.br), aplicativo que 

permitirá aos profissionais responsáveis pela interatividade elaborarem aplicações de 

hipermídia para a TV Digital. 

 Para Becker (2007, p. 70), o termo interatividade vem sendo utilizado a esmo, como 

jogada de marketing, e por isso passou a ser banalizado. O autor alerta que para definir 

melhor os níveis de interatividade, sem que haja distorções, é necessário relacioná- la com a 

evolução da participação do espectador na programação. “Essa confusão levou à interpretação 

                                                 
39 Termo apresentado por Dizard Jr, em 2000. O telecomputador será o único aparelho que possibilitará as 
funções de um computador, televisão, rádio, tocadores de música e telefone. (MACHADO FILHO, 2006, p.17) 
40 Vídeo sob demanda, abreviatura VoD de video on demand, em inglês. É uma solução de vídeo sobre xDSL ou 
outra tecnologia banda larga. Por meio de uma página web na tela da TV, o assinante pode escolher diferentes 
tipos de filmes e programas de TV que estejam disponíveis em VoD. A solução consiste em enviar conteúdos em 
formato de vídeo, karaokê, jogos, etc - sob demanda ou continuamente - utilizando redes de banda larga de 
operadoras de comunicação. Assim, o usuário receberá conteúdos com qualidade de imagem semelhante ao 
DVD, no momento que desejar e sem sair da sua casa. (MACHADO FILHO, 2006, p. 17) 
41 No Sistema Brasileiro de Televisão Digital mais conhecido como middleware. Middleware é o neologismo 
criado para designar camadas de software que não constituem diretamente aplicações, mas que facilitam o uso de 
ambientes ricos em tecnologia da informação. Disponível em: < http://www.larc.usp.br/site/arquivos/2000-
2006/RevistaPCS/revista002.pdf#page=31>. Acesso em: 24 abr. 2008. 
42 Pode-se afirmar que o “Ginga” é um middleware criado para elaborar aplicação de hipermídia específicos para 
a TV Digital. 
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de que a TV interativa nada mais é do que internet na televisão, sem qualquer relação com 

conteúdo áudio visual”, (SOUTO MAIOR, 2002; NOAM, 2004 apud BECKER, 2007, p.71) 

 Lemos ([s.d], p. 02-03) classifica a interatividade na televisão em cinco níveis 

baseando-se na evolução da mídia:  

 
Nível 0: é o estágio em que a televisão expõe imagens em preto e 
branco e dispõe de um ou dois canais. A ação do espectador resume-se 
a ligar e desligar o aparelho, regular volume, brilho ou contraste e 
trocar de um canal para outro. 
Nível 1: a televisão ganha cores, maior número de emissoras e 
controle remoto — o zapping vem anteceder a navegação 
contemporânea na web. Ele facilita o controle que o telespectador tem 
sobre o aparelho, mas, ao mesmo tempo, o prende ainda mais à 
televisão. 
Nível 2: alguns equipamentos periféricos vêm acoplar-se à televisão, 
como o videocassete, as câmeras portáteis e os jogos eletrônicos. O 
telespectador ganha novas tecnologias para apropriar-se do objeto 
televisão, podendo agora também ver vídeos e jogar, e das emissões, 
podendo gravar programas e vê- los ou revê- los quando quiser. 
Nível 3: já aparecem sinais de interatividade de características 
digitais. O telespectador pode então interferir no conteúdo a partir de 
telefones (como no programa “Você Decide” da Rede Globo de 
Televisão) por fax ou correio eletrônico. 
Nível 4: é o estágio da chamada televisão interativa em que se pode 
participar do conteúdo a partir da rede telemática em tempo real, 
escolhendo ângulos de câmera, diferentes encaminhamentos das 
informações etc. 

 
Para Montez e Becker (2005, p. 53-54) no nível 4 de interação, o telespectador ainda 

não tem controle total sobre a programação, e reage a impulsos e caminhos predefinidos pelo 

transmissor. Sendo assim, “a TV ainda é reativa, sendo necessários pelo menos mais três 

níveis de interatividade para torná- la pró-ativa”.  

 
Nível 5: o telespectador pode ter uma presença mais efetiva no 
conteúdo, saindo da restrição de apenas escolher as opções definidas 
pelo transmissor. Passa a existir a opção de participar da programação 
enviando vídeo de baixa qualidade, que pode ser originado por 
intermédio de uma webcam ou filmadora analógica. Para isso, torna-
se necessário um canal de retorno ligando o telespectador à emissora, 
chamado de canal de interação. 
Nível 6: a largura de banda desse canal aumenta, oferecendo a 
possibilidade de envio de vídeo de alta qualid ade, semelhante ao 
transmitido pela emissora. Dessa forma, a interatividade chega a um 
nível muito superior a simples reatividade, como caracterizado no 
nível quatro, de (Lemos, 1997). 
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Nível 7: neste nível, a interatividade plena é atingida. O telespectador 
passa a se confundir com o transmissor, podendo gerar conteúdo. Esse 
nível é semelhante ao que acontece na internet hoje, onde qualquer 
pessoa pode publicar um site, bastando ter as ferramentas adequadas. 
O telespectador pode produzir programas e enviá- los à emissora, 
rompendo o monopólio da produção e veiculação das tradicionais 
redes de televisão que conhecemos hoje. 

 

Já Reisman (2002, p. 01, tradução nossa) na usa obra, Rethinking Interactive TV – I 

want my Coactive TV, cria níveis interativos mais simples e com apenas três divisões: 

 
Reativo – nesse nível, as opções e realimentações (feedbacks) são 
dirigidas pelo programa, havendo pouco controle do usuário sobre a 
estrutura do conteúdo;  
Coativo – apresentam-se aqui possibilidades do usuário controlar a 
seqüência, o ritmo e o estilo;  
Pró-ativo – o usuário pode controlar tanto a estrutura quanto o 
conteúdo.  

 

Muito embora tamanhas possibilidades sejam tentadoras e, por isso mesmo, 

aparentemente imediatas, é necessária muita cautela e pouca sofisticação na elaboração dos 

aplicativos que irão possibilitar que grande parte das pessoas consiga obter a interatividade, 

afinal,  como relata Souto (apud BECKER, 2007, p. 72) “o principal desafio da TV interativa é 

mudar os hábitos de usuários passivos como são os telespectadores, para que se tornem 

participativos”. Para Barbosa (2008)43, assessor da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, 

“essa relação de comportamento não é algo que se mude rapidamente. Ela com certeza está 

nas futuras gerações”. Complementarmente a Barbosa pode-se citar Nascimento (2007, p. 

201): 

 
[...] a desorientação é um problema, pois impede que o usuário se 
mova livremente pela informação de acordo com suas necessidades. 
Ela paralisa e bloqueia a capacidade de completar uma busca ou uma 
tarefa proposta. A desorientação e a confusão na navegação podem 
aparecer por dois motivos: porque um sistema foi projetado e 
desenhado pobremente ou porque o interator não compreende a lógica 
ou o significado de um argumento ou conteúdo. 
 
 

Infere-se, portanto, que não basta obter a interatividade, mas também fazer com que 

eles (telespectadores) sintam-se estimulados a utilizar todo o potencial que a TV Digital 

                                                 
43 Informação Verbal dada na Semana da Faculdade de Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo 
em São Bernardo do Campo-SP em Outubro de 2008. 
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possibilita.  Por isso, pensa-se que mesmo tecnologicamente sendo viável, os telespectadores 

não alcançarão a interatividade plena como na internet, onde podem criar conteúdos e fazer as 

mais diversas escolhas de forma assíncrona.  

As tecnologias exigem um tempo de maturação. Principalmente para aqueles que 

viveram a maior parte de suas vidas na Sociedade Industrial e ainda nem sequer assimilaram 

computadores e internet.  

Com a interatividade na televisão digital e, junto a ela o acesso à rede mundial de 

computadores, pode-se trazer enormes benefícios às pessoas e diminuir problemas como a 

mortalidade infant il, pois junto à programação televisiva das emissoras poderiam ser enviadas 

informações sobre como elaborar o soro caseiro, orientação para uma alimentação saudável 

com legumes, frutas e verduras típicas da região onde essas pessoas habitam, dicas de como 

deixar à água própria para consumo e utilização. O analfabetismo não seria problema, pois 

como afirma Montez e Becker (2006, p. 09) “mesmo os analfabetos totais, que não 

conseguem sequer relacionar um número um ao significante alfanumérico, entendem a 

televisão”. 

A diarréia mata 64,52 crianças a cada 100 em Dourados no Mato Grosso do Sul. A 

infecção tem como principal tratamento a introdução do soro caseiro e o aumento da ingestão 

de líquidos44. 

 
Cada um de nós que participa desta cultura em rede a vê de uma 
maneira própria, como cidade virtual com crescente potencial para 
comércio e transações econômicas, como uma infinita fonte de 
consulta e aquisição de conhecimento, como plataforma de 
experimentações artísticas ou de entretenimento, como aproximação 
geográfica e oportunidade de contato à distância de forma ágil e 
prática, etc. (NASCIMENTO, 2007, p. 136). 

  
Outro efeito do binômio “TV Digital e interatividade” pode ser a abrangência do que 

Pierry Lévy (1996, p. 116) chamou de “inteligência coletiva” já que, para ele, as inteligências 

individuais refletem uma inteligência coletiva na medida em que um conjunto de linguagens, 

instituições sociais, polaridades afetivas, paisagens de sentido, entre outros (de um mundo 

humano e tecnológico comuns) pensa dentro de cada indivíduo :  

 
                                                 
44 A doença diarréica pode ser causada por vírus, bactérias e parasitas. Esses agentes podem contaminar a água, 
alimentos e o solo. Durante a diarréia, há um aumento do número de evacuações que leva à perda de líquidos e 
substâncias importantes para o organismo, o que causa a desidratação. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/noticias_detalhe.cfm?co_seq_noticia=27719>. Acesso em: 
18 de nov. 2007  
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Neste sentido, o ciberespaço e as redes de informação favorecem a 
fruição de uma inteligência coletiva que se transforma e nos 
transforma a todo instante. Tanto quanto a pesquisa utilitária de 
informação, é essa sensação vertiginosa de mergulhar no cérebro 
comum e dele participar que explica o entusiasmo pela internet. 
Navegar no ciberespaço equivale a passear um olhar consciente sobre 
a interioridade caótica, o ronronar incansável, as banais futilidades e 
as fulgurações planetárias da inteligência coletiva. O acesso ao 
processo intelectual do todo informa o de cada parte, indivíduo ou 
grupo, e alimenta em troca o do conjunto. Passa-se então da 
inteligência coletiva ao coletivo inteligente (LÉVY, 1996, p. 117). 
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CAPÍTULO II – O FÓRUM NACIONAL PELA 

DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

1 – Caracterização do Fórum 

 

1.1 As bases para o surgimento do FNDC 

Embora o FNDC tenha surgido nos anos 90 (em 1991 como movimento social, 

tornando-se entidade quatro anos depois), as primeiras propostas para a criação de um 

movimento nacional para a democratização da comunicação apareceram já na década de 70. 

Naquela época, apesar de a Ditadura Militar continuar ativa e, conseqüentemente, manter 

acesa a chama da censura sobre os meios de comunicação, o acesso populacional a eles 

aumentava, com destaque para a TV, que tinha o crescimento impulsionado, entre outros 

fatores, pela transmissão da Copa do Mundo do México.  Foi em meio a esse contexto que as 

primeiras propostas de democratização ganharam corpo. De acordo com as “Bases do 

Programa para a Democratização da Comunicação no Brasil” (FNDC, 1994, p. 02), as 

proposições criadas na época estavam carregas por um enfoque oposicionista e negativo, em 

que prevalecia um ambiente de denúncias em detrimento das proposições e identificação de 

novas possibilidades. 

Entre os setores de esquerda e os liberais (direita) havia uma concepção de que “só a 

‘conquista do Estado’ proporcionaria os meios necessários para a profundidade das 

transformações pretendidas que, aliás, nunca eram claramente formuladas” (FNDC, 1994, p. 

02). Ainda segundo o documento, o tipo de prática citado acima, ainda que desprovido de 

projeto, satisfazia os ideais da época por seu contorno vanguardista. 

 
[...] eram iniciativas que não feriam as estruturas dominantes da 
comunicação. Contentavam-se com a marginalidade e os espaços periféricos. 
Mas conseguiam atualizar o charme do "heróico" e viabilizar um exercício 
de rebeldia  (FNDC, 1994, p. 02). 

 
Sob essa perspectiva, no final dos anos 80 começaram a surgir demandas que, pela 

conjuntura do momento, foram solucionadas com várias propostas de ideário libertário e 

cunho anarquista, prevalecendo perspectivas imediatistas e particularizadas. No entanto, 

naquele momento percebeu-se que eram necessárias proposições mais concretas e de longo 

prazo em vez da militância com objetivos específicos, privilegiando uma minoria. 
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Depois de 20 anos de luta, o cenário começou a ser modificado com o fim dos 

Governos Militares e a apresentação de novas propostas durante o governo de Tancredo 

Neves. Dentre as idéias apresentadas, as mais polêmicas e inovadoras eram: 

 
A criação de um sistema público de comunicação para assegurar o direito 
social à informação, exercido através de fundações e sociedades civis sem 
fins lucrativos e a criação do conselho Nacional de Comunicação Social –  
composto por entidades da sociedade civil, partidos e governo – com amplas 
prerrogativas de deliberação sobre as concessões de canais de rádio e 
televisão, submetendo suas decisões ao Congresso Nacional (SOUZA, 
1996, p.32).  
 

Tais proposições não surtiram muito efeito, já que “acabaram olimpicamente 

desconsideradas pela Frente que sustentou Sarney no governo”, (FNDC, 1994, p.02). Mas 

nem mesmo as propostas desconsideradas pelo presidente Sarney chegaram a constituir um 

projeto global pela democratização da comunicação em que tivessem sido elaboradas ações de 

curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, o relatório “Bases do Programa para a 

Democratização da Comunicação no Brasil” relata as causas que impediram o surgimento de 

um projeto mais adequado.  

 
Os condicionamentos políticos da época, os ‘becos’ teóricos e, de um modo 
geral, todo um contexto nacional e internacional levou a que nenhum 
movimento tenha conseguido enfrentar com conseqüência a lógica da 
mercadoria ou adquir ir verdadeira potência política (FNDC, 1994, p. 02). 

 
Outro fator relevante esteve ligado à influência dos avanços tecnológicos sobre o 

campo comunicacional. Já na década de 50 o desenvolvimento dos meios de comunicação 

tornou-se exponencialmente acelerado com a ampla disseminação da televisão e 

desenvolvimento da microeletrônica. Todavia, além da comunicação, áreas como política, 

cultura e economia também sentiram o impacto das tecnologias. “Com os meios de 

comunicação de massa, criaram-se novas formas de socialização e intensificou-se o seu papel 

estruturador do cotidiano e de geração de efeitos sobre os indivíduos” (IBID, 1994, p. 03). 

 Nesse cenário mutante, a incapacidade do Estado em atender as demandas das pessoas, 

principalmente nos assuntos relativos a entretenimento, apareceu como agravante, assim 

como as pressões exercidas pelo setor privado da comunicação. 

 
[As emissoras de televisão] “[...] atuam forçando cada vez mais os limites 
aceitáveis, explorando as fragilidades humanas, evocando perversões e 
mesquinharias, operando a partir do fascínio pela violência, ativando reações 
primitivas e apoiando-se no apelo à morbidez e nos traços esquizo-
paranóides dos indivíduos”, (FNDC, 1994, p. 03). 
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Assim, as emissoras de televisão que utilizam de um bem público que são as 

concessões dos canais, em vez de levarem cultura, educação, ou seja, conhecimento 

desempenham um papel totalmente o contrário daquilo que o próprio o estado legislou, 

aproveitando principalmente da sua ausência.  

 
1.2 – A Criação do Fórum 

 

Em 1990, motivados pelo episódio de manipulação do debate eleitoral entre Collor e 

Lula45 em plena corrida pela presidência do país, vários comitês surgiram em diversos estados 

brasileiros dispostos a lutar pela democratização da comunicação. Em abril de 1991, com a 

articulação desses comitês, surgiu informalmente o “Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação” (FNDC) durante a “VI Plenária Nacional”, reunião que teve como finalidade 

“proceder os encaminhamentos de registro” do Fórum como associação civil (FNDC, 1996, 

p.01).  Nesse processo, a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) teve participação 

fundamental. Segundo Souza (1996, p.37), “somente um movimento nacional e unificado – 

que superasse os limites das articulações regionais e assumisse as iniciativas e objetivos 

comuns de luta – poderia gerar força política capaz de impulsionar as mudanças necessárias à 

nação na área da comunicação”. Dessa forma, a FENAJ em si não queria criar um 

movimento, mas defendia que isso fosse feito junto à sociedade civil (IBID, p.37). 

O FNDC surgiu depois da batalha pela democratização da comunicação durante a 

constituinte de 1990. As entidades de classe que formavam a Frente Nacional por Políticas 

Democráticas de Comunicação, mesmo depois de perderem, decidiram que era preciso manter 

um esforço de mobilização e ação na busca de políticas públicas congruentes com seus ideais 

(FNDC, 2008, p. 01). 

O FNDC iniciou as atividades atuando em diversos segmentos da comunicação com: 

 
[...] a implantação do Conselho de Comunicação Social, a disputa da 
regulamentação da TV a Cabo e da elaboração de uma nova Lei de Imprensa 
- que o Fórum respondeu, posteriormente, com o projeto da Lei da 
Informação Democrática - e, também, um pouco mais tarde, a luta pela 
reestruturação da Rede Manchete, (FNDC, 1994, p. 03). 

 
                                                 
45 A manipulação do debate entre Collor e Lula foi realizada pela Rede Globo de Televisão, que editou o debate 
realizado durante o horário da noite (prolongado até a madrugada) e assistido integralmente por um número 
restrito de trabalhadores. Uma edição sucinta foi transmitida nos telejornais “Hoje” e “Jornal Nacional” do dia 
seguinte. A matéria ficou conhecida como “melhores momentos de Collor e piores de Lula”. O Jornal Nacional 
da Rede Globo é o programa de maior audiência da TV Brasileira e, para muitos, teve papel decisivo na eleição 
de 1989 para a presidência do país (SOUZA, 1996, p. 36). 
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O Fórum foi constituído formalmente em 20 de agosto de 1995 por quatro entidades 

que ficaram incumbidas do seu registro: a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), 

representada por Daniel Koslowsky Herz; a Federação Interestadual dos Trabalhadores em 

Radiodifusão e Televisão (FITERT), representada por Francisco de Campos Pacheco Neto; a 

Associação Nacional dos Artistas e Técnicos em Espetáculos (ANEATE), representada por 

Lígia de Paula Souza ; a Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações 

(FITTEL), representada por Marcelo Beltrão Corrêa e a Executiva Nacional dos Estudantes de 

Comunicação (ENECOS), representada por Maria Lúcia Motta Gaspar. 

Também ganharam status social de fundadores todos os 44 comitês regionais e 

comissões pró-comitês, além das 32 entidades nacionais e regionais que haviam se cadastrado 

no Fórum durante a “VI Plenária”. 

A primeira coordenação executiva do fórum foi composta Daniel Koslowsky Herz 

(Coordenador-Geral); Francisco de Campos Pacheco Neto (primeiro Coordenador-

Secretário); Marcelo Beltrão Corrêa (segundo Coordenador-Secretário); Maria Lúcia da Motta 

Gaspar (como terceira Coordenadora-Secretária) e Lígia de Paula Souza (Coordenadora- 

Tesoureira). 

Para o conselho deliberativo e a suplência da Coordenação Executiva foram 

convidados o Comitê pela Democratização do Rio de Janeiro e o Comitê pela Democratização 

de São Paulo, enquanto o Conselho Deliberativo passou a ser formado pelas entidades Ar 

Livre – Movimento Rádios Livre, Associação Brasileira de Vídeo Popular – ABVP, Comitê 

pela Democratização da Comunicação da Bahia, Comitê pela Democratização da 

Comunicação de Minas Gerais, Comitê pela Democratização da Comunicação de Piracicaba, 

Comitê pela Democratização da Comunicação de Presidente Prudente, Comitê pela 

Democratização da Comunicação de Santa Catarina, Comitê pela Democratização do Rio 

Grande do Sul, Juventude Socialista do PDT, Movimento Fraternidade das Igrejas Cristãs – 

MOFIC, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica do RJ – STIC, União de 

Redes Radiofônicas – Escritório Brasileiro da AMARC, União Nacional dos Estudantes – 

UNE. 

Para o conselho Fiscal da entidade foram convidados o Comitê pela Democratização 

da Comunicação do Distrito Federal, o Partido dos Trabalhadores (PT) – Diretório Nacional e 

a União Cristã Brasileira de Comunicação Social – UCBC. 

A coordenação executiva atual é composta por Celso Augusto Schröder, coordenador-

geral e membro da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); José Luiz Nascimento Sóter, 

secretário-geral e membro da Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária (Abraço); 



 64 

Berenice Mendes Bezerra, coordenadora tesoureira e membro da Associação Nacional das 

Entidades de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (Aneate); Roseli Goffman, 

coordenadora de Mobilização e Organização e membro do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) e Edson Amaral, coordenador de comunicação e membro da Federação Interestadual 

dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão (FITERT). 

De acordo com o estatuto social (ver anexo 2) da entidade (FNDC, 1996, p.01), o 

FNDC é uma associação civil, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída por 

instituições da sociedade civil, igualmente sem fins lucrativos, que representam setores da 

sociedade civil que assumam a importância da área das comunicações para a construção da 

democracia e da cidadania. Em suma, “[...] aquele que vai se organizar para lutar por políticas 

públicas democráticas de comunicação, por legislação, direitos reconhecidos juridicamente, 

institucionalmente etc” (SOUZA, 1996, p. 90).  

Ainda de acordo com o pesquisador (1996, p. 96) o movimento pela democratização 

da comunicação deve ser entendido como uma rede de movimentos sociais que atua de forma 

a estabelecer intercâmbios entre si, através de metas comuns e conjuntas. Devem ser definidas 

como interações horizontais e práticas sócio-políticas, pouco formais e institucionalizadas 

entre organizações da sociedade civil, grupos e atores informais engajados em conflitos e 

solidariedades de projetos políticos e/ou culturais construídos em torno de identidades e 

valores coletivos com os seguintes objetivos: 

 
I - fomentar, por todas as suas instâncias e meios, a democratização da 
comunicação; 
II - incentivar a máxima ampliação das condições de acesso de todos os 
segmentos da sociedade à propriedade, posse e utilização dos meios de 
comunicação social; 
III - fomentar o desenvolvimento da capacidade de geração de informação a 
todos os segmentos sociais; 
IV - favorecer uma ampla participação de todos os setores da associação na 
formulação de políticas públicas de comunicações; 
V - estimular o desenvolvimento de formas de controle públicos sobre os 
meios de comunicação de massa como condição para orientar as decisivas 
determinações do conteúdo destes meios no desenvolvimento da cultura e da 
democracia no país; 
VI - fomentar a capacitação dos cidadãos para a leitura crítica dos meios de 
comunicação, nas suas diversas modalidades, e para o debate da estética, a 
partir da compreensão da linguagem e dos artifícios empregados;  
VII - estimular a elaboração teórica, técnico-científica e política sobre as 
comunicações; 
VIII - estimular o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e a 
inserção destes no contexto internacional visando a autonomia estratégica e a 
soberania do país (FNDC, 1996, p. 02): 
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O que se percebe é que com o amadurecimento da associação, e devido às mudanças 

conjunturais ocorridas no país ao longo das décadas, os objetivos também ganharam nova 

forma e aumentaram. Isso pode ser constatado no site da instituição onde se encontram os 

objetivos estratégicos mencionados abaixo: 

 
1. Adotar o planejamento estratégico para a área das comunicações, com 
ampla participação de todos os setores da sociedade interessados, como 
condição para o alcance de objetivos nacionais, construção democrática da 
vontade nacional, afirmação da autonomia estratégica do país, assim como 
da cidadania e da dignidade humana; 
2. Mobilizar os setores organizados da sociedade para fazer frente à 
dimensão estratégica da área das comunicações na contemporaneidade; 
3. Estabelecer formas de controle público sobre os meios de comunicação de 
massa - sendo controle aqui entendido como um processo eminentemente 
político, não burocrático, formalista ou censório - como condição para 
orientar as decisivas determinações do conteúdo destes meios no 
desenvolvimento da cultura e da democracia no país; 
4. Estabelecer novas relações entre o Estado, o setor privado e a sociedade 
civil, no que se refere à estruturação dos sistemas de comunicações e na 
definição dos conteúdos veiculados e do papel cultural, político e econômico 
desempenhado pelos meios de comunicação; 
5. Formular uma Política de Comunicações que acolha, como elementos 
decisivos, a participação da sociedade no seu processo de implementação e a 
incidência democrática sobre os conteúdos veiculados, assim como a 
apresentação de requisições para as políticas de telecomunicações e 
informática e o equacionamento das conexões da área de comunicações com 
as diversas áreas de atuação governamental (educação, saúde, etc.); 
6. Empreender a reestruturação do mercado de comunicação no Brasil, 
através de medidas legais e políticas, com a criação de condições favoráveis 
para a concorrência comercial, fortalecimento da capacidade de produção 
por empresas e entidades, impulso a segmentos da mídia com necessidades 
de valorização, regionalização da produção e ampliação do mercado, 
inclusive para viabilização da produção hoje sem canais de distribuição, e 
amplo estímulo à pluralidade de expressão; 
7. Impulsionar a implantação de infra-estrutura para a constituição das 
"estradas eletrônicas" que permitirão o desenvolvimento integrado dos 
diversos serviços de comunicações e telecomunicações, especialmente a 
multimídia; 
8. Formular política industrial, de importações e de desenvolvimento de 
tecnologia nacional adequada para o desenvolvimento da área de 
comunicações no seu conjunto; 
9. Capacitar os cidadãos para a leitura crítica dos meios de comunicação, nas 
suas diversas modalidades, e para o debate da estética, a partir da 
compreensão da linguagem e dos artifícios empregados, e desenvolvimento 
de formas e condições de defesa da cidadania e da dignidade humana em 
relação à atuação destes meios, entendendo-se que autonomia intelectual dos 
indivíduos e capacidade crítica são fatores decisivos para a afirmação da 
autonomia estratégica do país46; 

                                                 
46 Vale ressaltar que o objetivo de número 9 (nove) corresponde ao objetivo de número (seis) localizado no 
Estatuto do Fórum, acrescido de mais orientações. 
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10. Capacitar a Nação e a cidadania para fazer frente à enorme quantidade de 
produção audiovisual internacional que está sendo introduzida no país - 
especialmente através das novas tecnologias de comunicação - com o 
desenvolvimento de condições para a assimilação dos aspectos 
humanizadores da cultura universal, resistência crítica a elementos 
desagregadores e, sobretudo, com a incrementação de meios e recursos para 
afirmação positiva da cultura e da autonomia estratégica e da soberania 
nacional; 
11. Capacitar o Brasil para ser um pólo mundial de elaboração teórica, 
técnico-científica e política sobre comunicação e, em particular, sobre a 
produção audiovisual, de modo a que o país se prepare adequadamente não 
apenas para ser informado pela cultura universal, mas também para informá-
la; 
12. Preparar o país para ser um grande exportador de produção audiovisual e 
de multimídia, realizando uma vocação já demonstrada no mercado de 
televisão pela alta qualidade e competitividade dos seus produtos, 
perseguindo objetivos econômicos, de projeção de potência e de 
posicionamento geo-estratégico no Sistema Internacional.47 

 
Conforme o site da associação48, o Fórum possuiu como associados 16 entidades 

nacionais e 135 unidades regionais e locais (ver anexo 3), mais conhecidas como comitês. 

Para serem fundados eles devem congregar, no mínimo, cinco entidades atuantes na região. 

Os comitês estaduais aglutinam entidades locais, regionais, grupos de comunicação 

alternativa e popular dando- lhe um caráter nacional (ver anexo 4). Sua função é articular e 

encaminhar nos estados as lutas do Fórum Nacional, além de eleger delegados para as 

plenárias do FNDC. Todavia, muitos comitês não possuem bases sólidas e, 

conseqüentemente, têm atuação passageira. “Os comitês nascem e desaparecem em 

determinadas regiões, demonstrando certa fragilidade de organização” (IBID, 1996, p. 143). 

 Para um comitê se associar ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, 

deve preencher dois formulários (ver anexo 5) e aguardar a ratificação que deverá ser 

realizada em uma plenária com ata assinada pelos representantes presentes. De acordo com 

informações publicadas no site da instituição49, cada entidade deve pagar o valor de R$ 20 

(vinte) mensais mais taxas bancárias para participar. Eventualmente a instituição também 

realiza captação de recursos para projetos, sendo esta a principal forma de arrecadação do 

Fórum. 

Depois de cadastrados, os comitês têm liberdade para se reunirem e atuarem em 

âmbito local, desde que respeitem os direitos e deveres dos associados no estatuto da 

                                                 
47 FNDC. Disponível em: <http://fndc.org.br/internas.php?p=internas&lay_key=5&cont_key=10>. Acesso em: 
16 set. 2008.  
48 FDNC. Disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=internas&lay_key=5&cont_key=85>. Acesso 
em: 22 set. 2008.  
49 FNDC. Disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=internas&lay_key=5&cont_key=22>. Acesso 
em: 21 nov. 2008. 
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entidade. Pessoas físicas, ONGs e movimentos sociais também podem participar do FNDC 

através dos comitês regionais, cabendo a eles a decisão de permitir ou não que tais grupos se 

associem.  

Nesse contexto, observando a abrangência da associação, acredita-se que cumprir com 

os objetivos da FNDC não deva ser tarefa fácil. Representar tantas instituições da Sociedade 

Civil (que por competência têm a missão de representar setores da Sociedade Civil) e 

coadunar interesses de todos deve ser um trabalho árduo e de muita articulação. Isso porque, 

se por um lado conseguem expressão em todo o território do país pela sua pluralidade, por 

outro tendem a esbarrar na divergência de interesses inerente ao caráter pluralista do Fórum.  

Pela reflexão mencionada acima, pode-se entender que o FNDC é atualmente uma 

“rede de redes”, sendo constituída internamente por outros grupos diferenciados, unidos por 

interesses comuns. 

 
Como exemplo, podemos citar a FENAJ, uma federação nacional de 
trabalhadores, possuindo sua rede própria de sindicatos estaduais e regionais 
filiados, ou ainda a ABVP (Associação Brasileira de Vídeo Popular), uma 
associação que possui uma rede de mais de 250 filiados (ONGs, produtores 
de vídeos independentes, sindicatos etc), (SOUZA, 1996, p. 100). 

 
 
Dessa forma, a identidade do Fórum se dá pela temática – a luta pela democratização 

das comunicações –, e apesar de trabalhar também no campo da reflexão com grupos de 

estudos e outros, atua principalmente em nível político com apoio a projetos de leis e 

participação no Congresso Nacional. 

Para tentar cumprir com os objetivos da instituição os representantes do FNDC 

escrevem artigos, cartas abertas, manifestos, cartilhas (ver anexo 6), a revista 

MidiaComDemocracia50 (ver anexo 7) e o boletim semanal E-Fórum, além de promoverem 

conferências sobre comunicação, elaborarem estudos e levantamentos sobre o assunto e 

enviarem clippings com informações coletadas nas mídias impressas e on-line, centros de 

pesquisas, universidades entre outros (ver quadro 7). 

 
 
 
 

                                                 
50 A revista “MídiaComDemocracia” não possui periodicidade. A primeira edição foi publicada em 10 de 
fevereiro de 2006. A segunda edição foi publicada quatro meses depois, em 23 de junho de 2006. No total, foram 
publicadas sete edições da revista. Em 2007 houve apenas uma edição, a de número 6. Quatro meses mais tarde 
foi veiculada a última edição. O editorial da edição número 1 (um) vinha com o título “Compartilhar informação 
é dividir poder” e reivindicava a falta da democracia nas comunicações e a necessidade de compartilhá-la. 
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QUADRO 7 
Documentos das ações realizadas pelo FNDC 

 

 
 
Dentre as vitórias alcançadas pelo Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação estão:  

 
(...) a implantação do Conselho de Comunicação Social, a disputa da 
regulamentação da TV a Cabo (com a inserção dos canais legislativos, 
universitários e comunitários), a elaboração da Lei da Informação 
Democrática (LID) e a luta pela reestruturação da Rede Manchete. [...] A 
criação da Abraço e, em 1998, [...] a implantação do Conselho de 
Comunicação Social no Congresso Nacional [...]. O FNDC também teve 
participação direta no atraso da aprovação do projeto de lei 175/2001, que 
garantiria 100% de capital estrangeiro nas empresas de TV a cabo. Em 2003, 
o Fórum realizou, durante o III Fórum Social Mundial o Seminário 
"Comunicação para o Exercício da Cidadania", com o desenvolvimento de 
quatro painéis e cinco oficinas. No mês de abril, quatro de seus 
representantes participaram do grupo de trabalho do Ministério das 
Comunicações que se propôs acelerar o processo de autorização de 4,4 mil 
rádios comunitárias que protocolaram seus pedidos junto ao Ministério das 
Comunicações. Em junho, o Fórum apresentou ao governo uma proposta 
sobre a digitalização da comunicação social eletrônica e pautou junto à 
sociedade o debate sobre a regulamentação da regionalização da produção 
cultural, artística e jornalística no rádio e na TV e o empréstimo de recursos 
públicos a empresas de comunicação 51. 

 
A ação considerada de maior importância pelo FNDC foi a “Lei da TV a Cabo”. 

Segundo Souza (1996, p. 47), foi a primeira vez que uma lei dessa área fixou claramente uma 

missão para os empresários do setor da comunicação e estabeleceu objetivos compatíveis com 

                                                 
51 FNDC. Disponível em: <http://www.fndc.org.br/internas.php?p=internas&lay_key=5&cont_key=10>. Acesso 
em: 21 nov. 2008. 
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o interesse público. “A maior vitória alcançada pelo Fórum abre caminhos para 

transformações estruturais nos sistemas de comunicação no Brasil” (IBID, p. 48). 

Percebe-se que o FNDC trabalha apenas com questões legais, não tramita com a 

população em nível nacional, não é massivo e se limita a trabalhar tecnicamente, o que parece 

ser pouco para uma instituição que se propõe a fazer um trabalho de tamanha envergadura. 

Apesar de algumas vitórias, a entidade também enfrenta problemas que limitam sua 

atuação e atrapalham o encaminhamento das propostas votadas nas plenárias nacionais. São 

problemas estruturais52, financeiros, falta de comunicação, falta de divulgação do movimento 

e falta de propostas para questões relacionadas à internet. 

 
[...] É preciso que o FNDC consiga sensibilizar as várias entidades da 
sociedade civil e partidos políticos, fazendo com que deixem de dar apoio 
apenas formal ao movimento e assumam a luta pela democratização da 
comunicação como uma prioridade de trabalho. Para que essa luta se torne 
massiva é preciso um projeto tático e estratégico de alianças, que leve em 
consideração a diversidade de forças que hoje atuam na sociedade brasileira 
e um projeto de campanha institucional e de marketing para o movimento. 
[...] O FNDC não possui uma política externa de comunicação, o que 
demonstra a dificuldade que o movimento tem de transmitir suas propostas e 
mensagens para fora de sua rede de contatos (SOUZA, 1996. p. 189). 

 
 

1.3 – O clipping on-line  

 

Para a efetivação desta pesquisa, o trabalho proposto tem como fontes específicas de 

análises os clippings on- line veiculados pelo Fórum Nacional pela Democratização da 

Informação. Através deles tem-se como objetivo realizar um estudo da implantação do 

Sistema Brasileiro de Televisão Digital através da leitura e interpretação das notícias 

publicadas no suporte em questão.  

De acordo com Rabaça e Barbosa (2001, p. 141) clipping é um serviço de apuração, 

coleção e fornecimento de recortes de jornais e revistas sobre determinada pessoa, instituição, 

etc. No caso do clipping eletrônico, trata-se de um serviço de apuração e coleção de notícias 

de mídia eletrônica (programas de TV ou de rádio, sites da internet). 

Na definição da enciclopédia virtual Wikipedia53, 

 

                                                 
52 O FNDC tem uma institucionalização mínima, vivendo basicamente e apoios informais das entidades que o 
integram. Em termos de infra-estrutura própria, o Fórum não possui sede, funcionários ou qualquer outro 
equipamento para a agilização de seu trabalho, o que limita o encaminhamento e avanço de muitas propostas a 
implementar (SOUZA, 1996, p. 190). 
53 Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Clipping>. Acesso em 24 de jun. 2008.  
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O clipping (termo em inglês, mas comumente utilizado no Brasil) ou 
clipagem é o processo de selecionar notícias em jornais, revistas, sites e 
outros meios de comunicação, geralmente impressos. Muitas vezes este 
serviço é realizado por assessorias de imprensa para identificar as referências 
a determinado cliente ou tema de interesse.  

 
Já na página de internet do Centro Federal de Educação Tecnologia do Ceará54 o 

clipping ou “clipagem virtual” é conceituado como: 

 
[...] a extração de notícias, notas e informações que são publicadas na mídia, 
relacionadas à Instituição. A versão do clipping é uma forma rápida e 
econômica de pesquisa aos sites, jornais, revistas e agências de notícias. 

 
O termo “clipping” também é conhecido como Eletronic Clipping, de abreviação e-

clipping. Ele surgiu depois dos avanços da internet e do desenvolvimento dos sistemas de 

informações. Na rede mundial de computadores é possível encontrar sites que realizam 

clippings de acordo com palavras-chaves determinadas pelo usuário e enviam alertas por e-

mail. O serviço pode ser utilizado como instrumento de avaliação gerencial e, ainda, como 

vasto material de consulta. 

O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação realiza pesquisas diárias em 

mais de 106 veículos de informação nacionais e internacionais, entre eles sites de internet, 

jornais impressos, jornais on-line, revistas, instituições de ensino e agências de notícias para 

selecionar informações ligadas ao tema comunicação. Todo esse trabalho é feito através do 

Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação (EPCOM) localizado em Porto Alegre – 

RS. Depois de coletadas e cadastradas, as matérias jornalísticas são classificadas em uma das 

19 categorias utilizadas pelo Fórum: Audiovisual, Telecom, Convergência, Ciência e 

Tecnologia, Comunicação e Educação, Comunicação Comunitária, DTH, Rádio, Televisão, 

Imprensa & Jornalismo, Internet, Mercado de Comunicação, Informática, Democratização da 

Comunicação, Política, Política de Rádio e TV, TV a cabo, Indústria Fonográfica e Sociedade 

da Comunicação. Esse clipping é enviado de duas a três vezes por semana para mais de 3.800 

pessoas. Entre elas estão deputados, senadores, jornalistas, secretários do governo, militantes 

ligados à democratização da comunicação, psicólogos, pessoas ligadas à área de 

comunicação, estudantes de Comunicação Social e outros. 

É pela abrangência de informações possibilitadas na leitura do clipping on-line 

enviado pelo FNDC que se pode concluir que essa instituição mostra-se como uma excelente 

fonte de estudo para analisar a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

                                                 
54 CEFET-Ceará. Disponível em: <http://www.etfce.br/Admin/Comunicacao/clipagem.php>. Acesso em: 25 
set. 2008.  
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(SBTVD), já que reúne informações (notícias) de fontes diversificadas – algumas delas 

ligadas à pesquisa e, portanto, sem pretensões na venda de exemplares ou no aumento do 

número de acessos – possibilitando analisar o objeto da pesquisa de vários ângulos. 

O clipping é distribuído somente para as pessoas cadastradas no site da instituição. 

Para realizar a assinatura é necessário ir até a página do Fórum e inserir nome, endereço, e-

mail, sexo e escolher a opção “Grupo Clipping”. 

 

QUADRO 8  

Formulário de inscrição no clipping on-line 

 
Fonte: FNDC 

 
 
1.4 – O perfil ideológico do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

 

Evidencia-se que o coordenador do FNDC comunga das mesmas idéias que a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), do Partido dos Trabalhadores (PT) e também do Sindicato 

dos Jornalistas do Rio Grande do Sul. Isso pode ser confirmado pela afirmação feita pelo 

mesmo na “I Conferência Nacional de Comunicação do PT”.  

 
Ainda temos uma política de enfrentamento denuncista contra o poder da 
mídia, não conseguimos montar uma estratégia de poder para conseguir 
efeitos positivos nesta guerra. Boa parte da disputa que agendou a 
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democratização da comunicação resultou do esforço de militantes petistas 
nas organizações sociais55.  

 
O professor Márcio Vieira confirma a afirmação acima na obra “As vozes do silêncio” 

(1996, p.157) em que, segundo ele, há uma hegemonia de esquerda no movimento. “Muitos 

militantes de várias organizações são simpatizantes ou militantes de partidos de esquerda, 

representando influência indireta destes partidos no FNDC. “(...) Os núcleos e grupos 

partidários que participam nos comitês regionais são PT, PC do B, PPS, PV, PSB, PDT”. 

Essa vertente esquerdista não está presente na instituição somente nos dias atuais. Ela 

existe desde sua criação e pode ser exemplificada com a manifestação do PT, PSB e PC do B 

– mais conhecida na época como Frente Brasil Popular – na campanha presidencial de 1989, 

quando apresentou o programa de governo denominado “Brasil Urgente" e com o combate do 

PDT ao monopólio da Rede Globo no ano de 1993. 

 
 
O ato questionava o monopólio global, a escola de violência em que se 
transformava a programação da Rede Globo, a manipulação das matérias 
jornalísticas e a campanha de desmoralização e esvaziamento econômico, 
político e cultural do Estado do Rio de Janeiro promovida pelas organizações 
Globo, (FIO DA HISTÓRIA, 1993, p. 20). 
 
 

Atualmente, os comitês regionais representam cerca de 40% da representação nacional 

do Fórum. Das 247 entidades filiadas aos comitês regionais, 129 são sindicais, 47% do total. 

Destas, 33 são ligadas á área de comunicação, ou seja, 25,5%, (Ibid, 1996, p.145). Além 

disso, 14 comitês possuem alguma entidade sindical ligada à área de comunicação. 

A coordenação executiva atual do FNDC evidencia o grande peso das entidades 

sindicais na composição do Fórum, já que duas das cinco entidades representadas na direção 

são federações sindicais, representando 40% da Direção Executiva da entidade. As duas 

entidades (FENAJ e FITERT) são 100% ligadas aos trabalhadores da área de comunicação. 

Através desses dados apreende-se que as entidades sindicais ligadas à área de 

comunicação exercem forte influência sobre a direção do movimento. Vale destacar grande 

participação das entidades de classe do Rio Grande do Sul fortemente engajadas na luta pela 

democratização da informação. “O desafio de envolver de forma mais intensa as outras 

entidades sindicais é uma das questões que o movimento tem para resolver no seu futuro, caso 

queira ampliar suas raízes e articulações em rede” (SOUZA, 1996, p. 185). 

                                                 
55 Debatedores propõem radicalizar a democratização da comunicação no país. Disponível em: 
<http://www.pt.org.br/portalpt/index.php?option=com_content&task=view&id=12164&Itemid=195>. Acesso 
em: 01 out. 2008. 
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Assim, pode-se inferir  que os outros setores da sociedade civil como organizações não 

governamentais (ONGs), organizações comunitárias, movimentos sociais, entidades cristãs e 

outras estão pouco representados junto ao Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação. A confirmação está na composição da diretoria executiva – grande parte dela é 

ligada à comunicação tanto sindical como popular. Sendo a diretoria executiva a responsável 

pelas decisões e encaminhamentos práticos do Fórum, pode ser que algumas decisões tendam 

a privilegiar a área de comunicação, seja priorizando ações do setor ou até mesmo 

negligenciando assuntos pertinentes a outras áreas. O que vai diretamente contra a proposta 

do FNDC de ser uma “rede de redes” e um espaço legítimo para organização e criação de 

políticas públicas democráticas de comunicação. “Apesar de movimento tentar ampliar e 

quebrar com o corporativismo e com a visão de que ‘a democratização da comunicação é um 

tema que só diz respeito à que trabalha com o assunto’, ainda é muito presente essa concepção 

corporativa [...]”, (SOUZA, 1996, p. 153). 

 Uma possibilidade seria o Fórum realizar uma forte campanha junto às entidades 

menos representadas para aumentar o quadro societário ou até mesmo trabalhar melhor a 

imagem da entidade interna e externamente. 
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CAPITULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

1 – Pesquisa Exploratória 
 
 

Definida por Cervo e Bervian (2002, p. 66) como o tipo de pesquisa em que se 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos (variáveis) sem manipulá- los, a 

Pesquisa Exploratória foi o primeiro passo deste trabalho. Isto é, tratou-se da investigação 

preliminar para prover informações primitivas em torno do tema proposto nesta pesquisa.    

Uma outra definição, desta vez de Gil (2006, p.43), torna-se salutar: “pesquisas 

exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, do tipo 

aproximado, acerca de um determinado fato, sendo realizadas especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado”. No caso deste trabalho, considerando que o Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital é um tema recente e passa no momento por implantação, o levantamento 

bibliográfico foi feito com base em documentos como o modelo de referência para 

implantação da TV Digital elaborado pelo CPqD, os decretos do Ministério das 

Comunicações, os estudos de impacto da adoção da tecnologia da Anatel, os estudos para 

criação de um sistema de televisão brasileiro realizado pelas Instituições de Ensino e, por fim, 

os relatórios de entidades representantes de classe e fóruns de comunicação. 

Foi após a realização da Pesquisa Exploratória que tornou-se possível planejar este 

trabalho, colher dados, analisá- los e interpretá- los. Posteriormente, passou-se à formulação do 

problema, à construção das hipóteses e ao delineamento de execução da pesquisa 

propriamente dita. 

 Concomitantemente à atividade exploratória foi realizada também a Pesquisa 

Bibliográfica. Em um sentido amplo, “a pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”, (GIL, 

2006, p. 65). Trata-se, portanto, de uma fase complementar à Pesquisa Exploratória (se não 

inerente a ela) já que, ainda segundo Gil (2006, p.65), “parte dos estudos exploratórios podem 

ser definidos como pesquisas bibliográficas”.  

 Para efeitos desta pesquisa, a investigação bibliográfica teve como pontos cruciais o 

aprofundamento de alguns conceitos e o acesso a considerável contingente de material 

produzido sobre o assunto Televisão Digital e/ou Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

Terrestre no Brasil, o que permitiu, também, estabelecer uma comparação com o processo de 

implantação em alguns países europeus e nos Estados Unidos.  
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A principal vantagem na pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 
investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna 
particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados 
muito dispersos pelo espaço (GIL, 2006, p. 65). 

 
 

Nesta pesquisa, o contato com a bibliografia permitiu conceituar os termos-chave 

“Televisão Digital” e “Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre”, além de abranger 

conceitos como broadcasting, mecanismos de compressão de áudio e vídeo, taxas de 

amostragem, bits, bytes e sinal digital. Todavia, outros parâmetros alheios ao caráter técnico 

também foram salientados. Isso porque em teses, dissertações e artigos percebeu-se a 

tendência à abordagem social e política. Sob outra perspectiva, questões sobre a escolha do 

padrão de Televisão Digital, a possibilidade da abertura de novos canais, seu impacto na 

produção audiovisual, o acesso e usufruto das novas tecnologias também foram tratados. 

 
2 – Natureza da pesquisa 
 
2.1 – Pesquisa Quantitativa 
 

Depois de realizadas as etapas acima, concluiu-se que o método mais apropriado para 

alcançar o problema deste estudo era o método quantitativo que, “como o próprio nome 

indica, caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de 

informação, quanto no tratamento dela por meio de técnicas estatísticas [...]” 

(RICHARDSON, 1999, p. 70). Ainda segundo o autor, o método é bastante utilizado para 

garantir a precisão dos resultados e evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando 

certa margem de segurança quanto às inferências. 

Faz-se necessário esclarecer que mesmo sendo adotado o método quantitativo, a 

pesquisa não deixará de realizar algumas análises qualitativas, afinal, num estudo sobre a 

implantação sobre o Sistema Brasileiro de Televisão Digital é importante observar não só 

quanto se fala, mas também, o que se fala. 

Em relação à interpretação de dados, foi escolhida para aplicação nesta pesquisa a 

Análise de Conteúdo. De forma geral, “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações. [...] Qualquer comunicação, isto é, qualquer transporte de 

significações de um emissor para um receptor controlado ou não por este, deveria poder ser 

escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo” (BARDIN, 1977, p. 32). 

Complementarmente a Bardin, os autores Henry e Moscovici (apud BARDIN, 1977, p.33) 
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afirmam que “tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido à análise de 

conteúdo”. 

Para Berelson (1971, p. 36), trata-se de uma técnica de investigação que – através de 

uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações – 

tem por finalidade interpretar as mensagens que transitam entre os processos comunicativos. 

Desde os anos 50, a análise de conteúdo tem sido pauta de debates acalorados sobre a 

modalidade que melhor lhe caracteriza: a quantitativa ou a qualitativa. Em diversos 

congressos, alguns pesquisadores (como Berelson) defenderam que o procedimento era 

obrigatoriamente quantitativo, enquanto outros pesquisadores apontaram que à técnica deveria 

também abordar procedimentos qualitativos. Nesse sentido, Bardin (1977, p. 114) estabelece 

um meio termo e infere que “a abordagem quantitativa funda-se na freqüência de aparição de 

certos elementos da mensagem. A abordagem não-quantitativa recorre a indicadores não 

freqüências susceptíveis de permitir inferências; por exemplo, a presença (ou a ausência) 

[...]”.  

Ainda de acordo com a mesma autora (1977, p. 115) com a análise de conteúdo 

quantitativa obtêm-se dados descritivos através de um método estatístico. Em outras palavras, 

a análise é mais objetiva, mais fiel e mais exata, visto que a observação é mais controlada e, 

portanto, útil nas fases de verificação de hipóteses. A partir das afirmações acima, a análise de 

conteúdo quantitativa mostrou-se mais propicia a esta pesquisa, podendo ser utilizada com 

objetivos diversos, entre eles: 

 
Medir a implicação do político nos seus discursos; pôr em relevo o esqueleto 
ou a estrutura da narrativa das histórias humorísticas; fazer o recenseamento 
do repertório semântico e sintaxe de base, de um setor publicitário; pôr em 
evidência a respiração (sic) de uma entrevista não diretiva entre outras, 
(BARDIN, 1977, P. 30) 

 

 Neste caso específico, a análise de conteúdo figurou como procedimento 

metodológico para verificar como o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

apresentou a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre. Neste estudo, 

tal método ganhou caráter de análise categorial o que, segundo Bardin (1997, p.37) pretende 

tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da classificação e do 

recenseamento. Todavia, isso não exclui pontuações qualitativas ao longo do trabalho. 

Richardson (1999, p. 86-88), no que tange aos aspectos quantitativos e qualitativos, 

afirma que existem “três instâncias de integração entre ambos os métodos: no planejamento 
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da pesquisa, na coleta dos dados e na análise da informação”. Em todas elas devem ser 

seguidos dois critérios científicos, o da confiabilidade56 e o da validade57. 

Quanto à complementaridade de ambos os métodos, o autor destaca duas 

possibilidades: o “aporte do método qualitativo ao quantitativo” e o “aporte do método 

quantitativo ao qualitativo”. Este estudo se aproxima da segunda associação, em que na 

análise da informação, a coleta de dados estatísticos realizada pode contribuir sem anular a 

possibilidade de uma análise qualitativa, ressaltando que não se trata do foco desta pesquisa. 

 

3 – Procedimentos para a aplicação da análise de conteúdo 

 

Na aplicação dos métodos adequados a este trabalho, foram utilizados os 

procedimentos descritos por Bardin (1977) quanto à realização da Análise de Conteúdo, 

constituída em três fases: pré-análise; exploração do material e tratamento dos dados, 

abordando freqüência de aparições dos termos, generalização da amostra e apuração dos 

resultados. 

 

3.1 – Pré –análise 

 

A primeira fase da pesquisa foi constituída pela seleção das matérias relacionadas ao 

SBTVD e TV Digital nos clippings on-line enviados pelo FNDC, a formulação das questões 

de pesquisa e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final, conhecidas 

como categorização. 

 

3.1.1 – Seleção das mídias e dos assuntos 

 

O clipping on-line enviado pelo Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação (FNDC) foi o veículo escolhido para a seleção das notícias que tratassem dos 

assuntos Sistema Brasileiro de Televisão Digital e TV Digital. Optou-se pelo Fórum Nacional 

pela Democratização da Comunicação por ser uma instituição que antes do início do processo 

de implantação do SBTVD teceu críticas aos procedimentos adotados pelo Governo Federal 
                                                 
56 A confiabilidade externa refere-se à possibilidade de outros pesquisadores, utilizando instrumentos 
semelhantes, observarem fatos idênticos; a confiabilidade interna refere -se à possibilidade de outros 
pesquisadores fazerem as mesmas relações entre os conceitos e os dados coletados com iguais instrumentos. 
57 Indica a capacidade de um instrumento produzir medições adequadas e precisas para chegar a conclusões 
corretas, assim como a possibilidade de aplicar as descobertas a grupos semelhantes não incluídos em 
determinada pesquisa. 
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para escolha do padrão digital, pelo não aproveitamento dos investimentos em pesquisa feito 

nas Universidades Federais para o desenvolvimento de um padrão 100% nacional e à falta de 

participação de representantes das classes sociais no processo de definição do mesmo.  

O FNDC é uma instituição sem fins lucrativos que juntamente com outras instituições 

da sociedade civil sem fins lucrativos uniram-se para lutar por políticas públicas democráticas 

de comunicação, por legislação, direitos reconhecidos juridicamente, institucionalmente, 

(SOUZA, 1996, p.90) e tem como os principais objetivos capacitar os cidadãos para a leitura 

crítica dos meios de comunicação, nas suas diversas modalidades, e para o debate da estética, 

a partir da compreensão da linguagem e dos artifícios empregados […]; formular uma Política 

de Comunicações que acolha, como elementos decisivos, a participação da sociedade no seu 

processo de implementação e a incidência democrática sobre os conteúdos veiculados; 

formular política industrial, de importações e de desenvolvimento de tecnologia nacional 

adequada para o desenvolvimento da área de comunicações no seu conjunto e empreender a 

reestruturação do mercado de comunicação no Brasil, através de medidas legais e políticas, 

com a criação de condições favoráveis para a concorrência comercial, fortalecimento da 

capacidade de produção por empresas e entidades, impulso a segmentos da mídia com 

necessidades de valorização, regionalização da produção e ampliação do mercado, inclusive 

para viabilização da produção hoje sem canais de distribuição, e amplo estímulo à pluralidade 

de expressão58 

O clipping do FNDC é elaborado através do recorte e da releitura de matérias 

jornalísticas sobre Comunicação Social, todas veiculadas em canais diversos promovidos por 

instituições de ensino, associações, centros de pesquisa ao redor do mundo, veículos 

impressos e on-line. Neste estudo, o período de coleta dos clippings on- line foi de novembro 

de 2007 a junho de 2008, colecionando um total de 140 deles. A partir desse material foi 

estabelecido um universo de pesquisa correspondente a 455 notícias relacionadas ao Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) e à TV digital. A escolha do período não foi 

aleatória, compreendendo, na verdade, os sete primeiros meses de implantação do SBTVD.   

Vale ressaltar que a implantação da TV digital no Brasil aconteceu no dia 02 de 

dezembro de 2007. No entanto, no mês anterior foi possível verificar um alto índice de 

publicação de matérias relacionadas ao tema abordado neste trabalho. Daí a inclusão do mês 

de novembro no período de análises que culminou no universo de pesquisa de 455 matérias 

jornalísticas. Para selecionar quais matérias jornalísticas seriam pesquisadas neste estudo 

                                                 
58 FNDC. Disponível em: <www.fndc.org.br>. Acesso em: 20 out. 2008 
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optou-se pelo procedimento estatístico de uma amostragem probabilística. Segundo Levin 

(1987, p.113), “ela se constitui de um número menor de sujeitos tirados de uma determinada 

população”, o que a configura como rigorosamente científica e baseada nas leis fundamentais 

da amostragem. 

 
A amostragem se fundamenta em leis estatísticas que lhe conferem 
fundamentação científica: a lei dos grandes números, a lei da regularidade 
estatística, a lei da inércia dos grandes números e a lei da permanência dos 
pequenos números 59 (GIL, 2006, p. 100). 
  

De forma complementar, Levin (1987, p. 113) afirma que através do processo de 

amostragem o pesquisador busca generalizar sua amostra (o grupo menor) projetando os 

resultados para a população toda (o grupo maior), da qual essa mesma amostra foi extraída.  

Dentro das várias possibilidades probabilísticas optou-se pela amostragem aleatória 

simples. “A amostragem aleatória simples consiste em atribuir a cada elemento da população 

um número único para depois selecionar alguns desses elementos de forma casual” (GIL, 

2006, p. 101). Assim, cada matéria jornalística recebeu uma numeração que posteriormente 

foi sorteada retirando uma amostra de 80 (oitenta) notícias. Segundo Ruótulo 60, para se extrair 

uma amostra de um universo finito61 é necessário que, no mínimo, 11% do universo seja 

pesquisado – desde que o número seja igual ou superior a 35 para ter validade estatística.  

Dessa forma seria suficiente pesquisar 50 matérias jornalísticas, mas para se obter uma 

margem de erro menor nas generalizações, optou-se por uma amostra maior. “Estes resultados 

apresentam sempre um erro de medição, que diminui na proporção em que aumenta o 

tamanho da amostra. [...] Nas pesquisas sociais trabalha-se usualmente com uma estimativa de 

erro entre 3 e 5%” (GIL, 1999, p. 105). De acordo com Ruótulo 62, portanto, 80 (oitenta) 

configura uma amostra probabilística do tipo aleatória simples que representa eficazmente o 

                                                 
59 A lei dos grandes números afirma que, se numa prova a probabilidade de um evento p, e se este se repete 
grande número de vezes, a relação entre as vezes que se produz o sucesso e a quantidade total de provas, ou seja 
f, tende a aproximar-se cada vez mais da probabilidade p. Ou, em outras palavras, se o número de provas é 
suficiente grande, torna-se altamente improvável que a diferença entre f e p seja significativa. A lei da 
regularidade estatística indica que um conjunto de n unidades tomadas ao acaso de um conjunto N terá 
provavelmente as características do grupo maior; A lei da inércia dos grandes números assegura que, na maioria 
dos fenômenos, quando uma parte varia numa direção, é provável que parte igual do mesmo grupo varie em 
direção oposta; A lei da permanência dos pequenos números diz que, se uma amostra de igual magnitude deverá 
ser semelhante à primeira. Assim, se na primeira amostra são encontrados poucos indivíduos com características 
raras, é de esperar que na segunda sejam encontrados em igual proporção.  
60 Informação verbal dada em sala de aula na Universidade Metodista de São Paulo localizada em São Bernardo 
do Campo – SP em dezembro de 2008. 
61 População finita e quando a população pesquisada não supera 100.000 elementos, (GIL, 2006, p. 107) 
62 Informação verbal dada na Universidade Metodista de São Paulo na disciplina “Metodologia Científica 2” no 
primeiro semestre de 2008. 
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universo das 455 matérias com uma margem de erro máximo de 5% e grau de confiança de 

95%. 

 

3.1.2 – Formulação das questões de pesquisa e dos objetivos 

 

A questão de pesquisa refere-se à seguinte dúvida: o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação foi tendencioso na medida em que ele enfatizou as 

características técnicas em detrimento da sua utilização enquanto ferramenta para a elevação 

do padrão de qualidade de vida da população brasileira em geral a partir do acesso à 

informação? 

Com base na questão de pesquisa, o objetivo geral é resgatar a implantação do Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-t) a partir do clipping on-line do Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC). E os objetivos específicos são: 

constatar como o SBTVD foi implantado segundo as matérias contidas no clipping on-line do 

FNDC; enumerar as notícias relidas e quantificadas relacionadas ao Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre; indicar o conteúdo das notícias relacionadas ao Sistema Brasileiro 

de Tevê Digital Terrestre no clipping on-line. 

 

3.1.3 – Elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final 

(categorização) 

 

Os índices a serem trabalhados na análise de conteúdo são os elementos verbais das 

matérias relacionadas à implantação do SBTVD e da TV digital, isto é, a análise quantitativa 

do conteúdo presente nos textos. Para isso buscou-se verificar também se nas matérias do 

clipping foram pautados assuntos relativos às questões sociais, políticas e econômicas, além 

de aspectos legais relacionados à implantação do SBTVD. 

Conforme afirma Reimão (2006, p. 23), a televisão passa atualmente por uma grande 

mudança sem precedentes na sua história. Introduzida no Brasil na década de 50, a TV 

nacional passou somente por uma inovação, que foi a transmissão em cores iniciada em 1970 

com a “Festa da Uva” no Rio Grande do Sul. Só pouco mais de meio século depois, em 2007, 

começou sua última grande mudança: a transmissão em sinal digital. 

Politicamente, a implantação da TV Digital também significou transformações. “O 

governo federal elegeu a inclusão digital como meta a ser alcançada por meio da TV digital”, 

(CRUZ, 2006, p. 176). De fato, a afirmação pode ser constatada no decreto presidencial de 
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N.º 4.901, que instituiu o SBTVD (BRASIL, 2003). No decreto foram definidos como 

objetivos do sistema:  

 

I – Promover a inclusão social, a diversidade cultural do País e a língua pátria por 

meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização da informação;  

II – Propiciar a criação de rede universal de educação à distância;  

III – Estimular a pesquisa e o desenvolvimento e propiciar a expansão de tecnologias 

brasileiras e da indústria nacional relacionadas à tecnologia de informação e comunicação;  

IV – Planejar o processo de transição da televisão analógica para a digital, de modo a 

garantir a gradual adesão de usuários a custos compatíveis com sua renda;  

V – Viabilizar a transição do sistema analógico para o digital, possibilitando às 

concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens, se necessário, o uso de faixa 

adicional de radiofreqüência, observada a legislação específica;  

VI – Estimular a evolução das atuais exploradoras de serviço de televisão analógica, 

bem assim o ingresso de novas empresas, propiciando a expansão do setor e possibilitando o 

desenvolvimento de inúmeros serviços decorrentes da tecnologia digital, conforme legislação 

específica;  

VII – Estabelecer ações e modelos de negócios para a televisão digital adequados à 

realidade econômica e empresarial do País;  

VIII – Aperfeiçoar o uso do espectro de radiofreqüências;  

IX – Contribuir para a convergência tecnológica e empresarial dos serviços de 

comunicações;  

X – Aprimorar a qualidade de áudio, vídeo e serviços, consideradas as atuais 

condições do parque instalado de receptores no Brasil;  

XI – Incentivar a indústria regional e local na produção de instrumentos e serviços 

digitais. 

Assim, para realizar a análise do conteúdo das matérias dos clippings on- line enviados 

pelo FNDC, seguiu-se como parâmetro os objetivos do Decreto Presidencial. Daí partiu-se 

para a criação das categorias de análise, abordando o SBTVD nos aspectos tecnológicos, 

sociais, políticos e econômicos e legais. Na definição de Bardin (1977, p.117), tais categorias 

“são rubricas ou classes as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no 

caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento este efetuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos”. Para esta pesquisa adotou-se o critério de categorização 

semântico, ou seja, categorias temáticas.  
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Sob essa perspectiva, cabe lembrar que as análises de conteúdo devem ser exaustivas, 

esgotando a totalidade do texto (BARDIN, 1977, p. 36). Ao seguir tal orientação, achou-se 

necessário criar a categoria “Outros”, complementando as demais.  

 

§ Categoria Aspectos Tecnológicos 

Dentro da “Categoria Aspectos Tecnológicos” foram criadas subcategorias com temas. 

São eles: Conversor e/ou Set-top Box; Interatividade; Celular com TV Digital; TVs de Alta 

Definição; Sistema, Padrão e/ou Modelo de Televisão Digital; Mobilidade; 

Multiprogramação; Alta Definição e Início das Transmissões. 

Dessa forma, todas as palavras que significaram “Conversor e/ou Set-top Box” ficaram 

agrupadas na subcategoria adequada, enquanto os que significaram “Interatividade” ficaram 

agrupados sob o título conceitual correspondente. 

 

§ Categoria Aspectos Sociais 

Dentro da “Categoria Aspectos Sociais” foram criadas subcategorias com os temas: 

Inclusão Social; Democratização da Informação/Comunicação; Financiamento para o 

Cidadão; Conteúdo. As matérias jornalísticas que trataram de inclusão social foram agrupadas 

na subcategoria homônima. O mesmo aconteceu com as demais, relacionadas às subcategorias 

que melhor as representaram.  

 

§ Categoria Aspectos Políticos e Econômicos 

Na “Categoria Aspectos Políticos e Econômicos” foram desenvolvidas as 

subcategorias: Benefícios Fiscais e/ Isenção Tributária; Linhas de Financiamento e Crédito. 

Essa categoria diz respeito a todas as ações do Governo Federal no sentido de facilitar a 

transição e disseminação da nova tecnologia através de políticas de financiamento tanto para 

as emissoras quanto para o telespectador. 

 

§ Categoria Aspectos Legais 

Na “Categoria Aspectos Legais” foram criadas duas subcategorias: Freqüência de 

Canais e Regulamentação. Nesta categoria foram incluídos assuntos relativos ao Código 

Brasileiro de Telecomunicações, à freqüência de canais das emissoras, às mudanças 

necessárias na Legislação Brasileira para adequação da nova tecnologia e à possibilidade de 

convergência. 
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§ Categoria Outros   

Na “Categoria Outros” foram enquadrados todos os demais assuntos encontrados nas 

matérias dos clippings on-line enviados pelo FNDC, cumprindo assim uma das regras da 

análise de conteúdo: a exaustividade. “Não se pode deixar de fora qualquer um dos elementos 

por esta ou por aquela razão (dificuldade de acesso, impressão de não interesse), que não 

possa ser justificável no plano do rigor” (BARDIN, 1977, p. 97). 

 

3.2 Exploração do material (codificação) 

 

Nessa fase, cada uma das subcategorias de análise foi codificada, tendo por base o 

indicador (Sim) que apontou o cumprimento delas com auxílio de tabelas e gráficos. O 

indicador “Sim” fez referência ao cumprimento da subcategoria e categoria analisadas. A 

codificação foi quantitativa, apresentando a porcentagem de matérias jornalísticas que 

cumpriram cada uma das categorias e subcategorias estabelecidas para este trabalho. 

 

3.3 – Tratamento dos resultados e interpretação 

 

Por meio de uma tabela geral contendo todas as categorias e subcategorias de análise – 

além das porcentagens dos temas tratados nas matérias enviadas pelos clippings on-line do 

FNDC – foi possível projetar um panorama completo dos temas mais tratados pelo FNDC, 

considerando que tal interpretação resultou da análise de todos os clippings do FNDC 

enviados de novembro de 2007 a junho de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

CAPÍTULO IV – A IMPLANTAÇÃO DA TV DIGITAL NO 

BRASIL 

 

1 - Breve histórico do SBTVD e introdução metodológica da aplicação da análise de  

conteúdo 

 

Ao apresentar os passos seguidos para a aplicação da análise de conteúdo, optou-se 

por abordar também o histórico da implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital. 

Todavia, deve-se ressaltar que trata-se de um mero recorte para contextualização, já que tanto 

o processo quanto a estratégia de implantação do SBTVD já foram discutidos com detalhes no 

capítulo 1. 

Embora tenha chegado a terras brasileiras depois do ano 2000, a TV Digital em si já 

vinha sido estudada desde 1994, no mandato do então Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso. Naquela época, marcada pelo frisson econômico causado pelo “Plano 

Real”, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) e a Sociedade 

Brasileira de Engenharia de Televisão e Telecomunicações (SET) assumiram o posto de 

organizações interessadas em pesquisar o novo modelo de teledifusão, oficialmente 

disponibilizado no Brasil mais de dez anos mais tarde. Isso significa que a iniciativa de trocar 

a tecnologia analógica pela digital se arrastou por dois mandatos presidenciais: o de Fernando 

Henrique Cardoso e o de Luis Inácio Lula da Silva (a primeira das duas gestões).  

De acordo o professor Adilson Vaz Cabral Filho no artigo “Começar de no vo: sobre o 

controle público como perspectiva para o modelo brasileiro de televisão digital”63, o 

presidente Fernando Henrique defendia que a ANATEL – órgão responsável pelas políticas 

de telecomunicações brasileiras – deveria decidir qual o melhor padrão de TV Digital para o 

país, avaliando questões como recepção, geografia e preço da tecnologia juntamente com as 

emissoras de televisão, visando chegar a um acordo sobre as melhores opções do ponto de 

vista técnico e comercial.  

Fica evidente, assim, que naquele contexto a sociedade civil não teria nenhuma 

participação em qualquer um dos processos decisórios, ficando alheia à escolha dos padrões 

de TV Digital e, portanto, ao desenvolvimento de um modelo genuinamente nacional. Ainda 

segundo Cabral Filho (2008, p. 01), foi somente no governo de Luis Inácio Lula da Silva que 
                                                 
63 CABRAL FILHO, Adilson Vaz. Começar de novo: sobre o controle público como perspectiva para o modelo 
brasileiro de televisão digital. Disponível em: < http://www.comunicacao.pro.br/artcon/denovo.htm>. Acesso 
em: 11 jan. 2009. 
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a perspectiva da implantação da nova tecnologia começou a mudar: Lula determinou que a 

TV Digital seria não apenas a maior fonte de informação e entretenimento do povo brasileiro, 

como também uma das alternativas para a questão da exclusão digital. Assim, caberia à 

sociedade civil o papel de público com poder decisório, participando dos processos de escolha 

e implantação do novo sistema. 

 

1.1 - Introdução metodológica 

 

A primeira etapa da análise de conteúdo consistiu na pesquisa, seleção e “recorte” das 

matérias jornalísticas relativas ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital e/ou à TV Digital 

enviadas pelo FNDC através de clippings on- line entre novembro de 2007 e junho de 2008. 

Foram analisados 140 clippings, que perfizeram um total de 455 notícias veiculadas. Desse 

universo foram retiradas 80 matérias seguindo o procedimento estatístico de uma amostragem 

aleatória simples. Por se tratar de uma amostra, deve ser considerada uma margem de erro de 

5% para mais ou para menos em todos os gráficos e números apresentados abaixo. 

A seleção dos textos ocorreu por sorteio aleatório considerando as 80 notícias ligadas 

aos temas SBTVD e TV Digital. Todas elas foram numeradas de forma ordinal. Além disso, 

foram elaboradas categorias diversas que permitiram verificar quais entre os aspectos 

técnicos, sociais, políticos e econômicos e legais estiveram mais presentes nos clippings on-

line do FNDC. Vale ressaltar que as categorias presentes nesta pesquisa foram elaboradas 

tendo como base os objetivos do Decreto 4.901, que instituiu o Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital Terrestre. A categoria “Outros” foi criada para atender aos procedimentos 

metodológicos da técnica de pesquisa escolhida, respeitando a regra da exaustividade64.  

O cenário da pesquisa foi composto, assim, por categorias distribuídas em cinco 

classes: 

 

Categoria Aspectos Técnicos, que se subdivide nas subcategorias “Conversor 

(Set-Top Box)”, “Interatividade”, “Celular com TV Digital”, “TVs de Alta 

Definição (TV de LCD ou Plasma)”, “Sistema/Padrão e ou Modelo”, 

“Mobilidade,” “Multiprogramação”, “Início das transmissões” e “Alta Definição”; 

 

                                                 
64 As categorias devem esgotar a totalidade do texto. 
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Categoria Aspectos Sociais, que se subdivide nas subcategorias: “Inclusão 

Social”, “Democratização da Info rmação/Comunicação”, “Financiamento para o 

Cidadão”, “Conteúdo”; 

 

Categoria Aspectos Políticos e Econômicos, que se subdivide nas subcategorias 

“Benefícios Fiscais e/ou Isenção Tributária”, “Linhas de Financiamento/Crédito 

(destinados às empresas)”; 

 

Categoria Aspectos Legais, que traz incipiente o tópico “Freqüência de canais” e 

“Regulamentação”; 

 

Categoria “Outros”, que abrigou matérias jornalísticas com temas como 

estímulo à pesquisa, orientação ao consumidor, Inmetro/normatização, modulador 

100% nacional, fábrica de semicondutores, nova campanha para esclarecimento 

do SBTVD, TV por assinatura, SBTVD no Chile e IPTV. 

 

 Para realizar a tabulação dos dados foi criada uma tabela relacionando categorias e 

subcategorias, permitindo o cruzamento de dados e a análise dos mesmos. Na primeira coluna 

da tabela foi disponibilizada a ordem das notícias, numeradas de um a 80 pelo pesquisador. 

Na segunda coluna também apareceu um esquema numérico, desta vez respeitando a ordem 

de aparecimento no clipping, desta vez considerando todo o universo analisado. Assim, a 

primeira notícia sorteada foi a de número 131, a segunda foi a de número 401 e assim 

sucessivamente seguindo a ordem de sorteio aleatória. 

 Todas as matérias foram agrupadas em classes múltiplas, de acordo com os aspectos 

abordados no texto. A matéria de número 301, por exemplo, enquadrou-se na categoria 

Aspectos Técnicos e em três subcategorias: Conversor, Sistema/Padrão/Modelo e 

Multiprogramação. Esse tipo de classificação permitiu a construção de uma visão abrangente 

e ao mesmo tempo minuciosa da amostra selecionada e de cada segmento. 

 Dessa forma, os gráficos apresentados nas próximas páginas mostram a maior ou 

menor incidência dos temas agrupados por categorias e subcategorias presentes nas matérias 

jornalísticas enviadas pelo FNDC. 
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1.1.1 - Perfil da amostra 

 

A maioria das matérias selecionadas preenche somente uma lauda de texto depois de 

impressas. Isso demonstra que as produções jornalísticas em questão são notícias com pouco 

aprofundamento e não têm a mesma profundidade de apuração se comparadas às reportagens. 

Somente quatro matérias jornalísticas, ou seja, 5%65 da amostra das notícias enviadas pelo 

FNDC, atingiram duas laudas.  

Do total de 80 notícias da amostra, somente 30 (37,5%) foram matérias assinadas. 

Deve-se lembrar que o clipping do FNDC é constituído por textos selecionados de outros 

veículos e colecionados de forma a construir o material enviado via e-mail. Dessa forma, 

indicar a autoria das matérias é, também, um princípio de respeito à fonte original das 

informações. Os veículos de comunicação que optaram que seus profissionais assinassem 

algumas matérias foram “O Globo Online,” “Sulrádio”, “JB Online”, “Folha de São Paulo”, 

“Convergência Digital”, “Meio & Mensagem”, “O Estado de São Paulo”, “Carta Capital”, 

“Gazeta do Povo”, “Observatório do Direito à Comunicação”, “Tela Viva News”, “Tele 

Síntese”, “Telecom Online”, “O Globo”, “Zero Hora”, “Ciência Hoje Online”, “Folha 

Online” e “Tribuna da Imprensa”.  

Por outro lado, percebeu-se que na maior parte das matérias (50, correspondendo a 

62,5%), o autor dos textos não foi apontado. Também foi possível verificar a intensidade com 

a qual cada um dos veículos cobriu a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

Terrestre. Na amostra utilizada neste estudo, os veículos de comunicação “clipados”66 pelo 

FNDC foram: “Folha de São Paulo”, “Folha Online”, “TI Inside”67, “O Estado de São Paulo”, 

“Teletime News”68, “JB Online”, “Tela Viva News”69, “Portal Imprensa”, “Observatório da 

Imprensa”, “Sulrádio”70, “Convergência Digital”, “Telecom Online”71, “O Globo Online, 

“Zero Hora”, “AGERT”72, “O Dia Online”, “Agência Brasil”, “Meio & Mensagem”, “Tele  

                                                 
65 Devido ao "arredondamento" dos números, a soma das porcentagens pode não corresponder ao total. 
66 Do verbo clipar que significa sofrer um clipping, (RABAÇA e BARBOSA, 2001, p.140) 
67 Revista TI Inside é uma publicação da Converge Comunicações. 
68 Teletime News é uma publicação da Converge Comnicações. 
69 TELA VIVA News é uma publicação da Converge Comunicações, a mesma editora que publica a Revista 
Tela Viva. Outras informações em: http://www.convergecom.com.br/ 
70 Empresa especializada em consultoria para radiodifusores. Informações: <http://www.sulradio.com.br/ > 
71 Site de informações sobre telecomunicações e tecnologia. Mais informações em: 
http://www.telecomonline.com.br/ 
72 Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Informações: <http://www.agert.org.br/indexsite.asp>. 
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Síntese”, “Carta Capital”, “Baguete Diário”73, “Revista Exame”, “Correio 

Braziliense”, “Correio da Bahia”, “Observatório do Direito à Comunicação”74, “Ciência Hoje 

Online”75. 

 

TABELA 7  

Formato das matérias 

Formatos                                      Qtde % sobre total de notícias 

1 lauda                                          76 95% 

2 laudas                                         4 5% 

TOTAL                                         80 100% 

 

 

QUADRO 9 

Tipos de Matérias

Não assinadas
62%

Assinadas
38%

 
 

                                                 
73 Site de informações sobre tecnologia localizado no Rio Grande do Sul-RS. Informações: 
<http://www.baguete.com.br/>. 
74 O site do Observatório reúne informações sobre avanços e propostas na área de políticas públicas, bem como 
sobre violações ao direito humano à comunicação. Informações em: 
<http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/>. 
75 Site de divulgação de informações científicas na internet. É uma publicação do Instituto Ciência Hoje. 
Informações em: <http://cienciahoje.uol.com.br/view/386>. 
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TABELA 8 

Veículos de comunicação e número de matérias na amostra 

 

Veículo de Comunicação                                               Quantidade % de notíc ias na amostra 

Agência Brasil 4 5,00% 
AGERT 3 3,75% 
Baguete Diário 2 2,50% 
Carta Capital 1 1,25% 
Ciência Hoje online  1 1,25% 
Convergência Digital 3 3,75% 
Correio Brasiliense 1 1,25% 
Correio da Bahia 1 1,25% 
CPqD 5 6,25% 
Folha de São Paulo 2 2,50% 
Folha Online  8 10% 
JB Online  1 1,25% 
Meio & Mensagem 2 2,50% 
O Dia Online  4 5% 
O Estado de São Paulo 3 3,75% 
O Globo Online  6 7,50% 
Observatório do Direito à 
Comunicação 

2 2,50% 

Portal Imprensa 7 8,75% 
Revista Exame 1 1,25% 
Sulrádio 9 11,25% 
Tela Viva News 1 1,25% 
Tele Síntese 2 2,50% 
Telecom Online  3 3,75% 
Teletime News  1 1,25% 
TI Inside  1 1,25% 
Tribuna da Imprensa 1 1,25% 
Zero Hora 5 6,25% 
TOTAL 80 100% 

 

 

2 - Aspectos Técnicos 

 

Dentre as notícias relacionadas ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital, 64 delas 

trataram de assuntos pertinentes à categoria Aspectos Técnicos.  Entre as matérias mais 

divulgadas que se enquadram nesta categoria, destacaram-se as informações relacionadas à 

subcategoria “Conversor (Set-Top Box)” com 38 notícias, seguidas pelas matérias que se 
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encontram da subcategoria “Início das Transmissões”, com 22 notícias. Em terceiro lugar 

ficou a subcategoria “Interatividade”, com 17 matérias.  

As notícias relativas à subcategoria “TV’s de Alta Definição” apareceram nove vezes, 

enquanto as matérias que tratavam de assuntos ligados ao “Sistema, Modelo ou Padrão” de 

TV Digital totalizaram 13 veiculações. Nove matérias foram enquadradas na subcategoria 

“Alta Definição”; cinco na subcategoria “Celular com TV Digital”; três na subcategoria 

“Mobilidade” e, por fim, duas foram classificadas na subcategoria “Multiprogramação”. 

 

QUADRO 10 

 

 

Dentre as abordagens mais utilizadas nas matérias que se enquadraram na subcategoria 

“Conversor”, o tema “Preço do Aparelho”, foi mencionado 24 vezes, número seis vezes maior 

que o apresentado pela abordagem “Conversor como Acesso à TV digital”, que apareceu em 

quatro ocasiões.  A abordagem “Baixa Venda do Conversor” foi utilizada três vezes.  

Já os enfoques “Aumento das Vendas dos Conversores”, “Financiamento do 

Conversor”, “Conversor para Notebook”, “Início das Vendas dos Conversores”, “Conversor 

só funciona com antena UHF”, “Normatização Técnica” e “Boicote aos Conversores” foram 

mencionados apenas uma vez cada um. 

 

 

 

Aspectos Técnicos
Subcategorias

Interatividade
26,56%

Início das 
Transmissões

34,38%

Alta Definição
14,06% Conversor

(Set-top box)
59,38%

Mobilidade
4,69%

Multiprogramação
3,13%

Sistema /Padrão/Modelo
20,31%

TV's de alta definição
21,88%

Celular com TV Digital
7,81%
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QUADRO 11 

Subcategoria Conversor
Abordagens 

Normatização técnica
2,63%

Boicote aos conversores
2,63%

Financiamento do 
conversor

2,63%

Conversor para notebook
2,63%

Início das vendas
2,63%

Conversor só funciona com 
antena UHF

2,63%

Baixo número de vendas
7,89%

Aumento das vendas
2,63%

Conversor como acesso a 
TV digital
10,53%

Preço do aparelho
63,16%

 
As abordagens mais freqüentes nas matérias que se enquadraram na subcategoria 

“Interatividade” foram “a não disponibilidade da tecnologia” (citada sete vezes) e “Ginga irá 

possibilitar a interatividade”, mencionada seis vezes. As outras cinco abordagens apareceram 

apenas uma vez, conforme gráfico a seguir. 

 

QUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na subcategoria “Início das Transmissões”, as abordagens foram distribuídas da 

seguinte forma: nove matérias jornalísticas enfocaram o início das transmissões na capital São 

Paulo, três relataram a assinatura da consignação na cidade do Rio de Janeiro, duas 

expuseram notícias relativas ao início das transmissões na capital carioca, duas trataram do 

início das transmissões em Belo Horizonte. As últimas três abordagens foram citadas uma 

vez. 

 

Subcategoria Interatividade
Abordagens

Normatização técnica
5,88%

Interatividade na TV 
Câmara
5,88%

TV digital com 
internet
5,88%

Uma das 
possibilidades da TV 

digital
5,88%

Ginga irá possibilitar a 
interatividade

35,29%

Não disponibilidade da 
tecnologia

41,18%
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QUADRO 13 

 

Subcategoria Início das Transmissões
Abordagens

TV Câmara
4,76%

Início das 
transmissões em São 

Paulo impulsionam 
vendas de TV de Alta 

definição
4,76%

Empresários levam 
convite de estréia a 

Lula 
4,76%

Cronograma de 
implantação está 

adiantado
4,76%

BH e Rio começam 
transmissões

4,76%

Consignação Rio de 
Janeiro
14,29%

Belo Horizonte
9,52%

Rio de Janeiro
9,52%

São Paulo
42,86%

 
 

A subcategoria “Celular com TV Digital” teve notícias com informações relativas aos 

temas “Vivo lançará celular com funções de TV digital” (duas matérias) e “Transmissão do 

sinal digital para receptores móveis impulsionam mercado em 2008” (uma notícia). Uma 

outra matéria enfocou o “Mobile World Congress”76, enquanto outro texto trouxe como título 

“Governo quer conceder Processo Produtivo Básico77 somente para celulares com recepção de 

TV digital”. 

QUADRO 14 

  

Subcategoria Celular com TV digital
Abordagens

Governo quer conceder 
PPB para celulares com 

TV digital
20,00%

Transmissão de sinal 
digital para receptores 

móveis impulsiona 
mercado
20,00%

Mobile Word Congress: 
Lançamento de 

celulares para o padrão 
DVB

20,00%

Vivo lançará recepção 
de TV digital

40,00%

 
Na subcategoria “TV’s de Alta Definição”, a abordagem mais freqüente foi relativa ao 

“preço dos aparelhos”, com seis enfoques. As abordagens “Mudança pode sair cara”, “Alta 

                                                 
76 Uma das maiores feiras mundiais relacionada ao setor de telecomunicação móvel.  
77 Conjunto mínimo das etapas que caracteriza a produção local de um produto. 
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definição só com televisões de LDC e Plasma” e “Conversores próprios para TVs de LDC e 

Plasma” ficaram com duas menções cada uma. Os temas “Início da transmissão digital 

impulsionam vendas de TVs de alta definição” e “TVs de LCD e Plasma só com antena UHF” 

foram mencionadas somente uma vez. 

 

QUADRO 15 

Subcategoria TVs de Alta Definição
Abordagens

Mudança de TV pode 
sair cara
14,29%

Início das transmissões 
impulsiona venda

7,14%

Alta definição só com 
TVs de LCD e Plasma

14,29%

TVs de LDC e Plasma 
só funcionam com 

antena UHF
7,14%

Conversores próprios 
para TVs de LCD e 

Plasma
14,29%

Preço
42,86%

 
 

A subcategoria “Sistema/Padrão e/ou Modelo”, foram constatados 13 enfoques 

diferentes e foi preenchida por cinco citações ao tema “SBTVD é baseado no padrão japonês 

ISDBT”. Os outros oito enfoques foram dados a assuntos diferentes. 

Na subcategoria “Mobilidade”, foram três os assuntos pautados: “Passageiros de 

ônibus e metrô viajam de olhos numa tela de LCD”, “Normatização técnica”, e “não 

disponibilidade do serviço”. Cada um deles foi mencionado uma vez. 

 

QUADRO 16 

Subcategoria Sistema, Modelo ou Padrão
Abordagens

ISDB-T é vendido pelo 
Governo como benefício 

ao espectador
7,69%

Marcelo Bechara 
apresenta proposta do 
modelo de TV digital

7,69%

País adota sistema 
Japonês
7,69%

TVs com decodificador 
embutido ISDB-T

7,69%

Padrão Nipo-brasileiro é 
apresentado ao Chile

7,69%

SBTVD é baseado no 
padrão japonês

38,46%

Escolha do ISDB-T deixa 
Brasil fora dos últimos 
modelos em celulares

7,69%

Ministro escolhe padrão 
japonês
7,69%

Padrão digital trouxe 
redução nas vendas

7,69%
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QUADRO 17 

 

Em relação ao fator “Multiprogramação”, foram duas as pautas focadas: “Sistema de 

TV digital adotado no Brasil possibilita multiprogramação” e “Multiprogramação ainda não é 

oferecida pelo SBTVD”.  

 

QUADRO 18 

Subcategoria Multiprogramação
Abordagens

SBTVD possibilita 
Multiprogramação

50,00%

Multiprogramação 
ainda não está 

disponível
50,00%

 
Nove notícias foram listadas na subcategoria “Alta Definição”: três delas com o tema 

“Alta Definição só em televisores mais modernos” e seis com enfoques diferenciados. 

 

 

 

 

Subcategoria Mobilidade
Abordagens

Não 
disponibilidade 

do serviço
33,33%

Normatização 
Técnica
33,33%

Passageiros de 
ônibus e metrô 
viajam de olhos 

numa tela de LCD
33,33%
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QUADRO 19 

Subcategoria Alta Definição
Abordagens

Alta Definição só em 
Televisores mais 

modernos
33,33%

Emissoras começam 
transmissões em alta 

definição
11,11%

Gravadores de vídeo 
em Alta definição

11,11%

Produtos anunciados 
como HD não são

11,11%

TVs de LCD e Plasma 
de alta definição

11,11%

Alta Definição/ 
Aspectos técnicos

11,11%

HD-uma das 
principais mundanças 

anunciada
11,11%

 
3 – Aspectos Sociais 

  

A esta categoria foram adicionadas quatro notícias relativas ao SBTVD. Destacou-se a 

subcategoria “Conteúdo” por conter três matérias. A quarta e última foi locada na 

subcategoria “Democratização da Informação/Comunicação”. As subclassificações “Inclusão 

Social” e “Financiamento para o Cidadão” não foram preenchidas. 

 

QUADRO 20 

Aspectos Sociais
Subcategorias

Conteúdo
75,00%

Inclusão Social
0,00%

Democratização 
da Informação/ 
Comunicação 

25,00%

Financiamento 
para o cidadão

0,00%
 

 

Dentre os tópicos da categoria “Aspectos Sociais”, “Conteúdo” foi utilizado com mais 

freqüência, respaldando as temáticas “Emissoras se dizem preparadas para transmitir 
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conteúdo digital”, “Investimento em conteúdo pode mudar precariedade cultural” e 

“PROTVD Conteúdo – linha de financiamento do BNDES”.  

 

QUADRO 21 

Subcategoria Conteúdo
Abordagens

Emissoras se dizem 
preparadas para 

transmitir conteúdo 
digital

33,33%

Investimento em 
conteúdo pode 

mudar precariedade 
cultural
33,33%

PROTVD
Conteúdo – linha de 

financiamento do 
BNDES

33,33%

 
4 – Aspectos Políticos e Econômicos 

 

Dezoito notícias foram identificadas na categoria “Aspectos Políticos e Econômicos”. 

Desse total, nove delas estavam presentes na subcategoria “Benefícios Fiscais/Isenção 

Tributária”, e onze na subclassificação “Linhas de Financiamento/Crédito. Faz-se necessário 

explicitar que se somadas as duas subclassificações, o total alcançado seria 20, não 18 como 

mencionado anteriormente. Isso se explica pelo fato de as notícias de número 13 e 139 

trazerem em seu conteúdo informações pertinentes a duas subcategorias simultaneamente. 

 

QUADRO 22 

Categoria Aspectos Políticos e Econômicos
Subcategorias

Benefício Fiscais / 
Isenção Tributária

45,00%

Linhas de 
Financiamento/ 

Crédito
55,00%

 
As abordagens mais freqüentes na subcategoria “Benefícios Fiscais/Isenção 

Tributária” mostraram em ordem decrescente os assuntos: “Governo – isenção tributária e 
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fiscal” e “Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) reduz imposto de importação”. Cada uma 

delas teve sete e duas menções, respectivamente. 

 

QUADRO 23 

Subcategoria Benefícios Fiscais/ Isenção Tributária
Abordagens

Camex reduz 
imposto de 
importância

22,22%

Governo - isenção 
tributária e Fiscal

77,78%

 
 Na subclassificação “Linhas de Financiamento e Crédito”, das onze notícias, nove 

enfocaram o assunto “BNDES financia 1 bilhão para baratear conversor”. As outras duas 

pautaram os assuntos “BNDES financia modulador digital 100% nacional” e “Lula libera 

financiamento para incentivar a produção”. 

 

QUADRO 24 

Subcategoria Linhas de Financiamento e Crédito
Abordagens

Lula libera 
financiamento 

para incentivar a 
produção
9,09%

BNDES financia 
modulador digital 
100% nacional

9,09%

BNDES financia 1 
bilhão para 

baratear 
conversor
81,82%

 
5 – Aspectos Legais 

 

Esta categoria apresentou a menor incidência de notícias: apenas uma, na subcategoria 

“Regulamentação”. A matéria jornalística em questão abordou em seu conteúdo, dentre outros 

assuntos, o “mecanismo de controle anti-cópia”. 
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 A subclassificação “Freqüência de Canais” não contou com nenhuma referência nas 

matérias selecionadas para este trabalho. 

QUADRO 25 

Subcategorias Aspectos Legais

Freqüência de 
canais
0,00%

Regulamentação
100,00%

 
6 – Outros 

 

Oito matérias foram direcionadas à categoria “Outros” por seus conteúdos não se 

enquadrarem em nenhuma das demais categorias. As matérias que abordaram os assuntos 

“Fábrica de Semicondutores”, “SBTVD no Chile” e “TV por Assinatura” foram mencionadas 

três vezes cada. Em duas notícias o enfoque foi “Estímulo à pesquisa”. As matérias que 

trataram de assuntos como “Orientação ao consumidor”, “Modulador 100% nacional”, 

“Inmetro” e “Nova campanha para esclarecimento do SBTVD” foram abordadas uma vez. 

 

QUADRO 26 

Categoria Outros

Fábrica de 
semicondutores 

18,75%

TV por assinatura 
18,75%

Inmetro/Normatização 
6,25%

Estímulo a pesquisa 
12,50%

Nova campanha para 
esclarecimento do 

SBTVD
6,25%

Modulador para TV 
digital 100% Nacional

6,25%

Orientação ao 
consumidor

6,25%

IPTV
6,25%

SBTVD no Chile 
18,75%
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7 – Resultados da Análise de Conteúdo 

 

O FNDC, em sua página na internet, reporta-se aos grandes oligopólios da 

comunicação como os “Donos da mídia”. Além disso, critica a comunicação de massa 

existente no Brasil por estar centralizada nas mãos de poucas famílias78. Essas organizações 

reúnem todas as formas de comunicação clássicas (imprensa, rádio e televisão) e também o 

que Ramonet (2007, p.32) chama de “setores da cultura de massa, da comunicação e da 

informação”.  

Devido à força econômica e ideológica destes grupos de mídia, eles estabelecem 

relação de certa cumplicidade com os poderes Legislativo e Executivo, já que nenhum dos 

representantes destes poderes gostaria de ser pauta dos noticiários sob enfoque negativo. 

Como exemplo, pode-se citar o grande número de outorgas de concessões de rádio e televisão 

liberadas pelo Governo Sarney a parlamentares. As permissões de funcionamento, que seriam 

na realidade um bem público, se transformaram em moeda de troca para um mandato 

presidencial de cinco anos79. O mesmo fez Hugo Chaves: 

 
[...] quando se realizaram eleições livres, plurais e democráticas, os 
principais grupos de imprensa, rádio e televisão desencadearam, pela mídia ,  
uma autêntica guerra contra a legitimidade do presidente Hugo Chávez. 
Embora ele e seu Governo continuem respeitando o contexto democrático, a 
mídia, nas mãos de um punhado de privilegiados, continua a utilizar a 
artilharia da manipulação, da mentira, da lavagem cerebral para tentar 
intoxicar o espírito das pessoas (RAMONET, 2007, p. 36). 
 

 Sabe-se que, como toda e qualquer empresa, os grupos de comunicação também visam 

lucro e, sendo assim, seus interesse mercantis tendem a suprimir os demais. Dentre eles o 

direito à informação de qualidade, rigorosa, isenta e bem apurada torna-se o mais maculado. 

Ramonet (2007, p. 38-39) é assertivo ao afirmar que a comunicação midiática atual é 

contaminada, 

 
[...] envenenada por todo tipo de mentiras distorção, poluída de boatos, pela 
deformação, pela distorção, pela manipulação. [...] Todos constatamos que a 
informação, como os alimentos , está contaminada. Envenena-nos o espírito, 
polui nossos cérebros, nos manipula, nos intoxica, tenta instilar em nosso 
inconsciente idéias que não são nossas. 

Complementarmente a Ramonet, o pensamento de Castells (2007, p. 21) mostra-se 

pertinente:  

                                                 
78 A mesma situação acontece em países como Estados Unidos, França entre outros através dos grupos News 
Corporation e Lagardère, respectivamente. 
79 Outras informações em: <http://donosdamidia.com.br/historia>.  
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A maior influência que a mídia exerce não é proveniente do que é publicado, 
mas do que não o é, de tudo o que permanece oculto, que passa 
despercebido. A atividade midiática repousa sobre uma dicotomia : algo 
existe no pensamento do público se está presente na mídia. O seu poder 
fundamental reside, portanto, na sua capacidade de ocultar, de mascarar, de 
omitir. 

 

Assim, no que tange às notícias sobre o processo de implantação do Sistema Brasileiro 

de Televisão Digital, pode-se inferir que muitas informações foram pouco divulgadas, ficando 

ocultas até.  

Pelos dados apresentados acima, o Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação – através de seus representantes – ao realizar a escolha das notícias que 

compuseram os clippings on-line da instituição, foi condescendente à grande mídia e enviou a 

maioria das matérias jornalísticas (80% delas) com foco nos aspectos técnicos do SBTVD. 

Destaque para a subcategoria “Conversor”, que obteve 59,38% de todas as notícias incluídas 

na categoria “Aspectos Técnicos”, e teve como ponto-chave “o preço” desses aparelhos. 

O desenvolvimento de um padrão de TV Digital 100% nacional não foi sequer 

mencionada pelo Fórum, e deveria  ser considerado importante, já que foram investidos R$ 38 

dos R$ 80 milhões80 prometidos pelo Governo para criação de um sistema brasileiro. O 

projeto, porém, foi suspenso.  

 
[...] as universidades reclamam que o dinheiro investido em pesquisas 
pode se perder se não for garantida a continuidade do 
desenvolvimento tecnológico e a sua transformação em produtos 
industrializados, (INTERVOZES, 2006, p. 02). 

 

Assim, poucas pessoas foram informadas sobre a possibilidade de um sistema de TV 

Digital genuíno, e muito menos sobre o dinheiro gasto com seu desenvolvimento. O FNDC, 

como mencionado em seu estatuto social, se propõe a representar os setores da sociedade civil 

que assumam a importância da área das comunicações para a construção da democracia e da 

cidadania. Assim, figura como grupo que se organiza para lutar por políticas públicas e 

democráticas de comunicação, por legislação, direitos reconhecidos jurídica e 

institucionalmente. No entanto, ao deixar de abordar os aspectos citados acima, deixou de 

cumprir com três dos seus objetivos: fomentar a democratização da informação, estimular a 

elaboração teórica, técnico-científica e política sobre as comunicações; estimular o 

                                                 
80 INTERVOZES . Informativo Intervozes. Disponível em: http://www.intervozes.org.br/publicacoes/revistas-
cartilhas-e-manuais/TVDigital.pdf/view. Acesso em: 01 jan. 2009. 
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desenvolvimento dos sistemas de comunicação e a inserção destes no contexto internacional 

visando a autonomia estratégica e a soberania do país.  

Ao replicar em maior quantidade as informações técnicas publicadas pela mídia de 

massa, ao invés de apresentar contrapontos a elas, minimizou os efeitos dessa mudança 

tecnológica. Dessa forma, parte do público pode não ter sido estimulado a participar dos 

debates relativos ao SBTVD, dado o caráter técnico reportado. Como conseqüência, decisões 

como a escolha do melhor padrão para o Brasil que, segundo a associação Intervozes (2005, 

p. 02) “pode ser um instrumento que impulsione nosso desenvolvimento social, cultural, 

político e econômico”, não tiveram os devidos reconhecimento e participação social.  

Outra questão a ser frisada é o fato de a escolha do padrão de TV Digital implicar 

diretamente no aumento do número de emissoras de programação, já que as tecnologias 

otimizam o aproveitamento do espectro de radiofreqüência. 

 

Se levarmos em conta que a TV digital irá ocupar o espaço que vai do canal 
7 do VHF ao 69 do UHF, veremos que se torna perfeitamente possível a 
ampliação dos emissores de programação e, assim, a ampliação significativa 
dos produtores de conteúdo televisivo. Assim, além dos operadores privados 
e estatais, também sindicatos, associações, ONGs, movimentos sociais e 
emissoras geridas coletivamente poderiam ter seus canais (INTERVOZES, 
2005, p. 02). 

 

Mostra-se, assim, que o Estado não cumpriu com um dos objetivos do Decreto 4091, 

que é “estimular a evolução das atuais exploradoras de serviço de televisão analógica, bem 

assim o ingresso de novas empresas, propiciando a expansão do setor e possibilitando o 

desenvolvimento de inúmeros serviços decorrentes da tecnologia digital”. Enquanto isso, o 

FNDC deixou também de fomentar, por todas suas instancias e meios, a democratização da 

informação. Isso porque sustentou, através da replicação das notícias da mídia tradicional, um 

discurso que privilegia a concentração dos meios de comunicação de massa e não a entrada de 

novos atores. 

As notícias disponibilizadas pelo Fórum relativas à interatividade abordaram, em sua 

maioria, “a não disponibilidade da tecnologia no início da implantação do SBTVD” e  a 

expectativa de que “o software Ginga poderá possibilitá-la”. Squirra (2007, p.23) vê essa 

tecnologia como um dos principais atrativos da TV Digital. “A luz mais segura parece ser o 

universo de expansão da interatividade, uma vez que está permitirá novas formas de negócio 

em que novas receitas poderão oferecer saídas para a viabilização da TV digital no Brasil”.  
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Sob outra perspectiva, a utilização deste serviço é o que possibilitaria ao Governo 

propiciar aos cidadãos a inclusão digital, conforme previsto nos objetivos I e II do Decreto 

Presidencial 4901 (BRASIL, 2003), sendo eles: promover a inclusão social, a diversidade 

cultural do país e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à 

democratização da informação; propiciar a criação da rede universal de educação a distância. 

Como mencionado no segundo capítulo desta pesquisa, existem vários níveis de 

interatividade. Dependendo dele, muitos serviços podem ser prestados com objetivos 

comerciais e sociais como vo tações, transações bancárias e comércio. Para isso, é necessária a 

existência de um canal de retorno que possibilite aos telespectadores interagir de forma ativa 

com as emissoras. Conforme Ricardo Benetton, do CPqD (INTERVOZES, 2005, p. 08)  

 
Hoje existe uma série de tecnologias para o canal de retorno [...]. O canal de 
retorno deve ser heterogêneo, com cada lugar ou usuário podendo escolher a 
tecnologia que mais se adapte às suas necessidades. Ele cita como 
possibilidades de canal de retorno o telefone (fixo ou celular) para grandes 
centros urbanos, o satélite para locais afastados e a própria radiodifusão para 
cidades menores, onde há espaço no espectro para ser utilizado. 

 

Pelas informações divulgadas no clipping on-line do FNDC, essa discussão não 

chegou ao público geral e essa questão ainda não foi resolvida, afinal não se sabe ainda qual 

será o canal de retorno utilizado e se ele será pago. “A TV entra no jogo da convergência em 

desvantagem: sua rede é unidirecional, e depende da infra-estrutura de uma operadora de 

telecomunicações para se tornar interativa, para receber informações da casa do telespectador 

e para servi- lo com conteúdo personalizado” (CRUZ, 2009, p. 01)81. 

As notícias divulgadas pelo FNDC através do clipping on-line pautaram aspectos 

sociais em apenas três ocasiões. Assim, temas importantes como inclusão social e 

financiamento para o cidadão sequer foram incluídos nas notícias selecionadas pela 

instituição. As incidências de matérias jornalísticas relacionadas à “Democratização da 

Informação e/ou Comunicação” e “Conteúdo”, somadas, apresentaram quatro notícias com 

abordagem muito aquém do papel que o FNDC se propõe a realizar. A abordagem encontrada 

na matéria tradicional relativa à “democratização da comunicação” teve como enfoque “uma 

futura possibilidade de interatividade entre cidadão e os deputados com a transmissão em 

sinal digital da TV Câmara”. Já os enfoques das notícias relativas à subcategoria “Conteúdo” 

trataram da “linha de financiamento do BNDES para fomentar a produção de conteúdo”, do 

                                                 
81 CRUZ, Renato. TV digital no Brasil. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/tvdigital/>. Acesso em: 26 
jan. 2009 
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fato de as emissoras se dizerem “preparadas para transmitir conteúdo digital” e da 

“necessidade de maior investimento em conteúdo para mudar a precariedade cultural”.  

As matérias jornalísticas que poderiam trazer informações importantes relacionadas a 

aspectos sociais tais como enfoque ao aumento da diversidade da programação com a entrada 

de novas emissoras no mercado de radiodifusão, o estímulo à produção independente, de 

caráter nacional e regional, a regulamentação e criação dos serviços interativos que 

favoreceriam o desenvolvimento cultural e social não foram priorizadas na elaboração dos 

clippings da instituição.  

Dessa forma, o FNDC continua a meramente reproduzir o discurso das grandes 

mídias, em vez de cumprir seu objetivo de “fomentar a capacitação dos cidadãos para a leitura 

critica dos meios de comunicação, nas diversas modalidades, e para o debate da estética, a 

partir da compreensão da linguagem e dos artifícios empregados”. 

 Os aspectos políticos e econômicos dentro da análise desta pesquisa ficaram como a 

segunda categoria com maior incidência de notícias relativas ao tema. Dentro os assuntos 

ligados a “Benefícios Fiscais/Isenção Tributária”, a abordagem com maior freqüência foi “a 

possibilidade de incentivos fiscais para reduzir o preço do conversor” com 77,77%. Já as 

matérias jornalísticas que se enquadraram na subcategoria “Linhas de Financiamento e/ou 

Crédito”, tiveram como principal assunto “a aprovação de uma linha de financiamento de 1 

bilhão de reais para a rede varejista com o objetivo de baratear o conversor”. 

Evidencia-se que as notícias mencionadas acima parecem ser atitudes paliativas do 

Governo para fazer com que o SBTVD alcance uma fatia maior da sociedade, já que o 

decodificador – que está a preço inacessível para grande parte da população – é o arquétipo 

que garante a elas o acesso à TV Digital e a recursos como multiprogramação e interatividade, 

quando disponíveis. Vale mencionar que o Governo decidiu adotar a tecnologia japonesa de 

TV Digital, mesmo sabendo que o aparelho conversor passaria a custar mais caro – como 

mostrado na tabela 6.  

Segundo Cruz (2006, p. 99) “desde o início do processo, o ministro Hélio Costa 

defendia o sistema japonês”. Nesse momento, o objetivo de incluir digitalmente os brasileiros 

volta a não ser cumprido. O Fórum Nacional pela Democratização, ao contrário da mídia 

tradicional, poderia mobilizar a sociedade civil através de seus associados e incentivar a 

expressão social no processo de escolha dos padrões de teledifusão digital disponíveis. 

Todavia, ao considerar que essa iniciativa não foi tomada pelo fórum, o objetivo do FNDC de 

“favorecer uma ampla participação de todos os setores da associação na formulação de 

políticas públicas de comunicações” também não foi atendido. 
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Na subcategoria “Freqüência de canais”, não houve nenhuma matéria jornalística 

enquadrada. É necessário enfatizar que os canais – também conhecidos como espectros 

eletromagnéticos – são um bem público limitado e não um direito adquirido das empresas 

televisivas. O Estado é que outorga uma concessão pública para que empresas ou instituições 

transmitam uma programação em 6 MHZ. Na tecnologia digital, será possível transmitir som 

e imagem em melhor qualidade, de modo otimizado, ocupando espectro menor. Isto é, os 

mesmos 6 MHZ que comportavam uma programação com a tecnologia analógica, poderá 

suportar até quatro programações com o sinal digital. Para a associação Intervozes (2006, p 

04), “do ponto de vista legal, as emissoras de televisão receberam suas concessões para 

transmitir apenas uma única programação”. 

Infere-se, assim, que deveria haver uma redistribuição da faixa dos 6 MHZ por parte 

do Estado, o que permitiria, além da multiplicação de canais, a entrada de novas emissoras de 

TV. Para Cruz (2006, p. 213), “se os meios fossem controlados por um único grupo [de 

comunicação], a visão deste grupo sobre os acontecimentos passaria a ser considerada 

verdadeira”, por isso mostra-se de grande importância que as discussões que envolvessem 

esse bem público fossem amplamente divulgadas e defendidas pelo FNDC. O que se percebeu 

com a análise de conteúdo é que a sociedade civil foi negligenciada e a instituição não 

cumpriu com seu quarto objetivo. 

 Nesse caso, a multiprogramação também deveria ser assunto levado ao conhecimento 

geral para discussão, não somente pelo caráter democrático que os debates gerariam, mas pelo 

fato de que, segundo a associação Intervozes, trata-se de tecnologia ainda não permitida pela 

legislação atual. No clipping do Fórum, os assuntos relativos à multiprogramação tiveram 

somente abordagem técnica. As duas matérias publicadas sobre o assunto enfocaram somente 

que o SBTVD possibilita a multiplicidade na transmissão de programas pelas emissoras, algo 

que não está disponível no Brasil. 

Cruz (2006, p. 203) também afirma que: “o poder político das emissoras de televisão 

acaba por se refletir na legislação do setor de comunicações. A influência é exercida tanto no 

Executivo quanto no Legislativo”. Isso pode ser evidenciado na análise da categoria 

“Aspectos Legais”, em que a única matéria demonstrava o interesse das emissoras em proibir 

a gravação dos conteúdos televisionados em alta definição, o que é inconstitucional, como 

afirma Mizukami82. 

 

                                                 
82 CHARÃO, Cristiane. TV digital e o risco à recepção livre e aberta. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=478TVQ004. Acesso em: 03 jan. 2009. 
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Além disso, sistemas de DRM83 contrariam diretamente o perfil de liberdade 
e abertura que o SBTVD deve ter por mandamento constitucional. O art. 
155, X, "d" da Constituição se refere aos serviços de radiodifusão sonora e 
de imagem como de recepção "livre e aberta". E a própria legislação da TVD 
garante que nada muda com a digitalização. 

 

Assim, conclui-se que o FNDC deixa a desejar de duas formas: por permitir que 

muitos assuntos pertinentes à implantação do SBTVD, mas que não interessavam a grande 

mídia, não fossem levados ao conhecimento da sociedade civil, não cumprindo assim com 

muitos objetivos da própria instituição; por reproduzir o discurso da mídia de massa e as 

ideologias nele presentes. Como afirma Cruz84 sobre o processo de implantação da TV digital 

no Brasil: “foi uma discussão de política e de mercado que os participantes tentaram disfarçar 

como uma discussão técnica. Até para manter a maioria das pessoas afastadas”. 

Nesse sentido, Castells (2007, p. 17-18, grifo nosso) é categórico ao afirmar que: 

     

A informação e a comunicação sempre foram vetores dos poderes 
dominantes, dos poderes alternativos, das resistências e das mudanças 
sociais. O poder de influencia sobre o pensamento das pessoas – que é 
exercido pela comunicação – é uma ferramenta de resultado incerto, porém 
fundamental. É apenas através do exercício da influência sobre o 
pensamento dos povos que os poderes se constituem em sociedades, e 
que sociedades evoluem e mudam. [...] se um povo modifica radicalmente 
seu modo de ver as coisas, se ele passa a pensar de maneira diferente e por si 
mesmo, não há poder que possa se opor. [...] Eis o motivo pelo qual a 
comunicação é a pedra de toque do poder. 
 

Evidencia-se que o FNDC, para cumprir com seu objetivo de democratizar a 

comunicação, deveria trabalhá- la de forma massiva, não se limitando a atuar na esfera do 

congresso nacional. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
83 No Brasil conhecido como mecanismo de controle anticópia. 
84 Informação verbal dada na Banca de qualificação do pesquisador em julho de 2008 na Universidade Metodista 
de São Paulo em São Bernardo do Campo-SP. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo, procurou-se refletir sobre o processo de implantação do Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital, uma odisséia das telecomunicações brasileiras que já se 

arrasta por mais de 10 anos cobrindo dois mandatos presidenciais. Trata-se de uma trajetória 

longa, se comparada à de outros países que já passaram pela experiência de substituição da 

TV analógica pela digital. No entanto, deve-se lembrar que quando se fala em Brasil, faz-se 

referência a um país com maioria de população com baixa renda e que, portanto, tem outros 

problemas para sanar antes de pensar na teletransmissão “de primeiro mundo”. 

Essa perspectiva é detectável nos dois decretos presidenciais que tratam da TV Digital, 

deixando claro que o foco deveria priorizar o acesso da sociedade civil a ela, revertendo o 

quadro de exclusão digital e social que ainda marca presença no país. Foi dentro desse cenário 

que este trabalho se constituiu, situando-se em um ambiente de paradoxo entre a gana por 

uma nova era tecnológica em frente aos aparelhos de TV e as reais possibilidades brasileiras.  

Tal questão foi tratada a partir de um processo de contextualização que abordou o 

nascimento da Sociedade da Informação, além das mudanças causadas por ela nas relações 

humanas, políticas, econômicas, culturais e tecnológicas, já que foi dentro desse bojo que a 

TV Digital encontrou seu embrião. 

Da mesma forma, procurou-se também apresentar em detalhes o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação (o objeto de estudo desta pesquisa), que tem como meta 

representar a população no que tange aos direitos dela de ter uma comunicação democrática, 

de qualidade, menos concentrada, mais transparente e cidadã. 

A partir desta pesquisa, infere-se que, segundo o Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação, a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

deixou de cumprir com seu lado social, privilegiando as informações relativas às questões 

técnicas. Esse fato é evidenciado quando os representantes do FNDC – ao replicar as notícias 

da mídia tradicional – optaram por dar mais visibilidade às matérias jornalísticas que tratavam 

de assuntos como conversores, início das transmissões e interatividade. Essas pautas 

representaram, respectivamente, 59,38%, 34,38% e 26,56% das abordagens na categoria 

“Aspectos Técnicos” como evidencia o quadro 10. 
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QUADRO 10 

 

Ora, se a TV Digital traz à tona a segunda maior mudança pela qual a televisão passa 

desde sua chegada ao Brasil em 1950, pode-se supor que tal fato deveria ter cobertura 

jornalística aprofundada, ainda mais quando lembra-se de um agravante estatístico: a 

esmagadora maioria dos lares brasileiros conta com um aparelho televisor. 

No entanto, não se trata de afogar o público em um mar de novas informações, mas de 

promover a veiculação de notícias realmente esclarecedoras, capazes de posicionar o povo em 

uma posição para crítica e debate em torno do assunto. Porém, como as palavras-chave 

giraram ao redor de aspectos técnicos (categoria que ficou com 80% de toda a amostra), a 

população foi desestimulada a participar das discussões em torno do sistema nacional de TV 

Digital. 

QUADRO 26 
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As possibilidades socializantes da TV digital como uma possível rede de educação à 

distância, o aumento do acesso da população a rede mundial de computadores, e assim, a 

redução do apartheid digital, o aumento da produção independente de caráter regional e 

nacional com a otimização do espectro de radiofreqüência, o acesso a serviços do Governo 

como FGTS, declarações e guias através da internet, a possibilidade de quebrar a grade de 

programação televisiva e assistir o programa no horário mais conveniente para cada cidadão, 

entre outras, não foram mencionados nas matérias encaminhadas pelo FNDC e muito menos 

questionada a falta de explicitação de tais temas pelo Fórum. 

Sabe-se de forma geral, todavia, que a “nova TV” torna possível a otimização do 

espectro de radiofreqüência (permitindo uma redistribuição dos canais de televisão) e a 

entrada de novas emissoras de programação, inclusive as não-comerciais (ligadas a 

movimentos sociais, ONGs, associações e sindicatos). Isso ampliaria, conseqüentemente, a 

produção de conteúdo televisivo. 

Todavia, mesmo com a evidência da importância do conteúdo televisivo, as notícias 

pertinentes ao tema tiveram abordagem ínfima e aquém do que o FNDC propõe através de sua 

ideologia – conforme apontado nos quadros 20 e 21. 

 

QUADRO 20 

Aspectos Sociais
Subcategorias

Conteúdo
75,00%

Inclusão Social
0,00%

Democratização 
da Informação/ 

Comunicação 
25,00%

Financiamento 
para o cidadão

0,00%
 

 

 

 

 

 



 109 

QUADRO 21 

Subcategoria Conteúdo
Abordagens

Emissoras se dizem 
preparadas para 

transmitir conteúdo 
digital

33,33%

Investimento em 
conteúdo pode 

mudar precariedade 
cultural
33,33%

PROTVD
Conteúdo – linha de 

financiamento do 
BNDES
33,33%

 
 

Em suma, este trabalho conduz ao raciocínio de que a população em geral foi prejudicada não 

somente pela negligência quanto à necessidade de se instruir o brasileiro em relação à nova 

TV que está por aí, mas também por não incitar a promoção de informações envolvendo 

custos, material necessário e possibilidades de conversão. Assim, não foi encontrada na 

amostra nenhuma matéria jornalística que tratasse de inclusão social e financiamento para a 

compra, por exemplo, de Set-Top Boxes (ainda a preços inacessíveis para grande parte das 

pessoas) como mostra o quadro 20 acima. 

Em outras palavras, pode-se inferir que a proposta de inclusão digital e social se 

mostra contrária e reforça a exclusão digital e social, afinal o Fórum Nacional pela 

Democratização (FNDC) foi tendencioso, na medida em que enfatizou as características 

técnicas em detrimento de sua utilização como ferramenta para a elevação do padrão de 

qualidade de vida do brasileiro a partir do acesso à informação. 

Evidencia-se então que o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação deixa 

a desejar em duas vertentes: por se mostrar pouco eficaz como aparato crítico-apreciativo da 

grande mídia e seus interesses; e também no sentido de macular com seus objetivos quando 

reproduz o discurso da mídia de massa com todas as ideologias nele presentes como a 

supervalorização da tecnologia em detrimento dos aspectos sociais, da manutenção da 

concentração dos grupos de comunicação nas mãos de poucas famílias – o que torna a 

comunicação antidemocrática – e pela omissão de temas de interesse sociais, mas que 

contrariam os interesses dos grandes oligopólios midiáticos. 
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Sob outra perspectiva, é importante lembrar que o Governo Federal também foi 

displicente, de certa forma: o Governo deixa de cumprir com vários objetivos que estão no 

decreto presidencial 4901/2003 e 5820/2006, ambos instituindo o SBTVD e dispondo sobre 

sua implantação. Dentre eles está o de promover a inclusão social, a diversidade cultural do 

País e a língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando à democratização da 

informação; propiciar a criação de rede universal de educação à distância; planejar o processo 

de transição da televisão analógica para a digital, de modo a garantir a gradual adesão de 

usuários a custos compatíveis com sua renda.  

Nenhum desses tópicos foi obedecido. Conseqüentemente, devido aos altos preços dos 

conversores e da briga de interesses entre radiodifusores e telecomunicações, os Set-Top 

Boxes chegaram sem interatividade plena, isto é, sem canal de retorno. Na realidade, ainda 

permanecem sem a possibilidade de receber conteúdo interativo para ser rodado localmente 

sem mandar respostas à emissora ou à Internet, o que tecnologicamente seria mais simples, já 

que não dependeria de acordos com as operadoras de telefonia para o canal de retorno. Ainda 

não se sabe se sabe se o artigo 4 do decreto presidencial 5820/2006 – que visa garantir o 

acesso do público ao SBTVD-T de forma livre e gratuita – será efetivado, já que o canal de 

retorno quando disponível deve ser pago. 

Em relação ao desenvolvimento de pesquisas genuinamente nacionais, a criação de um 

sistema brasileiro de TV Digital pelas universidades brasileiras e institutos de pesquisa foi 

abandonada juntamente com os R$ 30 milhões de reais investidos nela. Dos resultados 

obtidos com a pesquisa, aproveitou-se somente o middleware (Ginga) e o sistema de 

compressão de vídeo MPEG-4. Dessa forma, infere-se que o objetivo de estimular a pesquisa 

e o desenvolvimento, além de propiciar a expansão de tecnologias brasileiras e da indústria 

nacional (relacionadas à tecnologia de informação e comunicação), também foi descumprido. 

Da mesma forma, a multiprogramação prometida com a mudança do padrão analógico para o 

digital ainda não é disponibilizada às pessoas. Isso se dá pelo fato da legislação de 

telecomunicações permitir que às emissoras de televisão transmitam somente um programa 

por vez. Percebe-se, portanto, que não há o aperfeiçoamento do uso do espectro de 

radiofreqüências, afinal a freqüência de 6 MHZ está sendo sub-utilizada. Assim, os espectros 

de freqüência deveriam ser re-divididos e utilizados no ingresso de novas emissoras de 

televisão, como preza o sexto objetivo do decreto presidencial 4901/200385. 

                                                 
85 “Estimular a evolução das atuais exploradoras de serviço de televisão analógica, bem assim o ingresso de 
novas empresas, propiciando a expansão do setor e possibilitando o desenvolvimento de inúmeros serviços 
decorrentes da tecnologia digital, conforme legislação específica”. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Quando se traça um diagnóstico da atuação do FNDC e as implicações do 

distanciamento de suas metas ante os públicos (prejudicados pela falta de criticismo que, em 

primeira instância, os prepararia para a formulação de opiniões com melhor embasamento), 

não se encerram as discussões em torno do tema “TV Digital e população”. Na realidade, nem 

mesmo houve essa pretensão.  

Pautar a instalação de um novo sistema de TV funciona, na realidade, como uma 

opção para estabelecer novos debates, mesmo que a principio no ambiente acadêmico. O 

trabalho realizado buscou tratar a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital sob 

um recorte jornalístico dos primeiros sete meses da TV Digital, tendo como objeto de estudo 

o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Abrem-se, assim, possibilidades de 

outras modalidades de pesquisa voltadas, por exemplo, à inserção das notícias de mais dois 

jornais de circulação nacional relativas ao SBTVD em contraponto às matérias enviadas pelo 

FNDC.  

 Poderia se optar, também, por uma análise documental com dados do Governo Federal 

relativos ao Sistema Brasileiro de Televisão Digital, confrontando a proposta dele ante o 

SBTVD com o que realmente foi colocado em prática. Na abordagem dessa perspectiva, 

deveria ser considerado todo o período de implantação no novo sistema televisivo. Pesquisas 

nessa perspectiva, além de manterem sob holofotes científicos essas transformações 

midiáticas, poderão revelar com detalhes e aprofundamento como foi todo a transição da 

tecnologia da TV analógica para a Digital, além de suas implicações. 
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GLOSSÁRIO 
 
 

8-VSB: sigla de 8-level Vestigial Sideband Modulation. Modulação adotada pelo ATSC, 

padrão americano de TV digital. 

ABERT: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

Adobe Photoshop: software caracterizado como editor de imagens desenvolvido pela Adobe 

Systems. 

Adobe Premiere: programa que é empregado para a edição de vídeos profissionais 

desenvolvido pela Adobe Systems 

Alta Definição: formato que oferece imagens melhores que do DVD. Os televisores precisam 

ter resolução de 1.080 linhas entrelaçadas ou 720 linhas progressivas. Em inglês, é chamada 

de High Definition (HD) 

ATSC: sigla de Advanced Television System Committee. Padrão americano de TV digital. 

Na sigla ATSC-T, a última letra significa Terrestrial, referindo-se à televisão aberta. 

Bit: abreviação de binary digit. Dígito binário. Representa 0 ou 1 no sistema numérico 

binário. É a menor unidade de informação que pode ser trabalhada pelo computador.  

Call Centers: Centrais de Atendimento 

CATV: sigla de TV’s por cabo 

Chips: dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transístores e outros componentes 

interligados capazes de desempenhar muitas funções, entre elas, processamento de 

informações 

Clipping: serviço de apuração e coleção de notícias de mídia eletrônica (programas de TV ou 

de rádio, sites da internet) 

COFDM: sigla de Coded Orthogonal Frequency Division Mulitiplexing. Tecnologia de 

modulação usada no padrão europeu DVB e pelo japonês ISDB. 

CPqD: Antigo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás. Atual fundação CPqD. 

Cybercafés: local que oferece a seus clientes acesso à internet podendo funcionar também 

como bar ou lanchonete. 

DASE: Sigla de DTV Application Software Environment. Middleware utilizado no sistema 

americano de televisão digital. 

Dolby AC-3: Técnica de codificação de áudio proprietária, de alta qualidade e baixa 

complexidade, que codifica múltiplos canais como uma única entidade, desenvolvida pela 

Dolby Laboratories para armazenar e transmitir canais de áudio únicos ou múltiplos. 
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Donos da Mídia: O projeto Donos da Mídia reúne dados públicos e informações fornecidas 

pelos grupos de mídia para montar um panorama da mídia no Brasil. 

DVB: sigla de Digital Video Broadcasting. Sistema europeu de TV digital. Na sigla DVB-T, 

a última letra significa Terrestrial, referindo-se à televisão aberta. 

ENIAC: sigla de Electrical Numerical Integrator and Calculator. Foi o primeiro computador 

digital eletrônico de grande escala. 

EPG: sigla de Electronic Program Guide. Guia de Programação Eletrônica  

FNDC: sigla de Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

Freelancer: termo inglês para denominar o profissional autônomo. É comumente usado pelos 

profissionais da área de comunicação. 

Handhelds: computador de dimensões reduzidas que possibilita as funções de agenda, 

sistema de escritório e possibilidade de conexão a uma rede sem fios. 

Hardware: é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, 

circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. 

ISDB: sigla de Integrated Services Digital Broadcasting. Sistema japonês de TV digital. Na 

sigla ISDB-T, a última letra significa Terrestrial, referindo-se à televisão aberta. 

ISO: sigla de International Standards Organization. É a organização que cria padrões 

internacionais para diversas áreas, incluindo computadores. 

Kbps: sigla de quilobits por segundo. Unidade que mede velocidade de comunicação 

Lan Houses: Estabelecimento comercial onde semelhança a um cyber café onde pessoas 

podem pagar para utilizar um computador com acesso à internet. 

LDC: sigla de Liquid Display Cristal. Tela de Cristal líquido  

Mbits: sigla de megabits por segundo. Unidade que mede velocidade de comunicação. 

MHP: sigla de Multimedia Home Platform. Middleware utilizado no sistema europeu de 

televisão digital. 

Middleware: sistema que permite que um aplicativo funcione em vários tipos de máquina, 

sem que o programador precise se preocupar com a sua configuração. 

MIT: sigla de Massachusetts Institute of Technology. Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts. 

Mobilidade: Possibilidade de transmitir o sinal digital de televisão para aparelhos portáteis. 

MOU: sigla de Memorandum of Understanding. São acordos de cooperação e de troca de 

informações assinado entre países, cuja natureza varia desde a troca de informação pública 

(aspectos regulamentares, informações sobre as empresas) para a troca de informações 

confidenciais, para fins de averiguação. 
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MPEG: sigla de Motion Pictures Expert Group. Padrão de compressão do sinal digital. 

Multiprogramação: transmissão simultânea de mais de um programa em um único canal. 

MUSE: sigla de Multiple Subnyquist Sampling Enconding. Sistema japonês de TV analógico 

e de alta definição. 

On-demand: é a possibilidade de receber vídeo e áudio (filmes, notícias, desenhos) sob 

encomenda, no momento em que desejar bastando um comando do controle remoto. 

Pal: sigla de Phase Alternating Line. Sistema analógico de TV em cores, desenvolvido na 

Europa. As variações européias mais comuns são o PAL-B e o PAL-G. No Brasil, adotou-se o 

PAL-M; na Argentina, o PAL-N; e, no Paraguai, o PAL-G. 

Plasma: No painel de plasma encontra-se pequenas células que contêm uma mistura de gazes, 

quando uma corrente elétrica passa por essas células excita o gás que passa para o estado 

plasma e gera luz. 

SBTVD: sigla de Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Nome dado pelo governo ao padrão 

que será adotado no Brasil. Na sigla SBTVD-T, a última letra significa terrestre, referindo-se 

à TV aberta. 

SDTV: sigla de Standard-definition Television. Televisão de definição Padrão que possui 

relação de aspecto 4:3 (largura: altura da imagem), cujos aparelhos receptores possuem 408 

linhas, com 704 pontos em cada uma.  

SET: sigla de Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. 

Set-Top Box: equipamento que converte sinais para serem mostrados na televisão. Também 

chamado de conversor.  

Simulcast: Transmissão do sinal aberto de TV em formato analógico e digital do SBTVD. 

SLTI: Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. É responsável pela 

regulamentação das compras e contratações e também pelas normas relacionadas ao uso de 

Tecnologia da Informação no âmbito da Administração Pública Federal. 

Smart Cards: é um cartão que geralmente assemelha-se em forma e tamanho a um cartão de 

crédito convencional de plástico com tarja magnética. Além de ser usado em cartões 

bancários e de identificação pessoal, é encontrado também nos celulares GSM. 

Software: geralmente conhecidos como programa utilizados nos computadores 

TIC's: Sigla de Tecnologias da Informação e Comunicação  

T-Saúde: sigla de Television Saúde. Serviços de saúde que podem ser oferecido pela TV 

digital interativa 

UHF: sigla de Ultra High Frequency. Frequências de 300 até 3 GHz. 

UIT: sigla União Internacional de Telecomunicações. 
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Usabilidade: É o termo técnico usado para descrever a qualidade de uso de uma interface 

VHF: sigla de Very High Frequency. Frequências de 30 MHz a 300 MHz. 

VHS: sigla de Video Home System (Sistema de Vídeo Caseiro). Um sistema de gravação de 

áudio e vídeo que permiti o registro de programas de TV e sua posterior visualização. 

Wi-fi: Wireless Fidelity. Tecnologia de rede local sem fio, que usa espectro não- licenciado. 

Wikipédia: enciclopédia multilíngüe online, livre e colaborativa escrita por várias pessoas 

voluntárias em todo o mundo. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 – Subprojetos conduzidos por instituições de ensino superior (federais e 
particulares) 

 
 

Requisição Formal de Proposta (RFP) 02 
 
Transmissão e Recepção, Codificação de Canal e Modulação 
Proponente : Instituto Presbiteriano Mackenzie 
Executor: Instituto Presbiteriano Mackenzie 
Projeto: Dmmbt - Digital multimedia multicasting broadcasting - terrestrial 
 

RFP 03 
Codificação de Sinais Fonte 
Proponente : Funpet - Fundação Padre Urbano Thiesen 
Executor: Unisinos 
Projeto: Codecsul - Codificador e Decodificador de Vídeo Escalável Mpeg-2 

 
RFP 04 

Middleware 
Proponente : Funcamp - Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 
Executor: FEEC 
Projeto: Mrsbtvd - Middleware de Referência do Sistema Brasileiro de TV Digital 
Proponente : Funape-PB - Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão 
Executor: UFPB 
Projeto: Flextv – Middleware para o Sistema Brasileiro de Televisão 
 

RFP 05 
Middleware (Terminal de Acesso) 
Proponente : LSI-TEC - Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológicos 
Executor: LSI-Epusp 
Projeto: TAR-SBTVD - Terminal de Acesso de Referência para o Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital 

 
RFP 06 

Serviços Aplicações e Conteúdo (Aplicações Interativas em Saúde) 
Proponente : IPDE – Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação 
Executor: UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 
Projeto: Idstv – Inclusão Digital Através de Serviços de Saúde na TVDI 

 
RFP 07 

Serviços Aplicações e Conteúdo 
Proponente : ASTEF - Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin 
Executor: UFC 
Projeto: Aimcor - Aplicações Interativas para Modelos Comerciais e de 
Referência do SBTVD 
Proponente : Brisa Sociedade Para O Desenvolvimento Da Tecnologia Da Informação 
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Executor: Brisa 
Projeto: Rfp7dfprsp - Serviços Aplicações e Conteúdo para TV Digital Terrestre 

 
RFP 08 

Camada de Transporte 
Nenhuma proposta aprovada 

 
RFP 09 

Serviços, aplicações e conteúdo (Gerenciamento de serviços) 
Proponente : Genius Instituto de Tecnologia 
Executor: Genius 
Projeto: GSAC- SBTVD – Gerência de Serviços do Sistema Brasileiro de TV Digital 

 
RFP 10 

Codificação de Sinais Fonte (Codec de Áudio AAC) 
Proponente : LSI-TEC - Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológicos 
Executor: LSI-Epusp 
MONTEZ, Carlos; BECKER, Valdecir. TV Digital Interativa: conceitos, desafios e 
perspectivas para o Brasil. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005. 2ª edição. 
105 
Projeto: AAC- SBTVD – Codificador e Decodificador de Áudio AAC 

 
RFP 11 

Codificação de Sinais Fonte (Codec de vídeo H.264/AVC) 
Proponente : LSI-TEC - Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis 
Tecnológicos 
Executor: LSI-Epusp 
Projeto: H264-AVC- Codificador e Decodificador de Vídeo H.264/AVC 
Proponente : FPLF – Fundação Padre Leonel Franca 
Executor: PUC-Rio 
Projeto: H264brasil - Codificador e Decodificador de Vídeo H.264/AVC 

 
RFP 12 

Codificação de Sinais Fonte 
Nenhuma proposta aprovada 
 

RFP 13 
Transmissão e Recepção, Codificação de Canal e Modulação 
Proponente : UBEA – União Brasileira de Educação e Assistência 
Executor: PUC-RS 
Projeto: Saint – Sistema de Antenas Inteligentes 

 
RFP 14 

Canal de Interatividade 
Proponente : Funcamp – Fundação de Desenvolvimento da Unicamp 
Executor: FEEC 
Projeto: Cisbtvd – Canal de interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital 
Proponente : FPLF – Fundação Padre Leonel Franca 
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Executor: PUC-Rio 
Projeto: InterTV - Canal de Interatividade de TV Digital 

 
RFP 15 

Transmissão e Recepção, Codificação de Canal e Modulação 
Proponente : FPLF – Fundação Padre Leonel Franca 
Executor: PUC-Rio 
Projeto: Crfpucufmg – Modelagem do Canal de RF para TV Digital 

 
RFP 16 

Serviços, Aplicações e Conteúdo (Usabilidade) 
Proponente : Fundação Certi – Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras 
Executor: UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 
Projeto: Padrão de Referência de Usabilidade para o SBTVD 
MONTEZ, Carlos; BECKER, Valdecir. TV Digital Interativa: conceitos, desafios e 
perspectivas para o Brasil. 
Florianópolis: Ed. da UFSC, 2005. 2ª edição. 106 

 
RFP 17 

Middleware (Sincronismo de Mídias) 
Proponente : FPLF – Fundação Padre Leonel Franca 
Executor: PUC-Rio 
Projeto: Maestro – Autoria, produção e formatação de documentos hipermídia para TV 
digital interativa 

 
RFP 18 

Recepção, Codificação de Canal e Modulação (Modulação Alternativa) 
Proponente : Finatel – Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações 
Executor: Finatel 
Projeto: MI – SBTVD – Modulação inovadora para o sistema brasileiro de TV digital 

 
RFP 19 

Codificação de Sinais Fonte (Transcodificação de vídeo) 
Proponente : Iecom – Instituto de Estudos Avançados em Comunicação 
Executor: Iecom 
Projeto: TV-SBTVD – Transcodificadores de vídeo para o SBTVD 

 
RFP 20 

Camada de Transporte 
Proponente : Funpet 
Executor: Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
Projeto: Midiasul – Camada de Transporte 

 
FONTE: Montez e Becker (2005, p.136) 
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ANEXO 2 – Estatuto Social do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
 

Registrado sob o número 19.528, no Cartório Marcelo Ribas, 1º Oficio Registro Civil, Títulos 
e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília / DF em 17 de janeiro de 1996. 

 

ESTATUTO SOCIAL DO  

FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

CAPÍTULO I  

Da denominação fins, sede e duração 

 

Art. 1º - O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, doravante denominado 
pela sigla FNDC, é uma associação civil, de âmbito nacional, sem fins lucrativos, constituída 
por instituições da sociedade civil, igualmente sem fins lucrativos, que representam setores da 
sociedade civil que assumam a importância da área das comunicações para a construção da 
democracia e da cidadania e que se disponham a adotar a finalidade e disposições previstas 
neste Estatuto. 

Art. 2º - São finalidades do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação: 

I - fomentar, por todas as suas instâncias e meios, a democratização da comunicação; 

II - incentivar a máxima ampliação das cond ições de acesso de todos os segmentos da 
sociedade à propriedade, posse e utilização dos meios de comunicação social; 

III - fomentar o desenvolvimento da capacidade de geração de informação a todos os 
segmentos sociais; 

IV - favorecer uma ampla participação de todos os setores da associação na formulação de 
políticas públicas de comunicações; 

V - estimular o desenvolvimento de formas de controle públicos sobre os meios de 
comunicação de massa como condição para orientar as decisivas determinações do conteúdo 
destes meios no desenvolvimento da cultura e da democracia no país; 

VI - fomentar a capacitação dos cidadãos para a leitura crítica dos meios de comunicação, nas 
suas diversas modalidades, e para o debate da estética, a partir da compreensão da linguagem 
e dos artifícios empregados; 

VII - estimular a elaboração teórica, técnico-científica e política sobre as comunicações; 

VIII - estimular o desenvolvimento dos sistemas de comunicação e a inserção destes no 
contexto internacional visando a autonomia estratégica e a soberania do país. 

Art. 3º - Para a consecução das suas finalidades, o FNDC poderá realizar as seguintes 
atividades: 

I - desenvolver pesquisas, especialmente qualitativas, nas áreas social, política, cultural e 
econômica; 
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II - organizar, promover, apoiar e realizar cursos, seminários, debates e treinamentos, 
regulares ou intensivos; 

III - imprimir, confeccionar e reproduzir material didático, revistas, jornais, folhetos e 
impressos, de acordo com as suas finalidades; 

IV - editar obras relativas às ciências humanas, às letras, às artes e outras de cunho cultural; 

V - produzir obras audiovisuais, cinematográficas ou de multimídia, bem como programas de 
televisão; 

VI - patrocinar exposições, festivais, espetáculos e atividades congêneres; 

VII - conceder prêmios a autores, artistas, escritores, técnicos de arte, espetáculos musicais e 
de artes cênicas ou produções e programas de televisão e rádio, obras de vídeo, filmes ou 
multimídia e concursos e festivais realizados no Brasil; 

VIII - construir, organizar, equipar, manter ou formar arquivos, banco de dados ou bibliotecas 
de uso público; 

IX - construir e equipar salas e outros ambientes destinados as atividades artísticas e culturais 
em geral; 

X - distribuir gratuitamente ingressos adquiridos para este fim, desde que sem ônus para o 
FNDC e com aprovação do Conselho Deliberativo, de espetáculos artísticos ou culturais; 

XI - fornecer gratuitamente, desde que sem ônus para o FNDC e com aprovação do Conselho 
Deliberativo, bolsas de estudo e passagens para transporte de artistas, conjuntos musicais, 
estudantes pesquisadores, professores ou conferencistas, brasileiros ou residentes no Brasil, 
quando em caráter cultural, no Brasil ou no exterior. 

Art. 4º. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação tem fo ro e sede na cidade 
de Brasília, Distrito Federal. 

Art. 5º. O prazo de duração da associação é por tempo indeterminado. 

CAPÍTULO II  

Dos Sócios 

 

Art. 6º. Serão admitidos como associados as instituições da sociedade civil que concordem 
com as finalidades do FNDC e com este Estatuto, sendo admitidas por decisão da maioria 
simples da Coordenação Executiva. 

Parágrafo único - Das deliberações da Coordenação Executiva sobre o processo de admissão, 
cabe recurso ao Conselho Deliberativo. 

Art. 7º. O quadro social do FNDC será constituído de: 

I - Sócios Fundadores Entidades Nacionais - são as pessoas jurídicas, de jurisdição ou 
autuação nacional, signatárias do documento de constituição da associação; 

II - Sócios Fundadores Entidades Regionais - são as instituições da sociedade civil, 
constituídas como pessoas jurídicas, ou não, de jurisdição ou atuação estadual ou local, 
signatárias do documento de constituição da associação; 

III - Sócios Titulares Entidades Nacionais - em número ilimitado, são pessoas jurídicas de 
jurisdição ou atuação nacional, observadas as condições de admissão previstas neste Estatuto; 
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IV - Sócios Titulares Entidades Regionais - em número ilimitado, são as instituições da 
sociedade civil, constituídas como pessoas jurídicas, ou não, de jurisdição ou atuação, 
estadual ou local, observadas as condições de admissão previstas neste Estatuto e que ficam 
vinculadas a Comitês Regionais pela Democratização da Comunicação. 

§ 1º. Os Comitês Regionais pela Democratização da Comunicação são instâncias do FNDC 
que congregam os Sócios Fundadores Entidades Regionais e os Sócios Titulares Entidades 
Regionais; 

§ 2º. Os Comitês Regionais pela Democratização da Comunicação serão compostos por, no 
mínimo, 5 (cinco) instituições da sociedade civil e terão, como abrangência máxima, uma 
unidade da federação e, como abrangência mínima, um município; 

§ 3º. Não poderá haver mais de um Comitê de abrangência máxima em uma unidade de 
federação e de abrangência mínima em um município; 

§ 4º. Os Comitês Regionais pela Democratização da Comunicação terão vida administrativa 
própria, respeitado o disposto no presente Estatuto e as decisões das instâncias do FNDC; 

§ 5º. A qualidade de associado não atribuirá qualquer tipo de vantagem pecuniária, sendo 
vedada a distribuição aos associados de rendas, resultados ou quaisquer pagamentos 
monetários pela associação; 

§ 6º. Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

CAPÍTULO III 

Admissão ao Quadro Social e Direitos e Deveres 

 

Art. 8º - A admissão ao Quadro Social dos Sócios Titulares Entidades Nacionais e dos Sócios 
Titulares Entidades Regionais far-se-á respectivamente por solicitação do interessado à 
Coordenação Executiva, para deferimento. 

Art. 9º - São direitos de todos os associados: 

I - utilizar-se dos serviços oferecidos pelo FNDC, na forma estabelecida pela Coordenação 
Executiva; 

II - propor nomes para integrar as instâncias diretivas do FNDC; 

III - encaminhar propostas à Coordenação Executiva visando a implantação de medidas de 
interesse do FNDC e da luta pela democratização da comunicação; 

IV - representar à Coordenação Executiva, ao Conselho Deliberativo e ao Conselho de Ética, 
sobre fatos que atentem contra a imagem e o bom nome do FNDC ou contra a sua 
administração; 

V - retirar-se da associação livremente, devendo formalizar sua decisão à Coordenação 
Executiva, apresentando suas razões e a declaração geral de quitação de suas obrigações com 
a associação. 

§ 1º. É direito do associado, sempre que for justificado, solicitar que suas posições, quando 
derrotadas, sejam ressalvadas nas manifestações públicas do FNDC; 

§ 2º. A participação dos associados na vida social do FNDC se dará através de representantes 
expressamente designados. 

Art. 10. É direito dos Sócios Fundadores Entidades Nacionais e Sócios Titulares Entidades 
Nacionais enviar delegados à Plenária Nacional. 
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Art. 11. São direitos dos Sócios Fundadores Entidades Regionais e Sócios Titulares Entidades 
Regionais: 

I - participar, através de seus representantes, das atividades e da administração dos Comitês 
Regionais pela Democratização da Comunicação; 

II - votar e ser votado na escolha de delegados à Plenária Nacional, através das Plenárias 
Regionais dos Comitês Regionais pela Democratização da Comunicação. 

Art. 12. São deveres de todos os associados: 

I - respeitar e cumprir o presente Estatuto Social, bem como as resoluções da Plenária 
Nacional, do Conselho Deliberativo, do Conselho de Ética e da Coordenação Executiva; 

II - zelar pelo bom nome e imagem do FNDC e colaborar para a consecução dos seus 
objetivos sociais; 

III - pagar as contribuições devidas, ordinárias e extraordinárias; 

IV - comunicar à Coordenação Executiva fatos do seu conhecimento que possam atentar ou 
obstruir a democratização da comunicação e as práticas democráticas na área das 
comunicações. 

Parágrafo único - Fica estabelecido que as Entidades Nacionais, os Comitês Regionais pela 
Democratização da Comunicação e as Entidades Regionais poderão substituir, a seu critério, o 
representante da entidade, devendo, para tanto, formalizar tal decisão às instâncias diretivas 
do FNDC. 

Art. 13. Os Sócios Titulares Entidades Nacionais e os Sócios Titulares Entidades Regionais, 
só poderão enviar delegados à Plenária Nacional caso integrem o corpo de associados ao 
FNDC desde, no mínimo, 6 (seis) meses antes desta. 

Art. 14. O associado que se retirar ou for afastado do FNDC, respeitado o disposto no 
presente Estatuto, perderá as taxas e contribuições pagas, não cabendo qualquer tipo de 
reembolso ou indenização. 

CAPÍTULO IV  

Patrimônio 

Art. 15. O FNDC tem personalidade jurídica e patrimônio distintos em relação aos seus 
associados, coordenadores e conselheiros, que não respondem subsidiária nem solidariamente 
pelas obrigações contraídas em nome da associação. 

Art. 16. O patrimônio da associação será constituído: 

I - por contribuições dos seus sócios e pelos bens imóveis, títulos, valores e direitos que lhe 
pertençam ou venham a lhe pertencer, ou pelas doações de seus associados ou terceiros; e  

II - pelas rendas provenientes de seus bens, atividades, promoções e eventuais serviços. 

Art. 17. Os bens e direitos da associação, assim como suas rendas, somente poderão ser 
utilizadas para a consecução de seus objetivos, facultado, porém, o investimento para 
obtenção de rendas adicionais destinadas ao mesmo fim, sendo o resultado financeiro aplicado 
exclusivamente na manutenção e consecução de seus objetivos. 
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CAPÍTULO V  

Infrações e Penalidades 

 

Art. 18. As infrações às disposições deste Estatuto estão sujeitas às sanções previstas neste 
capítulo. 

Art. 19. As infrações, dependendo de sua gravidade, a juízo das instâncias diretivas do FNDC, 
por proposta de algum dos seus membros, serão punidas com as seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - eliminação do quadro social. 

Parágrafo único - As penalidades estarão definidas no Regimento Interno. 

Art. 20. A Coordenação Executiva e o Conselho Deliberativo são os órgãos competentes para 
a aplicação das penalidades aqui previstas, garantindo ao associado o direito de defesa. 

§ 1º. Caso o associado não se conforme com a decisão da Coordenação Executiva, poderá 
recorrer, com efeito suspensivo ao Conselho Deliberativo, dentro de 30 ( trinta) dias contados 
do recebimento da punição. 

§ 2º. Caso o associado não se conforme com a decisão do Conselho Deliberativo, poderá 
recorrer, sem efeito suspensivo, à Plenária Nacional. 

§ 3º. As notificações de punições deverão ser feitas via postal, com Aviso de Recebimento 
(AR). 

§ 4º. O Conselho Deliberativo deverá pronunciar-se dentro de 30 (trinta) dias a partir da data 
do recebimento do recurso, podendo formular consultas aos associados e à Coordenação 
Executiva. 

Art. 21. A Coordenação Executiva aplicará aos associados em atraso por mais de 2 (dois) 
meses com suas obrigações financeiras, a punição de suspensão dos direitos garantidos por 
este Estatuto, até a efetiva liquidação das contribuições em atraso. 

Parágrafo único: As penalidades impostas pela Coordenação Executiva, em razão da falta ou 
atraso de pagamento, são irrecorríveis e só cessarão mediante quitação. 

 

CAPÍTULO VI 

Direção, administração e fiscalização 

Art. 22. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação é dirigido por um Conselho 
Deliberativo, administrado por uma Coordenação Executiva, fiscalizado por um Conselho 
Fiscal e tendo a Plenária Nacional como órgão máximo de representação dos associados. 

§ 1º. Como instâncias políticas e administrativas intermediárias do FNDC existirão os 
Comitês Regionais pela Democratização da Comunicação, destinados a: 

I - congregar e articular os Sócios Fundadores Entidades Regionais e os Sócios Titulares 
Entidades Regionais; 

II - implementar as atividades do FNDC em âmbito regional; 

III - formular propostas concernentes aos objetivos da associação; 
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IV - desenvolver iniciativas próprias, em âmbito regional, em conformidade com os objetivos 
do FNDC e com o presente Estatuto; 

V - realizar Plenárias Regionais para a escolha de delegados à Plenária Nacional, 
estabelecendo a representação dos Sócios Fundadores Entidades Regionais e Sócios Titulares 
Entidades Regionais. 

§ 2º. A Organização e as condições de atuação dos Comitês Regionais pela Democratização 
da Comunicação serão detalhadas no Regimento Interno do FNDC. 

 

Seção I  

Do Conselho Deliberativo 

 

Art. 23. O Conselho Deliberativo será eleito, através de chapas, pela Plenária Nacional, para 
um mandato de 2 (dois) anos, sendo constituído por no mínimo 11 (onze), e no máximo 21 
(vinte e um) membros, obrigatoriamente representantes de entidades nacionais ou Comitês 
Regionais pela Democratização da Comunicação. 

§ 1º. O número de membros do Conselho será fixado pela Plenária Nacional por ocasião das 
eleições ordinárias. 

§ 2º. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada 
quadrimestre e, extraordinariamente, sempre que solicitado por, no mínimo, 5 (cinco) de seus 
membros, ou pela Coordenação Executiva. 

§ 3º - As reuniões do Conselho Deliberativo poderão ser instaladas com a presença de, no 
mínimo, metade mais um dos seus membros. 

Art. 24. Compete ao Conselho Deliberativo deliberar, sempre por maioria de votos dos 
presentes, sobre as seguintes matérias: 

I - definição da orientação geral e o programa anual das atividades sociais e analisar e 
deliberar sobre o orçamento anual do FNDC, sempre em conformidade com este Estatuto; 

II - convocação da Plenária Nacional, ordinária e extraordinária; 

III - proposta à Plenária Nacional de alteração do Estatuto Social; 

IV - proposta à Plenária Nacional de dissolução e/ou liquidação da associação; 

V - fixação do número de membros e nomeação do Conselho de Ética, assim como o 
estabelecimento de suas atribuições e também sobre a destituição de seus membros. 

 

Seção II 

Conselho Fiscal 

 

Art. 25. O Conselho Fiscal será composto por até 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) 
membros suplentes, a serem eleitos pela Plenária Nacional para mandato igual e coincidente 
com o do Conselho Deliberativo e da Coordenação Executiva. 

Parágrafo único. Fica vedada a participação no Conselho Fiscal de membros de entidades que 
integram o Conselho Deliberativo e parentes, até o segundo grau, destes membros. 
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Art. 26. Compete ao Conselho Fiscal examinar o relatório anual e as contas das instâncias 
diretivas, emitindo parecer à Plenária Nacional. 

Art. 27. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez por ano. 

 

Seção III  

Coordenação Executiva 

 

Art. 28. A Coordenação Executiva será composta de 5 (cinco) membros integrantes do 
Conselho Deliberativo, eleitos pela Plenária Nacional para um mandato de 2 (dois) anos, com 
os seguintes cargos: 

I - Coordenador Geral; 

II - Primeiro Coordenador Secretário; 

III - Segundo Coordenador Secretário; 

IV - Terceiro Coordenador Secretário; 

V - Coordenador Tesoureiro. 

§ 1º. Nos seus impedimentos, o Coordenador Geral será substituído pelo Primeiro 
Coordenador Secretário e este poderá ser substituído por qualquer um dos outros 
Coordenadores, designados pelos demais membros da Coordenação Executiva; 

§ 2º. Em caso de renúncia ou de vaga de qualquer cargo da Coordenação Executiva, o 
Conselho Deliberativo nomeará substituto entre os seus membros. 

Art. 29. Ressalvados os casos de competência privativa do Conselho Deliberativo ou da 
Plenária Nacional, compete a Coordenação Executiva a prática de todos os atos necessários à 
realização do objetivo social, sempre por voto favorável da maioria de seus membros, 
especialmente para: 

I - exercer e executar os atos necessários à gestão e administração da associação, de acordo 
com a política fixada pelas instâncias deliberativas do FNDC; 

II - deliberar sobre a fixação de contribuições extraordinárias e especiais dos associados, bem 
como sobre aceitação de doações: 

III - elaborar os planos de trabalho da associação e os orçamentos anuais; 

IV - definir o plano de aplicação dos recursos orçamentários anuais; 

V - elaborar o relatório anual das atividades e as demonstrações da associação; 

VI - deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens; a contratação de empréstimos 
em nome da associação e a assinatura de convênios; 

VII - contratar profissionais necessários ao desenvolvimento das atividades da associação; 

VIII - editar jornais, boletins e veículos informativos do FNDC; 

IX - deliberar sobre os fatos não previstos neste Estatuto, ad referendum da Plenária Nacional; 

X - deliberar sobre a criação de comissões e Grupos de Trabalho e Estudos para atendimento 
das necessidades de implementação da política e do orçamento geral do FNDC; 

XI - fixar as atribuições dos membros da Coordenação Executiva; 
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XII - elaborar o Regimento Interno, ad referendum do Conselho Deliberativo. 

§ 1º. A Coordenação Executiva poderá, por voto favorável da maioria de seus membros, criar 
contribuições especiais ou extraordinárias para o atendimento de projetos ou necessidades 
temporárias. 

§ 2º. As contribuições previstas no parágrafo anterior serão obrigatórias até o valor anual 
máximo de 3 (três) vezes a mensalidade vigente e voluntárias quando excederem esse limite. 

§ 3º. Caberá recurso ao Conselho Deliberativo, sem efeito suspensivo, quanto a definição de 
contribuições especiais ou extraordinárias por parte da Coordenação Executiva. 

Art. 30. A Coordenação Executiva reunir-se-á, ordinariamente, ao menos uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador Geral, ou a pedido de dois 
outros coordenadores. 

Parágrafo único - As reuniões da Coordenação Executiva poderão instalar-se com pelo menos 
a presença da metade mais um dos seus membros e suas deliberações serão tomadas por 
maioria de votos. 

Art. 31. Compete ao Coordenador Geral representar a associação em juízo ou fora dele, ativa 
e passivamente, com todos os poderes necessários em direito admitidos, inclusive o de 
constituir procurador para realizar os objetivos da associação ou defender os seus interesses. 

Parágrafo único. Caso haja necessidade de o Coordenador Geral constituir procurador, este 
deverá ser, prioritariamente, integrante da Coordenação Executiva ou do Conselho 
Deliberativo. 

 

Seção IV 

Plenária Nacional 

 

Art. 32. A Plenária Nacional é o poder máximo e soberano do FNDC e reunir-se-á, 
ordinariamente, uma vez por ano, preferencialmente no mês de julho, e extraordinariamente, 
sempre que o interesse social o exigir. 

§ 1º. A Plenária Nacional será convocada pelo Conselho Deliberativo mediante carta 
registrada dirigida aos sócios, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo que, nos 
casos de urgência comprovada, a antecedência mínima será de 15 (quinze) dias. 

§ 2º. Cada entidade nacional filiada ao FNDC terá direito a enviar 1 (um) delegado para 
representá- la em cada Plenária Nacional. 

§ 3º. Cada entidade regional, integrante de Comitê Regional terá direito a se fazer representar 
na Plenária Nacional através dos delegados a que esta instância tem direito de eleger; 

§ 4º. Cada Comitê Regional terá direito a 1 (um) delegado para cada 5 (cinco) representantes 
de Entidades Regionais que o integrarem e que estiverem efetivamente presentes à Plenária 
Regional convocada para a eleição de delegados à Plenária Nacional. 

§ 5º. A Plenária Nacional instalar-se-á, em primeira convocação, com a maioria simples dos 
delegados e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número e as 
suas decisões serão sempre tomadas por maioria simples, exceto em relação ao disposto no 
artigo 34 deste Estatuto. 

Art. 33. Compete privativamente à Plenária Nacional deliberar sobre: 
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I - as alterações do presente Estatuto; 

II - a política geral FNDC, bem como sobre todas as questões atinentes à associação que lhe 
forem propostas; 

III - a política da associação e sua liquidação por proposta do Conselho Deliberativo; 

IV - a contração de auditores externos; 

V - as demonstrações financeiras anuais da associação, a partir do parecer do Conselho Fiscal; 

VI - o valor das contribuições ordinárias a serem cobradas dos associados; e 

VII - a eleição dos membros do Conselho Deliberativo e da Coordenação Executiva. 

Parágrafo único. Quanto ao valor das contribuições ordinárias a serem cobradas aos 
associados, a Coordenação Executiva poderá, caso necessário, fixar um índice de indexação. 

 

CAPÍTULO VII  

Exercício Social e Dissolução da Associação 

 

Art. 34. O presente Estatuto só poderá ser reformado, no todo ou em parte, por decisão de dois 
terços dos delegados inscritos na Plenária Nacional. 

Art. 35. O exercício social terminará a 30 de junho de cada ano, quando será levantado o 
balanço patrimonial do FNDC. 

Art. 36. Dissolvendo-se a associação, os seus bens serão destinados a entidade congênere, por 
decisão da Plenária Nacional. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais e Transitórias 

 

Art. 37. A primeira Coordenação Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, serão 
definidos por ocasião da reunião de fundação do FNDC e terão mandato até 31 de julho de 
1997, a partir de quando serão válidas as regras estatutárias destinadas a eleição dos 
integrantes destas instâncias diretivas. 

Art. 38. Este Estatuto entra em vigor imediatamente após a sua aprovação, revogando-se todas 
as disposições em contrário. 

 

 

Brasília, 20 de agosto de 1995 
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ANEXO 3 – Composição do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 

Entidades Nacionais 

ABEP - Associação Brasileira de Ensino em Psicologia,  

ABRAÇO - Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária,  

ABTU - Associação Brasileira de Televisão Universitária,  

AEPET - Associação dos Engenheiros da Petrobrás,  

ANEATE - Associação Nacional das Entidades de Artistas e Técnicos em Espetáculos de 

Diversões, 

CUT - Central Única dos Trabalhadores,  

CFP - Conselho Federal de Psicologia, 

ENECOS - Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social,  

FITERT - Federação Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão, 

FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas, 

FNPJ - Fórum Nacional de Professores de Jornalismo, 

INTERCOM - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação,  

STIC - Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do 

Audiovisual, 

ANDES-SN - Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior,  

SINDCINE - Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica do Estado de São 

Paulo, 

UCBC - União Cristã Brasileira de Comunicação Social; 

 

Unidades Regionais 

Comitê pela Democratização da Comunicação da Bahia  

Comitê pela Democratização da Comunicação de Bauru  

Comitê pela Democratização da Comunicação de Camaçari  

Comitê pela Democratização da Comunicação do Ceará  

Comitê pela Democratização da Comunicação de Goiás  

Comitê pela Democratização da Comunicação de Lauro de Freitas  

Comitê pela Democratização da Comunicação do Maranhão  

Comitê pela Democratização da Comunicação de Minas Gerais  

Comitê pela Democratização da Comunicação de Riachão do Jacuípe  

Comitê pela Democratização da Comunicação do Rio de Janeiro  

Comitê pela Democratização da Comunicação do Rio Grande do Sul  
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Comitê pela Democratização da Comunicação de Santa Catarina  

Comitê pela Democratização da Comunicação de São Paulo 
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ANEXO 4 – Composição do FNDC/ Comitês estaduais  

Comitê Bahia  

Associação Baiana de Radiodifusão Comunitária (Abraço-

BA) 
Edelzute Abreu Ramos 

Associação Beneficiente Cultural e Educacional de Ilha de 

Maré 
Selma Jesus de Souza 

Associação Beneficiente e Recreativa dos Moradores da 

Carmosina 
Pedro César Dorea Luz 

Associação Beneficiente, Recretativa de Moradores de 

Cidade Nova 
João Dantas dos Passos Neto 

Associação da Igreja Metodista Marinalva Santos Muniz 

Associação de Desenvolvimento Comunitário Social do 

Nordeste 
Jorge Bonfim Santos da Silva 

Associação de Moradores de Cajazeiras VI Gilvanilson José Muniz Pereira 

Associação Defesa Comunitária dos Moradores do Alto do 

Calafate  
Luiz Carlos Lopes da Silva 

Associação Desportiva Craques do Amanhã Edmundo Gomes Luiz de 

França 

Associação dos Professores Universitários da Bahia 

(APUB) 
Jonicael Cedraz de Oliveira 

Associação Movimento Paulo Jackson – Ética, Justiça, 

Cidadania 
Zoraide Villas Boas 

Caja Verde Ambiental e Cultuiral de Cajazeiras Kilson Santana de Melo 

Conselho de Moradores Marta Cenia e Circunvizinhos Benedito Queiroz da Silva 

Grupo Cultural Boqueirão Som e Samba Antônio Carlos dos Santos 

Machado 

Grupo Esportivo PSV do Nordeste Geilson Luiz Santos Silva 

Instituto de Estudos e Ação Pela Paz com Justiça Social Lucimara Cruz 

Movimento Cultural e de Fanfarra do Nordeste  Balduino Fernandes 
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MSTS BA - Núcleo Brotas Juarez Alves Monteiro 

MSTS BA – Núcleo Alfred Aidinalva Lima 

MSTS BA – Núcleo Cajazeiras Idelmário João Proensa de Jesus 

MSTS BA – Núcleo Pituba Carla Maria Santana Alvin 

MSTS BA – Núcleo Valéria Alberto Carlos Rodrigues 

Projeto Cultural Tô no Baba Gilvanilson José Muniz Pereira 

Projeto Social Racing Futebol Clube Reinaldo Santos Reis 

Sociedade Civil Acauã Sérgio Emanuel Teixeira 

 

Comitê Bauru 

Centro Acadêmico de Comunicação Florestan Fernandes  Fernanda Silva Rodrigues 

Conselho Regional de Psicologia da 6ª Região Sandra Elena Sposito 

Centro Acadêmico de Jornalismo – USC Rene Rodriguez Lopez 

Grupo de Pesquisa Gestão e Política de Comunicação Fábio de Lima Alvarez 

Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo Alcimir Antônio do Carmo 

Secretaria Municipal da Cultura Henrique Perazzi de Aquino 

Associação de Moradores e Mutuários Núcleo José Regino Eliza Carulo dos Santos 

Associação dos Geógrafos Brasileiros - Seção Local Bauru Maria da Graça Mello Magnoni 

União da Juventude Socialista Rayra de Carvalho César Pinto 

União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Bauru Eduardo dos Santos Gonçalves 

União Paulista dos Estudantes Secundaristas Samuel Galliano Menezes 
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Comitê Camaçari 

AEESOL Lídio Cabral Veloso Junior 

APLB Sindicato Júlio César Oliveira Pinheiro 

Partido Comunista do Brasil José Welito M. dos Santos 

SINDSAUDE – TSA Souza de Brito 

STIM – Camaçari Everaldo de Jesus Vieira 

União dos Estudantes da Bahia (UEB) Caio Marcos Botelho Ferreira 

 

Comitê Ceará  

Associação Cearense de Imprensa (ACI) Cláudio Roberto de Abreu Pereira 

Associação dos Ouvintes de Rádio do Ceará Francisco Djacy da Silva 

Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP11) Anice Holanda Nunes Maia 

Coordenadoria de Comunicação – Prefeitura Municipal 

de Fortaleza 

Ana Cláudia Mendes de Andrade e 

Peres 

Curso de Jornalismo da Faculdade Integrada do Ceará 

(FIC) 
Alejandro Sepúlveda 

Sindicato dos Empregados das Empresas Gráficas 

(Sintigra-CE) 
José Augusto de Oliveira 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do 

Ceará 
Adriana de Araújo Santiago 

Sociedade Cearense de Jornalismo Científico e Cultural Paulo de Tarso Bernardes Mamede 
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Comitê Goiás  

Abraço Goiás  Cláudio Marques Duarte 

Associação das Entidades do Canal Comunitário  Vera Côrtes 

Associação Goiana de Cinema e Vídeo  Sérgio Eduardo R. Valério 

Ayvu Etã Comunicações e Projetos  Rafaela Teixeira Dias 

Comunicativa Rede de Comunicadores a Serviço da Cultura e da 

Ética  

Carlos Cipriano Gomes 

Júnior 

Conselho Municipal de Comunicação Social de Goiânia  Rodrigo Nunes Leles 

Conselho Regional de Psicologia  Ériko Netto de Lima 

Fórum Goiano de Mulheres Angelita Pereira de Lima 

Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL) Zákia dos Reis Barroso 

Núcleo de Articulação com a Sociedade (Nuarts) Sandra Maria de Oliveira 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Goiás Maria José Braga 

Sindicato do Transporte Alternativo do Estado de Goiás Elias Vaz de Andrade 

 

Comitê Lauro de Freitas 

Associação dos Moradores do Parque Santa Rita Vera do Amor Divino Silva 

Associação Mulheres Amigas de Itinga Maria Suller Nascimento 

Associação Unidos da Itinga Maria das Graças Marlin 

Grupo de Futebol da Itinga Wilton da Silva Rebouças 

União das Associações de Moradores de Lauro de Freitas José Carlos dos Santos 
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Comitê Maranhão 

Abraço Maranhão Márcio Aurélio Belfort Silva 

Associação Maranhense de Imprensa Edvânia Kátia Sousa Silva 

Agência de Notícias da Infância Matraca Lissandra Roma Leite 

Associação Maranhense de Formação de Governantes João Batista Ericeira 

Instituto do Homem José de Ribamar Lima Santana 

ONG Travessia Rogério Tomaz Júnior 

Ordem dos Advogados do Brasil (Seção MA) Antônio Carlos de Oliveira 

 

Comitê Minas Gerais 

Abraço MG José Guilherme Castro 

Associação Comunitária de Informação Popular (ACIP – TV) Luiz Carlos Bernardes 

Conselho Regional de Psicologia (CRP-MG) Heitor Souza dos Reis 

Espaço Cultural Casa do Fernando Fernando Barbosa 

Fórum Mineiro de Saúde Mental Paulo de Oliveira 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJPMG) Janaina Ferreira da Mata 

 

Comitê Rio de Janeiro  

Conselho Regional de Psicologia 5ª Região Diva Lúcia 

Conde 

Regional Rio de Janeiro da Executiva Nacional dos Estudantes de 

Comunicação Social 

Tamara 

Menezes 

Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões do RJ (Sated 
RJ) 

Cláudio 
Piovesan 

Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio de Janeiro Elisabeth Costa 

Sindicato dos Radialistas do RJ Iara Nagle 
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Comitê Riachão do Jacuípe  

Delegacia da Associação dos Professores Licenciados da Bahia 

(APLB Sindicato) 
 

Associação dos Agentes de Saúde Comunitários  

Associação dos Estudantes de Riachão do Jacuipe Samuel Santana 

Matos 

Associação dos Moradores do Alto do Cruzeiro Barbara das Virgens 

Associação dos Moradores do Bairro da Boa Vista  

Associação dos Moradores do Bairro de Barra e Caixa D`Agua  

Associação dos Moradores do Bairro de Clereton Andrade  

Centro Comunitário de Riachão de Jacuipe  

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente  

Sindicato dos Servidores Públicos de Riachão de Jacuipe  

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riachão de Jacuipe  

Star Produções e Eventos Artísticos Joseval dos Santos 

Bastos 

União das Associações Rurais de Riachão de Jacuipe  

 

Comitê Rio Grande do Sul 

Associação dos Profissionais Técnicos Cinematográficos do Rio Grande 

do Sul  
Débora Peters 

Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária do Rio Grande do Sul Josué Lopes 

Conselho de Radiodifusão Comunitária Dagmar Camargo 

Cooperativa Catarse Coletivo de Comunicação Fabiana 

Mendonça 

Epcom Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação James Görgen 
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Grafistas Associados do Rio Grande do Sul (Grafar RS) Celso Schröder 

Midi@etica Claudia Cardoso 

PT Municipal Waldir Bohn 

Gass 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Rio Grande do Sul  José Carlos 

Torves 

  
União em Defesa da Vida Animal Gelcira Teles 

 

Comitê Santa Catarina  

Associação Cultural Alquimídia Thiago Skárnio 

Associação das Entidades Usuárias do Canal Comunitário de 

Florianópolis (TV Floripa) 

Vânia Oliveira 

Parreira 

Conselho Regional de Psicologia 12ª Região Eliane Travassos 

Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Valci Regina M. 

Zucoloto 

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina Josemar Sehnem 

 

Comitê São Paulo  

Associação Brasileira de Produtores de Cinema (ABPC) Assunção Hernandez 

Associação Brasileira de Propriedade Intelectual dos Jornalistas – 

APIJOR 

Paulo Cannabrava 

Filho 

Centro Acadêmico Lupe Cotrin  Sue Iamamoto 

Conselho Regional de Psicologia 6a Região Andréa Torres 

Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação (ENECOS) Rodrigo Mendes 

Núcleo de Comunicação e Educação da ECA-USP (NCE/USP ) Cláudia Lago 

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo 

(SJSP) 

Terlânia Bruno 
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ANEXO 5 – Formulários para registro de Comitês no FNDC 
 

FICHA DE REGISTRO DE COMITÊ REGIONAL 
FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

IDENTIFICAÇÃO DO COMITÊ 
NOME DO COMITÊ REGIONAL 

 

NOME DAS ENTIDADES REGIONAIS VINCULADAS AO COMITÊ 
NOME DAS ENTIDADES REGIONAIS (DEVEM SER ACOMPANHADAS PELA FICHA DE ASSOCIAÇÃO DELAS AO FÓRUM 

1 –  

2 –  

3 –  

4 –  

5 –  

IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO COMITÊ REGIONAL E SEU 
ENDEREÇO 

NOME DA PESSOA INDICADA COMO CONTATO DO COMITÊ JUNTO AO FÓRUM 

 

ENDEREÇO (RUA, NÚMERO, APTO, ETC.)  

 
BAIRRO 

 
CIDADE 

 
CEP  ESTADO  

    
NOME DA ENTIDADE LOCALIZADA NO ENDEREÇO DO CONTATO (CASO NÃO SEJA RESIDENCIAL) 

 
TELEFONE PROFISSIONAL TELEFONE RESIDENCIAL 

  
TELEFONE CELULAR OUTRO TELEFONE PARA CONTATO 

  
E-MAIL DO CONTATO (CASO NÃO POSSUA UM, INDIQUE O DE OUTRA ENTIDADE OU PESSOA QUE POSSA RECEBÊ-LO) 

 

DATA DO PREENCHIMENTO 
 

  
 
Remeta este formulário para a Secretaria do FNDC,  a/c de Luiz, através do e-mail secretaria@fndc.org.br ou envie pelos Correios para a Avenida 
Carlos Gomes 403/901, Bairro Mont'Serrat, Porto Alegre, RS, CEP 90480-000 
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Manifesto de Adesão ao Quadro Societário do 

Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
 
 

Eu, abaixo assinado, NOME DO SIGNATÁRIO, como representante legal do (a) 
NOME DA ENTIDADE, manifesto através deste instrumento, a sua adesão ao Fórum 
Nacional pela Democratização da Comunicação, na condição de SÓCIO ENTIDADE 
REGIONAL, em conformidade com o seu Estatuto Social – registrado sob o número 
19.528, no Cartório Marcelo Ribas, 1º Oficio Registro Civil, Títulos e Documentos e 
Pessoas Jurídicas de Brasília / DF – o qual comprometo-me a observar como sócio do 
Fórum. 

Para representar esta entidade junto ao Fórum estou indicando a NOME DO 
INIDICADO(A)  , portador da Carteira de Identidade nº NÚMERO, expedida pelo 
SIGLA DO ÓRGÃO EXPEDIDOR E DO ESTADO. 
Comprometo-me, também, a comunicar qualquer alteração desta representação junto 
ao Fórum. 
 
CIDADE, DIA, de MÊS de 2002. 
 
 

_____________________________________assinatura_________________________________________ 
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ANEXO 6 – Manifesto e Cartilha publicados pelo FNDC 
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Capa da cartilha do FNDC 
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ANEXO 7 – Revista publicada pelo FNDC 
 

 
 
 
 


