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Resumo 

 

O objetivo desta pesquisa é realizar um estudo de recepção que possa apontar o quanto 

a televisão digital está presente no cotidiano da população brasileira em seus dispositivos 

móveis e portáteis. Através de um trabalho qualitativo, serão realizadas pesquisas de campo, 

que relatem as experiências do pesquisador nos locais de observação. Os resultados do 

trabalho serão alcançados através da reprodução de vídeos em aparelhos portáteis através do 

sinal digital, para isso precisaremos de pontos na cidade com rede de internet wifi liberada. 

Após a execução serão aplicados questionários em adultos de classe C4

 

 que já tenham como 

rotina assistir telejornais. O governo criou o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

em 2006 através de um decreto em junho do mesmo ano. O prazo previsto para o 

desligamento integral do sistema de sinal analógico da televisão aberta e terrestre, no Brasil, 

era 2016. Começando por Brasília, em março de 2015, o governo federal já anunciou que a 

transição para o sistema digital acontecerá de forma organizada em forma de cronograma e 

tem seu prazo final previsto para 2018. Os próximos centros urbanos na lista para migração 

possivelmente serão São Paulo e Rio de Janeiro, em abril e maio, respectivamente.    
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