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A chegada da TV digital traz consigo um importante desafio ao cenário mundial: 
formar produtores de conteúdos digitais voltados para a sociedade da informação e da 
comunicação que tenha como características a interoperabilidade e os processos 
colaborativos. Mas o que é a interoperabilidade? E o que são os processos colaborativos 
para o meio televisivo? 

Apenas produzir conteúdos já não é suficiente, é preciso também considerar um 
conjunto de aparatos tecnológicos, sem negar o contexto em que estão inseridos. Os muros 
das empresas de radiodifusão começam a ser quebrados e os limites passam a ganhar novas 
dimensões. Isto é, foi-se o tempo em que apenas jornalistas podiam produzir conteúdos, 
pensar formatos e desenvolver gêneros jornalísticos. Os produtores de conteúdos do futuro 
têm formação jornalística, mas não são apenas eles que estarão no mercado. Hoje é preciso 
levar em consideração a produção de conteúdos digitais ofertadas pelos produtores 
independentes e audiências. Os cidadãos comuns passam a ser protagonistas do espaço 
televisual.  

É um momento de se aderir ao fio que entremeia as palavras ciência, tecnologia e 
inovação. Uma vez que a televisão digital, um tipo de inovação incremental - levando em 
consideração estudos de Cristina Lemos-, engloba uma série de ferramentas multimídia que 
facilitam a execução do projeto do governo brasileiro. É necessário que seja feita uma 
mobilização para receber uma tecnologia que atenda às reais necessidades da população, 
que proporcione a construção do conhecimento e que permita a troca plena de informação 
através de uma rede colaborativa. Permitindo, desta maneira, que se compartilhe não 
somente o conhecimento codificado- aquele que está ao alcance de todos por meio da 
informação interpretada- mas também o tácito- um tipo de conhecimento muitas vezes 
inacessível, fechado e de posse de certos núcleos governamentais ou empresas. 

Portanto, é necessário pensar numa TV Digital do ponto de vista de quem vai 
receber a tecnologia, mais precisamente nos analfabetos digitais. Eles devem receber a 
capacitação adequada para lidar com a mídia. Somente dessa maneira pode-se estabelecer 
um espaço social assinalado por todos. Onde a web e a TV convergem para a construção de 
redes cooperativas e colaborativas. É o momento da criação de modelos de conteúdos 
produzidos em consonância com a comunidade e espaços de autorias coletivas dentro da 
TV Digital.  Colaboração, educação e democracia. Essas palavras serão realmente uma 
realidade? 

 


