
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
GOBBI, MC., and , KERBAUY, MTM., orgs. Televisão Digital: informação e conhecimento [online]. São 
Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura acadêmica, 2010. 482 p. ISBN 978-85-7983-101-0. Available from 
SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Parte II - Processos, experiências e embates 
Discutindo o processo de transição do sinal televisivo analógico para o digital 

 
Taís Marina Tellaroli 



14
DISCUTINDO O PROCESSO 

DE TRANSIÇÃO DO SINAL TELEVISIVO 
ANALÓGICO PARA O DIGITAL 

Taís Marina Tellaroli1

A sociedade vem transformando-se ao longo do tempo de di-
versas maneiras. Durante a Revolução Industrial, na segunda me-
tade do século XVIII, passou por transformações motivadas pela 
substituição das ferramentas pelas máquinas; na segunda metade 
do século XX, passou pela disseminação de meios de comunica-
ção e mudança na maneira como eram produzidas, armazenadas 
e disseminadas as informações. Alvin Toffler (1997) discute as 
transformações na sociedade trazidas por ondas de mudança: a pri-
meira onda advinda da revolução agrícola, a segunda da Revolução 
Industrial e a terceira da revolução tecnológica. A força da primeira 
permeou entre os anos de 8000 a.C. até 1650 e 1750 d.C., perdeu 
sua força e deu início à segunda: “A civilização industrial, produto 
desta segunda onda, ganhava força” e atingiu o ponto máximo nos 
Estados Unidos por volta de 1955. Nessa mesma década, a terceira 
onda começa a emergir nos Estados Unidos com a introdução do 
jato comercial, introdução generalizada do computador e invenções 

 1 Jornalista, Mestre em Comunicação Midiática pela Universidade Estadual 
de São Paulo/Bauru e Doutoranda em Comunicação Social/ Universidade 
Metodista de São Paulo. Bolsista Capes. 
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com alto teor tecnológico (Toffler, 1997, p.28). Pode-se dizer, en-
tretanto, que a Internet, aliada aos telefones celulares, a TV Digital, 
a TV a Cabo estejam no limiar da terceira onda devido à grande 
transformação que causaram na comunicação e na troca de infor-
mações entre as pessoas, antes analógica e agora digital.

Para compreendermos melhor essas mudanças, propõe-se nes-
te trabalho voltarmos às origens dos termos analógico e digital, 
compreendendo-os a partir do viés semiótico. 

Semiótica

Segundo Lúcia Santaella (1983, P.7), “o nome semiótica vem 
da raiz grega semeion, que quer dizer signo”. A semiótica é a ciência 
que estuda os signos, os processos significativos na natureza e na 
cultura. Nöth (1995, p.17) explica que algumas escolas contestam 
essa definição, algumas restringem a semiótica apenas como o estu-
do da comunicação humana e outras, como, por exemplo, a escola 
de Greimas, como a semiótica sendo uma teoria da significação. 
Santaella define também a semiótica como ciência de toda e qual-
quer linguagem “que tem por objetivo o exame dos modos de cons-
tituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e 
de sentido” (Santaella, 1983, p.13).

Na semiótica o foco dos pesquisadores está no signo, no inter-
pretante e no objeto, representado pela relação dessas três entidades 
em forma de triângulo (Fig. 1).

Umberto Eco define o signo como “algo que está no lugar de 
outra coisa” (1980, p.11). Já Charles Peirce define o signo – ou re-
presentamen – como “aquilo que, sob certo aspecto ou modo, repre-
senta algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 
dessa pessoa, um signo equivalente” (2003, p.46). Para exemplifi-
car o conceito, pode-se citar o desenho (signo) de um cachorro em 
um papel sulfite; quem (interpretante) vê tal desenho sabe que a 
figura representa um cachorro (objeto), porém não é um cachorro. 
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“O signo pode apenas representar o Objeto e referir-se a ele. Não 
pode proporcionar familiaridade ou reconhecimento desse Objeto” 
(Peirce, 2003, p.47). 

O nome dado às coisas leva em conta certos fatores motivadores 
e não é dado arbitrariamente. Epstein (1991, p.38) explica que a 
motivação pode obedecer a modalidades indiciais, icônicas. 

Peirce (2003, p.52) determina que os signos podem ser denomi-
nados ícone, índice ou símbolo.

Um ícone é um signo que se refere ao objeto que denota apenas 
em virtude de seus caracteres próprios, caracteres que ele igual-
mente possui quer um tal objeto realmente exista ou não [...]. 

Um índice é um signo que se refere ao Objeto que denota em 
virtude de ser realmente afetado por esse Objeto [...]. 

Um símbolo é um signo que se refere ao Objeto que denota em 
virtude de uma lei, normalmente uma associação de idéias gerais 
que opera no sentido de fazer com que o símbolo seja interpretado 
como se referindo àquele objeto.

Os signos icônicos reproduzem a percepção de determinado ob-
jeto, possuem semelhanças com o objeto. Umberto Eco explica que 
ter alguma semelhança significa ser um “signo motivado, que de-
duz o seu sentido da própria coisa representada” (Eco, 1987, p.102). 

(significado) Pensamento ou
referência

Sim
boli

za
 um

a

re
laç

ão
 ca

usa
l

Refere-se a outras

relações causais
Represenata uma
relação atribuída

Símbolo
(Palavra)

Referente
(Objeto)

Figura 1 – Triângulo semiótico mostra a relação símbolo, significado 
e objeto.

Fonte: Ogden; Richards, 1923
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Signo analógico e signo digital

As palavras analógico e digital são amplamente utilizadas nas 
áreas de computação, tecnologia, entre outras, porém o termo é, 
muitas vezes, banalizado, sem que haja um real entendimento dos 
seus significados. 

A palavra analógico deriva-se de analogia. Esta tem como sig-
nificado fazer uma comparação, uma relação de equivalência entre 
duas outras relações, portanto denomina-se analógico objetos que 
fazem uma analogia com coisas reais, por exemplo, o relógio de 
ponteiros faz analogia à posição do sol. 

Como exemplos de sinais2 analógicos podem ser citados aqueles 
que variam em função do tempo como um termômetro de mercú-
rio, uma balança de molas, pois são sinais que não passam por de-
codificação complexa e são observados diretamente. Segundo Eco 
(1987, p.119), os modelos analógicos “embora não se estruturem 
em oposições binárias, organizam-se em todo o caso, em graus (isto 
é, não em ‘sim ou não’, mas em ‘mais ou menos’)”. 

Objetos analógicos são, de certa forma, mais palpáveis do que os 
digitais, pois precisam de um meio físico para reprodução. 

Um computador pode ser analógico “quando exprime, por 
exemplo, um valor numérico através da intensidade de uma cor-
rente elétrica, instituindo uma equivalência rigorosa entre duas 
grandezas” (idem, p.118). Um computador analógico realiza ope-
rações matemáticas por meio de analogia, ou seja, não trabalha com 
números ou símbolos que representem os números, eles fazem ana-
logia direta entre as quantidades; medem as quantidades a serem 
trabalhadas, tendo, portanto, uma analogia entre os valores com os 
quais pretende trabalhar e os valores internos da máquina. 

Eco (ibidem, p.120), a partir da ciência da música, explica que o 
soar de uma nota musical é uma codificação analógica, “cada míni-

 2 Becker e Montez (2005, p.61) explicam que o sinal “é a medida de uma gran-
deza de natureza física – seja acústica, ótica ou elétrica – que veicula algum 
tipo de informação. Um sinal sonoro, por exemplo, corresponde a uma onda 
sonora, que veicula informações sobre a voz de um locutor, uma música[...]”.
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ma variação expressiva, nos sulcos que a agulha da vitrola percorre 
no disco, corresponde a um signo”, porém ela pode ser digitalizada. 

Segundo o dicionário Aurélio3, a palavra digital significa a:

representação de informações ou de grandezas físicas por meio de 
caracteres, p.ex. números, ou por sinais de valores discretos. / Diz-
se dos sistemas, dispositivos ou processos que empregam tal modo 
de representação discreta (por opos. a analógico). 

A palavra digital vem de dígito, números. Aparelhos digitais 
funcionam através da decodificação de códigos numéricos. Um 
computador pode ser digital “quando procede por escolhas binárias 
e decompõe a mensagem em elementos discretos” (ECO, 1983, 
p.118). Os computadores digitais trabalham com números, rea-
lizam operações numéricas precisas, utilizando os chamados bits. 

Os computadores codificam os impulsos elétricos que são po-
sitivos ou negativos e os representam por 0 (zero) e 1 (um). Toda 
informação armazenada no computador é transformada em dígitos, 
essa linguagem é chamada binária ou digital. O sistema digital é 
capaz de armazenar quantidades gigantescas de imagens e dados, 
pode ser editado e não depende de um meio geográfico para ser 
acessado, pois possui domínio mundial. Hoje, a TV, rádio e Inter-
net trabalham com o sistema digital devido às suas potencialidades.

Sinal analógico e sinal digital

Quando assistimos à televisão não nos questionamos de onde 
vêm as imagens e o áudio que recebemos ao ligar o aparelho de TV, 
mas, para entendermos como isso acontece na forma analógica e na 
forma digital, é preciso recorrer à Física. O sinal dessas imagens e o 
som se propagam por forma de ondas e produzem sinais elétricos que 

 3 Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/dicionario.
php?P=Digital. Acesso em: 03 jul. 2009. 
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são capturados por dispositivos sensores. Becker e Montez (2005, 
p.61) explicam que “todo tipo de sinal em que a amplitude varia 
continuamente no tempo é denominado sinal analógico” (Fig. 2). 

Tempo

Amplitude

Figura 2 – Sinal elétrico analógico representado por onda de áudio.

O sinal analógico pode transformar-se em sinal digital (Fig. 3) a 
partir da conversão dos sinais. 

Tempo

Amplitude

Figura 3 – Digitalização do sinal analógico para digital representado por onda de áudio.

O sinal, ao passar de analógico para digital, é capturado pe-
riodicamente e sua “quantização implica a representação de cada 
um desses valores usando um número de bits predefinido para 
armazená-los” (idem, p.62). Essa digitalização apresenta algumas 
diferenças se relacionada ao sinal original analógico.

No caso da quantização, etapa que define o número de bits 
usados em cada amostragem, é fácil verificar que quanto maior o 
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número de bits, melhor a qualidade final do sinal. Com 1 bit é pos-
sível representar apenas dois valores (0 e 1); com 2 bits, quatro va-
lores (00, 01, 10 e 11); com 3 bits, oito valores (000, 001, 010, 011, 
100, 101, 110 e 111). Usando uma regra geral, com n bits é possível 
representar 2n valores (Becker; Montez, 2005, p.62).

A tendência hoje é de migração da tecnologia analógica para a 
digital devido aos benefícios oferecidos pelo sistema digital, pois 
há melhora na manipulação dos dados que podem ser facilmente 
processados em computadores. Outra vantagem do sinal digital é 
a sua representação universal, pois é codificada em sequência de 
bits. “Todos os tipos de informações digitais (inclusive as que não 
são multimídia) podem ser manipulados, armazenados e trans-
mitidos da mesma forma, usando o mesmo tipo de equipamento” 
(idem, p.65). 

TV analógica e TV digital no Brasil

A TV está inserida em mais de 90% dos lares brasileiros e é hoje 
o meio de comunicação de maior alcance usado pela população 
para receber informação e ter acesso ao entretenimento. A transi-
ção da TV branco e preto para a TV em cores no Brasil teve início 
em 1961, para sua mudança, o governo mobilizou um grupo de 
engenheiros da USP que redesenhou o modelo PAL europeu para 
PAL-M usado no país. O modelo PAL apresenta 25 quadros por 
segundo e 625 linhas, já o PAL-M, usado no Brasil, apresenta 30 
quadros por segundo com 525 linhas. Becker e Montez (2005, p.72) 
explicam que 

os vídeos apresentados na TV são formados por vários quadros de 
imagens que chegam por segundo [...]. Aparelhos receptores de TV 
requerem sinais de referência, que servem para sincronizar e deixar 
o aparelho pronto para receber cada quadro da imagem.
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A década de 1990 registra o avanço das novas tecnologias ex-
perimentando imagens coloridas e altamente nítidas em um novo 
conceito de imagem: a digital. 

 O Brasil está desenvolvendo a TV Digital para ser um ca-
nal gratuito e aberto aos usuários. Martins e Holanda (2005, p.176) 
destacam seus objetivos:

–     Promover a inclusão social, a diversidade cultural do país e da 
língua pátria por meio do acesso à tecnologia digital, visando 
à democratização da informação.

–     Propiciar a criação de uma rede universal de educação à dis-
tância.

–     Planejar um processo de transição da televisão analógica para 
a digital que garanta a gradual adesão dos usuários a custos 
compatíveis com sua renda.

–     Estabelecer ações e modelos de negócios para a televisão di-
gital adequados à realidade econômica e empresarial do país.

A proposta democrática de TV digital coloca o Brasil como mo-
delo mundial único, repensando o conceito de interatividade já 
aplicado em países da Europa e Japão.

De acordo com Filho e Cabral (2005, p.160), “trata-se de um 
sistema de transmissão, recepção e processamento de sinais de alta 
definição, em formato digital, que pode ser enviado via satélite, 
microondas(sic), cabos e terrestre”. 

Entre as diferenças da antiga forma de assistir à televisão para a 
TV digital, Marcelo Zuffo (2009, p.1) ressalta:

a modulação digital de sinal (DTV Digital Television), a mobilida-
de (mTV mobile Television), as transações bidirecionais de infor-
mação multimídia (iTV interactive Television), a maior definição 
de imagem (HDTV High Definition Television) e a portabilidade. 

A TV Digital, para ser vista nas residências, precisa transportar 
as imagens, áudio e dados através de um sistema de comunicação, 



TELEVISÃO DIGITAL   281

mas, antes de serem enviados, eles sofrem uma modulação no en-
vio. “A modulação é necessária devido às características dos enlaces 
de comunicação – seja por cabo, ondas de rádio, satélite etc. – que 
enfrentam problemas de atenuação por perdas de energia [...], ruí-
dos e distorções de atraso” (Becker; Montez, 2005, p.67). A modu-
lação de sinais é feita por diferentes métodos, por amplitude, usada 
em sinais de rádio AM, por frequência, usada em sinais de rádio 
FM ou por fase. No caso da modulação de sinal digital, esses três 
métodos são usados para que seja possível enviar o maior número 
de bits por segundo. 

A questão técnica da TV Digital é muito mais complexa, cita-
mos apenas algumas características para que pudéssemos entender 
as principais diferenças entre a TV analógica e a digital. O modelo 
de TV Digital pensado para o Brasil está ligado à convergência 
tecnológica.

Convergência tecnológica

O uso de bits para codificar as informações e transformá-las 
em padrão universal fez com que o mundo transpassasse fronteiras 
para o acesso ao conhecimento. Uma das responsáveis para que 
isso ocorresse foi a convergência tecnológica, a qual significa a in-
tegração de tecnologias como telecomunicações, Internet, captura e 
difusão de informações que possam ser acessadas pelos usuários em 
qualquer lugar, de qualquer rede de computadores e por qualquer 
canal de comunicação.

Segundo Serra et al. (2009, p.11), 

a convergência tecnológica alia as mais avançadas técnicas de inte-
gração de sistemas computacionais distribuídos com sistemas de 
telecomunicações. O resultado é a integração de vídeo, dados, voz, 
imagem de forma única e transparente ao usuário.

Aplicações que envolvam tecnologias de informação e comuni-
cação como, por exemplo, TV digital, Internet móvel, videocon-
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ferência, telefonia fixa ou móvel suportam a convergência tecno-
lógica. Zuffo (2009, p.6) projeta para o futuro da TV digital uma 
maciça transformação da TV, entre os anos de 2004 a 2010, “a par-
tir da convergência intensa com a Internet avançada (fixa e móvel) 
e o desenvolvimento de meios eletrônicos interativos minimamente 
invasivos (dispositivos portáteis, interfaces naturais, microssenso-
res e atuadores).

Segundo Zuffo (idem), espera-se que as inovações para a TV 
digital garantam capacidade bidirecional de dados multimídia ofe-
recendo ao usuário uma ferramenta mais sensitiva, personalizada e 
intuitiva de troca de informações entre ele e a TV/Internet, além de 
“individualização no acesso à informação; e a integração de multi-
serviços à TV/Internet como a automação doméstica, segurança, 
telejogos, governo eletrônico, tele-educação, telemedicina, teleco-
mércio, dentre outros”.

A convergência tecnológica só foi possível a partir da transição 
do modelo analógico para o digital, momento em que as informa-
ções se transformaram em números (bits) em um sistema de padrão 
mundial. Para a TV digital, a convergência com telefonia e Internet 
garantirá um canal amplo de acesso a conteúdo tornando o cidadão 
cada vez mais integrado e incluído no mundo digital.

Considerações finais

A TV digital chegou ao Brasil, mas ainda são poucas as pessoas 
que já tiveram a oportunidade de ver uma imagem com a nitidez 
oferecida por ela, como também são poucas aquelas que entendem 
o motivo pelo qual a TV mudou de nome, agora chamada TV digi-
tal. Neste trabalho mostramos as definições de um sistema analó-
gico e sua diferença para um sistema digital, pois ambos os termos 
são empregados vulgarmente sem que sejam entendidas suas reais 
especificidades. 

Para a TV, a migração do analógico para o digital já trouxe o pri-
meiro benefício – a qualidade da imagem – que aos poucos começa 
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a ser sentido por quem tem acesso a essa tecnologia, mas a promessa 
é que sejam introduzidas ferramentas de interatividade ao usuário.

A convergência tecnológica é a responsável pela transformação 
do telespectador passivo em alguém que possa contribuir com o 
conteúdo, interagir com o meio, assim como é hoje a Internet.
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