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I. As múltiplas formas de linguagem e produção de sentido 
Sócio-TV: em busca de uma definição 

 

Marcos Américo 



Sócio-TV: 
em busca de uma definição1

Marcos Américo2

“A TV será definida como uma experiência,

e não como um aparelho eletrônico.” 

V. Michael Bove3

Introdução

A tecnologia da informação e a convergência entre as mídias 

de relacionamentos e colaboração, como as redes sociais, defi-

 1 Este texto é fruto das reflexões apresentadas durante o “Eixo temático 5 – Cul-

tura digital, convergência e crise” do VIII Congresso Internacional ULEPICC – 

“Comunicação, Políticas e Indústria: Digitalização e Crise, seus impactos na 

política e na regulação”, realizado entre 10 e 12 de julho de 2013, na Univer-

sidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, Argentina, e sobre outras ideias 

decorrentes do artigo “Televisão social na perspectiva da experiência do usuá-

rio”, aqui discutidas a partir dos conceitos de Televisão Conectada (Smart 

TV), Televisão Onipresente (TV Everywhere) e Sócio-TV (Social TV) e com a 

proposição de um verbete para conceituar o termo Sócio-TV.

 2 Doutor em Educação para a Ciência. Docente do Departamento de Comu-

nicação Social da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), 

Unesp, câmpus de Bauru. E-mail: tuca@faac.unesp.br.

 3 Diretor do grupo de Mídias Baseadas em Objetos do Laboratório de Mídia do 

MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Disponível em: <http://

www1.folha.uol.com.br/tec/1243381-sem-tela-televisao-sera-focada-nas-

-experiencias.shtml>. Acesso em: 20 mar. 2013.
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nitivamente transformaram a maneira tradicional de se assistir 

à televisão. Citando Michael Bove, a TV “será menos sobre um 

dispositivo específico em um cômodo de sua casa e mais sobre a 

criação de experiências que envolvem os programas que temos 

agora, só que com funções adicionais” (apud Romani, 2013).

O relacionamento entre usuários, em especial na forma de 

interagir com o conteúdo, tem se transformado. Os modos de 

socialização, do ponto de vista da experiência televisiva, se dão 

de forma diferenciada e dependem do ambiente cultural ao qual 

o indivíduo pertence. Por conta da realidade tecnológica, os 

usuários possuem a capacidade e o hábito de acessar outras mí-

dias ao mesmo tempo que consomem televisão. 

Aos poucos, essa experiência, antes essencialmente embasa-

da na forma passiva de se assistir à televisão de fluxo, sem ter um 

canal de retorno ou formas fáceis de interação, está tomando ou-

tros contornos. Usuários, antes limitados pela questão tempo/

espaço e pela indisponibilidade de ferramentas tecnológicas, 

passam a contar com um arsenal de comunicação e formas de 

relacionamentos. Novos dispositivos e aplicativos capazes de 

permitir a interação entre usuários, conteúdos e informações 

geram novas características de socialização. E, nesse contexto, a 

interação e a forma de relacionamento fazem que essas experiên-

cias sejam relevantes, principalmente em países como o Brasil. 

Como afirma Bove (apud Romani, 2013),4 “é fácil imaginar o 

aparelho de TV ficando mais parecido com o ‘holodeck’5 de ‘Jor-

nada nas Estrelas’, no qual os telespectadores estarão imersos 

em um programa. Esse é o tipo de experiência que coloca as 

pessoas no espaço 3D da imagem”. 

Para entender como essa experiência se dá em relação a algu-

mas tecnologias atuais, se faz necessário um estudo exploratório 

para compreender as formas e os modos de socialização em torno 

 4 Ibidem.

 5 Na mitologia da série “Jornada nas Estrelas”, o holodeck é uma sala onde 

pessoas e objetos são simulados a partir de hologramas.
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das redes sociais e da televisão e como os hábitos da audiência se 

alteram nessa nova experiência. A palavra “televisão”, neste texto, 

é utilizada com o sentido de linguagem, e não do aparelho ou da 

tela em si. Como o tema é extenso e complexo, para uma aborda-

gem inicial foram eleitos os seguintes aspectos da Televisão Social 

para início de estudo: a Televisão Conectada (Smart-TV), a Te-

levisão Onipresente (TV Everywhere) e a Sócio-TV (Social TV).

Com o desenvolvimento das tecnologias da informação e co-

municação uma nova realidade se verifica em relação à televisão: 

a convergência desta com a internet e entre diversos dispositivos 

provocam mudanças nos hábitos dos usuários. Os antigos espec-

tadores, que já não se reúnem defronte a um único dispositivo 

para assistir ao programa televisivo favorito, assim como não 

comentam a programação apenas com o familiar ou amigo ao 

lado, hoje veem TV ao mesmo tempo que, em outras telas, dialo-

gam virtualmente com outras audiências por meio da utilização 

de redes sociais, tais como Facebook e Twitter. Nestes espaços, 

comentam trechos de vídeos postados no Youtube, e blogs agen-

dam discussões, criam polêmicas, antes mesmo de o programa 

em questão terminar. A discussão sobre ao que se assiste conti-

nua mesmo com a televisão desligada, seja em redes sociais, es-

paços laborais, de convivência ou socialização. A televisão, cada 

vez mais, deixa de ser apenas um dispositivo estático na sala de 

estar para se tornar uma tela conectada e interativa, o que explica 

seu crescimento em nível mundial como expressa o Gráfico 1:

Gráfico 1. Casas com TV no mundo

Fonte: ITU/ CIA World Facts.
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A ideia de televisão de fluxo começa a dar lugar a um novo 

suporte que, conectado a internet, permite navegar por um 

ambiente em plena convergência. As produtoras de conteúdos 

passam a oferecer novos produtos e serviços que podem ser aces-

sados por múltiplas telas e dispositivos. Esse cenário torna a te-

levisão onipresente, pois pode ser acessada em toda parte, onde, 

como e quando o usuário quiser, enfatizando a ideia de “comu-

nicação ubíqua” (Magnoni, Afinni e Américo, 2007).

Os termos em língua inglesa Social Television e Social TV não 

são recentes, mas, como aponta Harboe (2009, p.1) no final da 

primeira década do século XXI, assumiram significados técnicos 

específicos: referem-se a uma gama de sistemas experimentais 

que suportam a interação social (via redes sociais telemáticas) 

entre os telespectadores, assim como às pesquisas acadêmicas 

nesse âmbito. Existem outros termos que procuram definir o 

tema, entretanto, opta-se neste texto pela elaboração de um 

verbete6 que possa expressar os estudos da televisão social e da 

experiência do usuário, como será proposto adiante.

Ao abordar a temática, depara-se com três tópicos principais 

que manifestam essas mudanças. O primeiro – (1) TV Conec-

tada (Smart TV) – relaciona-se à tela que, conectada à internet, 

oferece ao usuário experiências até então disponíveis apenas 

em dispositivos como microcomputadores, notebooks e ta-

blets, por exemplo. O segundo – (2) Televisão Onipresente (TV 

Everywhere) – consiste na possibilidade de acesso à conteúdo 

televisual em toda parte, independentemente de local, tempo e 

espaço. As telas estão em todos os lugares e o conteúdo midiá-

 6 De acordo com o dicionário Houaiss (versão eletrônica): “em lexicografia, o 

conjunto das acepções, exemplos e outras informações pertinentes contido 

numa entrada de dicionário, enciclopédia, glossário etc.” Disponível em: 

<http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=verbete>. Acesso em: 15 abr. 

2013.
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tico é produzido para ser acessado em múltiplos dispositivos e 

plataformas. O terceiro tópico – (3) Sócio-TV (Social TV) – é o 

objeto deste texto; busca-se na literatura sua origem e como se 

deu o processo que alterou a antiga televisão de fluxo. Para defi-

nir um conceito que expresse essas mudanças ocorridas, opta-se 

pela elaboração desse verbete. 

A relevância em definir um conceito para Sócio-TV é oportu-

na diante da implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital 

(SBTVD) e do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL). A im-

plantação da TV digital foi iniciada pela Anatel7 em 1999, com o 

estabelecimento de termo de cooperação técnica com o CPqD,8 

responsável pela avaliação técnica e econômica para tomada de 

decisão quanto ao padrão de transmissão digital a ser aplicado 

no Brasil ao Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens. Em 27 

de novembro de 2003 foi fundado o Comitê do SBTVD,9 res-

ponsável pelos estudos que definiram o padrão a ser adotado no 

país e conduzidos juntamente com universidades e emissoras de 

televisão, o qual foi apresentado no dia 13 de novembro de 2005 

pelo Ministério das Comunicações. Ao concluir-se que o melhor 

 7 Criada pela Lei n.9.472, de 16 de julho de 1997 – mais conhecida como Lei 

Geral de Telecomunicações (LGT) –, a Agência Nacional de Telecomunica-

ções (Anatel) foi a primeira agência reguladora a ser instalada no Brasil, em 5 

de novembro daquele mesmo ano.

 8 O CPqD é uma instituição independente, focada na inovação com base nas 

tecnologias da informação e comunicação (TICs), tendo como objetivo con-

tribuir para a competitividade do país e para a inclusão digital da sociedade. 

Desenvolve amplo programa de pesquisa e desenvolvimento, o maior da 

América Latina em sua área de atuação, gerando soluções em TICs que são 

utilizadas em diversos setores: telecomunicações, financeiro, energia elétrica, 

industrial, corporativo e administração pública.

 9 Sigla para Sistema Brasileiro de Televisão Digital (conhecido também como 

ISDB-Tb). Trata-se de um padrão técnico para teledifusão digital, criado e 

utilizado no Brasil com base no padrão japonês, tendo sido adotado recente-

mente em outros países, tais como Peru, Argentina, Chile, Venezuela, Equa-

dor, Costa Rica, Paraguai, Filipinas, Bolívia, Nicarágua e Uruguai.
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sistema de TV digital para o Brasil seria o ISDB-T,10 desenvolvi-

do pelo Japão, o governo brasileiro anunciou, em junho de 2006, 

a escolha deste como base para o desenvolvimento do SBTVD, 

que tem como vantagens, além da qualidade de imagem e som, a 

interatividade, a mobilidade (transmissão digital para televisores 

portáteis, como, por exemplo, aqueles utilizados em veículos) e 

a portabilidade (transmissão digital para dispositivos pessoais, 

como tablets e celulares). O início das transmissões ocorreu na 

cidade de São Paulo no dia 2 de dezembro de 2007 e o prazo final 

de implantação do sistema (o chamado “apagão analógico”) está 

previsto para 2016. De acordo com a Anatel, em maio de 2012, 

46,8% da população brasileira está coberta pela TV Digital, o 

que equivale a 31.3 mil domicílios em 508 municípios.

Tabela 1. Cobertura da TV Digital no Brasil

Maio/12 Total Brasil Atendidos % de Cobertos

População 190.732.694 89.258.540 46.80%

Domicílios Atendidos 67,557,424 31.363.391 46,42%

Fonte: Anatel, maio/2012.11

1. TV Conectada (Smart TV)

Espera-se o fim das transmissões analógicas sem ainda saber 

concretamente como se dará a interatividade. Diante da possibili-

dade de utilizar de forma satisfatória os recursos disponibilizados 

pela tecnologia digital, o mercado já oferece opções para experi-

mentar recursos interativos, principalmente em relação às redes 

sociais, por meio da convergência televisão e internet e vice-versa.

 10 ISDB-T, acrônimo de “Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial” 

(Serviço Integrado de Transmissão Digital Terrestre). Este é o padrão japonês 

de TV digital, apontado como o mais flexível de todos por responder melhor 

às necessidades de mobilidade e portabilidade.

 11 Disponível em: <http://www.teleco.com.br/tvdigital_cobertura.asp>. 

Acesso em: 25 abr. 2013.
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A TV Conectada oferece ao usuário a possibilidade de acessar 

a rede mundial de computadores na mesma tela em que se assiste 

à programação televisiva. Os usuários de outros dispositivos são 

atraídos para a sala de estar e, desta forma, ao criar um conforto 

para o usuário, o televisor torna-se uma central de entretenimento 

domiciliar. Essa união entre duas mídias em um único aparelho, 

porém, utilizando diferentes conexões, permite que empresas 

ofereçam dispositivos capazes de acessar a internet com ou sem 

navegador. Aquelas que apresentam browsers permitem ao usuá-

rio acessar sites, assim como se faz em qualquer computador com 

conexão a internet; as demais permitem acesso apenas a aplicati-

vos desenvolvidos pelos próprios fabricantes, o que restringe as 

suas funcionalidades. A conexão pode se dar por meio de cabo 

ou sem fio (wireless), se disponível, ou com o uso de um adapta-

dor wifi. Os televisores que possuem essa tecnologia custam em 

média 20% a mais em relação aos demais sem o acesso à internet.

As empresas, por questões mercadológicas, vendem essa tec-

nologia como Sócio-TV, justamente porque permite ao usuário 

acessar as redes sociais como Facebook ou Twitter na tela em que 

se assiste à televisão. A diferença é que as pessoas não precisam 

trazer notebooks, smartphones ou tablets para a sala para com-

partilhar com os amigos ao que se assiste ou para acompanhar o 

que acontece na rede; tampouco é preciso deslocar-se para um 

ambiente externo onde se localiza o computador. 

A conectividade e a convergência das mídias são tendências 

mundiais que vislumbram um crescimento para um futuro pró-

ximo, mas há previsão de problemas caso não sejam resolvi-

das questões em relação à infraestrutura para suportar a grande 

quantidade de aparelhos conectados, mais especificamente a 

chamada banda de transmissão. A estimativa é uma expansão – 

já impulsionada pelo mercado japonês em 2010 – que alcançará 

122 milhões de aparelhos até 2014. Nesse processo, os mercados 

emergentes terão um papel fundamental. Nos países da Europa 

Oriental, a expectativa é que os televisores conectados passem 
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de 2,5 milhões em 2010 para 10 milhões até 2014. Essas ten-

dências e constatações são demonstradas pela pesquisa realizada 

pela DisplaySearch (Gráfico 2):

Gráfico 2. Previsão de vendas de TV conectadas

Fonte: DisplaySearch.12

Para Paul Gray, diretor da DisplaySearch, poderão ocorrer 

problemas em relação à infraestrutura necessária para suportar a 

grande demanda de televisores conectados, exemplificando com 

dados relacionados à Netflix que, nos EUA, é responsável por 

20% do tráfego de internet.

São apresentadas a seguir algumas características das chama-

das TVs Conectadas:

• capacidade de atualizações e alterações nas funcionalida-

des pelo consumidor, geralmente por carregamento de 

aplicações;

• capacidade de receber o conteúdo da internet aberta, não 

apenas dentro de um “jardim murado” (walled garden), 

definido por um portal;

 12 Disponível em: <http://www.displaysearch.com/images/Research/

DisplaySearch _QTDF_connected_TV_fore-cast_101223.png>. Acesso em: 

20 jan. 2012.
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• possui uma interface de usuário avançado ou mecanismo 

de descoberta de conteúdo, a fim de permitir uma rápida 

detecção e seleção de conteúdos (mas não através de um 

navegador e pesquisas digitados como em PCs).

• ser capaz de comunicar com outros dispositivos em rede em 

casa através de padrões abertos (por exemplo, DLNA).13 

Para utilizar os recursos das Smart TV de forma satisfatória, 

é necessário ter uma boa velocidade de conexão a internet. No 

Brasil, o acesso à banda larga tem crescido, mas ainda é insa-

tisfatório. Conforme levantamento da Associação Brasileira de 

Telecomunicações (Telebrasil), entre junho de 2010 e junho de 

2011 o acesso à banda larga cresceu quase 49%, chegando a 43,7 

milhões, conforme demonstra o Gráfico 3. 

Gráfico 3. Acessos em Banda Larga divulgado pela Telebrasil

Fonte: Telebrasil.14

 13 DLNA (sigla para Digital Living Network Alliance) ou, em tradução livre, 

Aliança para Redes Domésticas Digitais. Trata-se de uma organização cons-

tituída por empresas associadas, com a finalidade de estabelecer diretrizes 

baseadas em padrões tecnológicos já existentes, objetivando garantir a inte-

roperabilidade entre eletrônicos conectados em uma rede doméstica, de modo 

que estes possam trocar arquivos de mídia entre si utilizando a rede em ques-

tão. Ou seja, o usuário seria capaz de acessar e reproduzir seus arquivos de 

mídia de um computador, por exemplo, através de uma TV, um tablet, smart-

phone, entre outros, desde que se encontrem conectados na mesma rede.

 14 Disponível em: <http://www.telebrasil.org.br/aqd/imgnoticia/Imagem_

banda-larga.jpg>. Acesso em: 15 jul. 2011.
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2. TV Onipresente (TV Everywhere)

TV Onipresente ou TV everywhere é o conceito que resu-

me o uso de múltiplas telas para se assistir a vídeos por meio 

da internet graças ao desenvolvimento das tecnologias da in-

formação e comunicação que possibilitaram a convergência de 

múltiplos dispositivos e múltiplas plataformas, novos conteúdos 

midiáticos e interesses mercadológicos que estão modificando a 

televisão, com transmissão somente por ar, cabo ou satélite. Um 

mesmo programa já pode ser visto em diferentes telas, seja em 

um aparelho de televisão, computador, tablet ou smartphone.

Segundo Andrei Jezierski (2010), TV Onipresente é um termo 

genérico que define o uso da internet para se assistir à televisão 

não apenas na grande tela domiciliar, mas em outros dispositivos 

ou lugares da forma mais conveniente, ou seja, é possível assistir 

ao que se quiser, onde quiser e quando quiser. Basta para isso 

ter um dispositivo com uma tela e conexão em banda larga, não 

importando o tamanho da mesma. Esse autor destaca que o con-

ceito é um caminho sem volta e que mais importante que oferecer 

televisão pela internet é o uso da rede mundial como modelo de 

negócio para manter e expandir o público já existente da televi-

são. Em defesa desta ideia, afirma que desde antes da existência 

da internet as visões radicais (convergência/interatividade) de 

novos dispositivos e redes de vídeo têm focado principalmente 

na promessa de oferecer comodidades aos espectadores e em 

contrapartida novas oportunidades de receita para os produtores 

e proprietários de conteúdo, assim como para os anunciantes. No 

entanto, na prática o que se observa são possibilidades de frui-

ção televisual futuristas e utópicas. No mundo real, a situação 

é distinta: existem problemas nas perspectivas do espectador, 

do produtor de conteúdo ou do anunciante. O universo atual 

em relação a número de canais ficou muito complexo e dificulta 

uma organização sobre ao que as pessoas desejam assistir, por 

um lado, e o que as empresas devem oferecer para encontrar, 
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atrair e reter o público pelo outro. Ainda conforme o autor, a 

internet deveria ser vista como um instrumento para manter 

a união entre televisão/internet, e não ser temida como aquilo 

que está separando espectadores da televisão. O que se nota é 

uma confusão generalizada em relação ao controle sobre ao quê 

e como as pessoas estão assistindo, bem como sobre a publicida-

de paga por essa programação, resultado de modelos de negócio 

desgastados que não estão adaptados à complexidade de distri-

buição e fragmentação da audiência já notada. Jezierski enfatiza, 

ainda, que para a grande indústria de Hollywood a internet em 

si não é indesejável, uma vez que continua a possuir e controlar o 

conteúdo, não importando onde ele é distribuído. Indesejável é a 

erosão da proposição de valor exclusiva da televisão, que é atingir 

a audiência massiva.

A internet evoluiu para incluir as tecnologias de software 

que tornam possível aliar uma ampla gama de atividades: pro-

dutos baseados em browsers e “apps”15 disponíveis em redes 

virtuais transformaram a economia de engenharia e distribuição 

de softwares para o consumidor. Essa evolução retroalimenta-

da trouxe benefícios em relação à simplicidade e usabilidade 

de dispositivos de comunicação móvel e sua integração com os 

conteúdos e programação televisiva. O hábito de assistir à tele-

visão deixou de ser uma ação linear e passiva. Os usuários são 

capazes de realizar várias atividades no mundo digital (intera-

ção, compartilhamento, negócios, diversão etc.), inclusive pela 

TV. O comportamento físico pode ser idêntico ao modelo atual 

(sofá – controle na mão – olhar para TV da sala etc.), mas a ati-

 15 “App é a abreviatura de ‘application’, ou seja, aplicação. Aplicação essa que é 

instalada num smartphone. A função das apps é facilitar a vida aos utilizado-

res, proporcionando-lhes um acesso direto a serviços de notícias, informação 

meteorológica, jogos, serviços de mapas, com geolocalização através de GPS 

ou utilitários do mais variado tipo de finalidades.” Definição disponível em: 

<http://www.marketingtecnologico.com/marketingtecnologico/artigos/

default.asp?id=307>. Acesso em: 17 abr. 2013.
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tude será diferente do que ocorreu com o VHS e em menor grau 

com DVD-R. Embora esses dispositivos pudessem interferir no 

fluxo da programação e alterar a maneira como as pessoas assis-

tiam à televisão, eles estavam atrelados às limitações do universo 

analógico. No mundo digital a atitude é diferente. Esta situação 

provoca um retorno a um mundo utópico de “plataformas uni-

versais”, em que prevalecem modelos complexos de autentica-

ção e esquemas de gerenciamento de direitos digitais. 

O conceito de TV Onipresente oferece uma rota mais rápida, 

direta e menos arriscada para a modernização, o que significa 

ver e distribuir conteúdo televisual com potencial para ampliar a 

viabilidade econômica da TV linear, forjar uma relação mais di-

reta entre fornecedores de conteúdos e espectadores, preparando 

assim o caminho para a integração real entre televisão e a internet.

3. Sócio-TV (Social TV )

Gunnar Harboe (2009), em seu texto “In Search of Social Te-

levision”, procura um significado para o termo Sócio-TV e, ao 

explorar a história e estado atual da televisão, analisa exemplos 

de sistemas e características de TV Social, tecendo comparações 

entre diferentes definições do termo. Para o autor, o termo te-

levisão social não é novo, mas adquiriu um significado técnico 

específico na segunda década do século XXI: é utilizado como 

referência a uma variedade de sistemas experimentais que tem 

por intenção apoiar experiências sociais entre telespectadores, 

e à pesquisa em nível acadêmico e empresarial de tais experiên-

cias. Em relação à história, o conceito de Sócio-TV é anterior 

ao da própria televisão. No século XIX, antes da existência de 

tecnologias de videocomunicação nas modalidades que hoje se 

conhecem, Albert Robida escreveu sobre o dispositivo telepho-

noscope (Figura 1): televisão, terminal de videoconferência e 

proto-internet-browser em uma única tela. 
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Figura 1. Telephonoscope

No livro 1984,16 escrito em 1948, George Orwell apresenta 

a função de telescreen, exemplo de tela onipresente e autoritá-

ria. Em 1956, a AT&T criou o primeiro protótipo experimental 

de picturephone (Figura 2), protossistema de videoconferência, 

somente comercializado em 1970, um dos primeiros de muitos 

fracassos do mercado na área de videotelefonia, conceito diferente 

do entendimento atual de Sócio-TV. O primeiro sistema a ofere-

cer algo semelhante foi o spacephone (Figura 2), lançado em 1980 

pela Zenith, fabricante norte-americana de televisores, que con-

sistia em um telefone integrado ao aparelho de TV que permitia 

ao usuário falar por meio de um microfone embutido e ouvir outro 

usuário pelo alto-falante do aparelho de TV. Apesar do som da 

 16 Romance clássico do autor inglês Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo 

pseudônimo de George Orwell. Publicado em 8 de junho de 1949, retrata o 

cotidiano de um regime político totalitário e repressivo no ano homônimo. No 

livro, Orwell mostra como uma sociedade oligárquica coletivista é capaz de 

reprimir qualquer um que se opuser a ela. A história narrada é a de Winston 

Smith, um homem com uma vida aparentemente insignificante, que recebe a 

tarefa de perpetuar a propaganda do regime através da falsificação de docu-

mentos públicos e da literatura, a fim de que o governo sempre esteja correto 

no que faz. Smith fica cada vez mais desiludido com sua existência miserável e 

assim começa uma rebelião contra o sistema.
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televisão ser silenciado durante a chamada, poder-se-ia chamar 

essa experiência de uma versão simplificada de Sócio-TV, que 

não teve sucesso e foi interrompida em meados dos anos 1980.

Figura 2. Picturephone e Spacephone Zenith

A série de comédia Mystery Science Theater 300017 (Figura 3) 

inspirou vários sistemas de TV Social, que somente na virada do 

século começaram a ganhar forças. Em 2000, o SMS TV Chat18 

(Figura 4) foi lançado em muitos países da Europa, tornando-se 

um sucesso. Também em 2000, a America Online (AOL) lan-

çou a AOLTV19 (Figura 4) para competir com a WebTV.20

 17 Mystery Science Theater 3000, geralmente abreviado como MST3K, é uma 

série de televisão cult de comédia criada por Joel Hogson, que mostra um 

homem e dois robôs presos em um satélite no espaço que são forçados a assistir 

a filmes ruins.

 18 SMS Chat TV é essencialmente uma sala de chat em que todo o texto é exibido 

na televisão como parte da transmissão. Os participantes escrevem para a sala 

de bate-papo, enviando mensagens de texto de seus telefones celulares.

 19 America On line TV. O serviço de TV por internet da AOL, que fornece acesso 

por linha telefônica ou satélite, da Hughes Electronics DirecTV. Versões do 

set-top boxes AOLTV também incluem a tecnologia digital TiVo para gravar 

programas de TV.

 20 A WebTV permitia aos usuários navegar na web em sua televisão, possibi-

litando que se leiam mensagens, através do Instant Messaging (IM), assim 

como bate-papos em salas de chat enquanto se assiste à TV na mesma tela.
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Figura 3. Mystery Science Theater 3000

Figura 4. SMS TV Chat e AOLTV 

Após a comunidade científica começar a explorar a Sócio-TV 

de forma mais efetiva em 2001 com 2BeOn – plataforma mul-

timídia desenhada para testar e avaliar modelos de convergên-

cia de serviços de comunicação e gestão, suportando atividades 

de trabalho, lazer e informação, utilizada ainda hoje –, vários 

laboratórios têm publicado artigos sobres protótipos, incluindo 

grupos da Alcatel-Lucent, Microsoft, Google, PARC, Motoro-

la, AT&T e Siemens. 
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As ideias de Robida se tornaram realidade e partes do telepho-

noscope são encontradas em diferentes dispositivos e serviços. 

Nos cem anos que se seguiram, os esforços tecnológicos tenta-

ram agregá-las, mas uma experiência de televisão genuinamente 

social permaneceu inatingível até o advento da internet, que 

possibilitou concretizar na íntegra o pensamento original. En-

tretanto, as soluções atualmente disponíveis não proporcionam 

ainda uma experiência completa e perfeita, pois são limitadas em 

relação aos tipos de conteúdos e de comunicação que apoiam. 

Em alguns sistemas, os usuários têm de coordenar vários dis-

positivos separadamente, e muitos não compartilham nem o 

contexto de vídeo, nem a presença na TV com outros usuários. 

Mesmo quando a comunicação e reprodução do conteúdo são 

integradas em um único dispositivo ou aplicação, as duas ativi-

dades continuam essencialmente distintas. 

Como o objetivo deste trabalho é apresentar um estudo ex-

ploratório sobre os modos de socialização em torno das redes 

sociais e da televisão. Em função da limitação do espaço textual 

para publicação, apresenta-se um comparativo (Tabela 2) que 

analisa os conceitos restrito e amplo sobre Sócio-TV:

A ampla definição de “Televisão Social” como qualquer tec-

nologia que suporta as práticas sociais associadas à TV inclui 

indivíduos que dialogam on-line pela internet sobre programas 

de televisão, assistindo-os de maneira sincrônica e geografi-

camente separados, bem como incorpora as discussões sobre 

programas de televisão após a sua veiculação. A definição res-

trita evita esse problema e afirma que Televisão Social refere-se 

a sistemas que criam uma experiência de “como” ver televi-

são juntos, apesar de os espectadores estarem fisicamente dis-

tantes. Isto é possível através da convergência das tecnologias 

de comunicação (a comunicação de voz ou chat de texto, por 

exemplo) com a TV. Ambas as definições compartilham que a 

televisão, além de transmissões ao vivo, possui outros tipos de 
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conteúdo, como video-on-demand (VOD), internet e conteúdos 

gerados por usuários. Compartilhamento de filmes entre duas 

TVs na mesma casa, de álbuns de fotografias e a possibilidade 

de ao mesmo tempo assistir à TV em dispositivos móveis, como 

celulares e tablets, são formas de compartilhamento social de 

conteúdos televisivos e podem ser considerados exemplos de 

Tabela 2. Os conceitos restrito e amplo sobre Sócio-TV

Restrito Amplo

Tecnologias de comunicação que criam uma 

experiência compartilhada e remota de as-

sistir à TV juntos. (Harboe, 2009)

Qualquer tecnologia que ofereça 

suporte às práticas sociais asso-

ciadas à televisão. (Harboe, 2009)

Uso da tecnologia de comunicação para 

conectar os telespectadores, a fim de criar 

experiências compartilhadas remotamente 

em torno do conteúdo da TV. (Harboe et al., 

2008b)

TV interativa (iTV), sistemas que 

suportam os aspectos sociáveis de 

ver TV. Inclui melhoramentos 

para a interação disponibilizada. 

(Harboe et al., 2008a)

Um sistema de áudio e vídeo que permite 

que espectadores distantes possam se comu-

nicar por meio de diversas modalidades de 

comunicação interpessoal, como o canal de 

áudio aberto, mensagens instantâneas, emo-

ticons etc. (Chorianopolous, 2007)

Apoio tecnológico para as práti-

cas sociais que envolvem a visua-

lização de TV. (Chorianopolous, 

2007)

Integração da televisão com tecnologias da 

informática para apoio social, visualização 

de experiências em grupos mediados por 

computador. [...] Projeto para sistemas dis-

tribuídos de visualização de televisão, com-

partilhada. (Ducheneaut et al., 2008)

Integração computacional para 

remover barreiras às interações 

sociáveis em torno de conteúdo de 

vídeo. (Ducheneaut et al., 2008)

Serviços de vídeo que integram outros ser-

viços de comunicação, como voz, chat, sen-

sibilidade ao contexto e classificação pelos 

pares para apoiar uma experiência de TV 

compartilhada. (Klym; Montpetit, 2008)

Garantia de interação social e su-

porte técnico a grupos de espec-

tadores de TV geograficamente 

distribuídos. (Gross et al., 2008)

Proporcionar a experiência de se comunicar 

e assistir à TV a dois ou mais consumidores 

remotos. (Schatz et al., 2007)

Comunicações e interações sociais 

remotas ou locais em um contexto 

de ver televisão ou relacionados a 

uma experiência de TV com ga-

rantia das tecnologias necessárias. 

(Geerts et al., 2008)

Fonte: Elaborado pelos autores deste trabalho e baseado em Harboe (2009).
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Sócio-TV. Essa dificuldade na definição do termo é reflexo de 

um mundo em transição, no qual as fronteiras entre os tipos 

tradicionais de mídias e os novos serviços de valor agregado 

estão indefinidos.

Sócio-TV é apenas uma parte da investigação sobre o con-

teúdo de comunicação agregado, que também pode englobar 

música social, foto social e muitos outros conceitos. A dimensão 

mais importante da experiência do usuário de mídia social não é 

se ela é ou não classificada especificamente como Televisão So-

cial. Em resumo, os modelos teóricos de Sócio-TV propõem 

uma série de diferentes dimensões do projeto, sendo que grande 

parte destes modelos se complementam e podem ser utilizados 

conjuntamente. Muitas das dimensões são simples aspectos das 

tecnologias de comunicação e redes sociais online em geral. No 

entanto, a convergência com os conteúdos de TV dá origem a 

novas dimensões que definem a relação entre a comunicação 

entre usuários e conteúdos.

Considerações finais

Partindo-se da constatação de que as definições encontradas 

nesse estudo bibliográfico não conduzem a um consenso que 

expresse a convergência da televisão com a internet e que não 

expressam as mudanças relacionadas aos modos como as pessoas 

estão consumindo os conteúdos televisivos em múltiplas telas, 

decidiu-se propor um novo verbete: Sócio-TV.

Segundo Hegenberg (1974, p.20), “a definição de um termo 

ou palavra não é considerada verdadeira nem falsa, é apropriada 

ou não conforme as convenções estabelecidas”. Para definir um 

verbete que sintetize o objeto em estudo, utiliza-se como guia al-

guns princípios fundamentais descritos pelo autor (Hegenberg, 

1974, p.27):
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• uma definição deve aludir à essência daquilo que se pro-

cura definir;

• uma definição não deve ser circular;

• uma definição deve ser colocada, sempre que possível, em 

forma afirmativa;

• uma definição não deve ser formulada em linguagem obs-

cura ou metafórica.

Opta-se por um novo verbete que possa expressar a conver-

gência da televisão com a internet e as mudanças relacionadas 

aos modos como as pessoas estão consumindo os conteúdos 

televisivos em múltiplas telas. É apresentado, desta forma, o 

verbete:

Sócio-TV: convergência entre a televisão e internet que, por 

meio das redes sociais ou aplicativos específicos, possibilita expe-

riência televisiva que pode ser compartilhada local ou remotamente 

entre usuários ou grupo de usuários em dispositivos audiovisuais 

conectados em redes digitais. Tem por características principais:

•  receber conteúdo midiático em qualquer tela;

•  utilizar a tecnologia da comunicação para acessar conteúdos de 

imagem e som;

•  integrar-se com as redes sociais;

•  possibilitar ao usuário interagir com o conteúdo televisivo de 

maneira ativa;

•  proporcionar a dois ou mais usuários remotos comunicar-se 

sobre o que se assiste à tela, de maneira síncrona ou assíncrona;

•  permitir ao usuário assistir ao conteúdo televisivo onde, como 

e quando quiser;

•  compartilhar com outros usuários suas preferências televisivas.

Enfim, os termos utilizados, até o momento, para definir a 

convergência entre televisão e internet, bem como a experiência 
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do usuário (TV Social, TV 1.5 ou TV 2.0), trazem em si algum 

tipo de confusão, pois são passíveis de outras interpretações 

e entendimentos. O termo social é considerado um conceito 

vago, amplamente utilizado para expressar uma infinidade de 

situações e relações, como, por exemplo, exclusão a determina-

dos direitos (exclusão social), atitudes incompatíveis com a con-

vivência em grupo (antissocial) etc. Os termos 1.5 ou 2.0, ambos 

derivados das definições sobre interatividade via web, podem 

trazer certo conflito em relação às especificidades que existem 

em ambas as mídias. A opção por esse verbete procura atender 

os princípios descritos por Hegenberg (1974) e poderá servir de 

base para futuros estudos em relação à televisão relacionada à 

experiência do usuário. 
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