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RESUMO

O presente trabalho tem o objetivo de mapear os estudos científicos realizados no Brasil a respeito da TV Social. De modo sucinto, a TV Social é 
caracterizada pela prática de assistir à televisão e ao mesmo tempo ler e/ou fazer comentários nas redes sociais, motivado pelo conteúdo 
televisivo exibido em tempo real, interagindo com outros telespectadores por meio do uso de múltiplas telas. As práticas de TV Social têm se 
intensificado a partir da popularização das redes sociais on-line, como Facebook, Twitter e WhatsApp, e dos dispositivos móveis, principalmente 
smartphones. Por ser um fenômeno recente e em plena construção, os estudos a respeito da TV Social são ainda iniciais no Brasil. Mesmo no 
âmbito internacional não há um consenso a respeito de determinados aspectos relacionados a essa prática, como as diferenças entre as 
experiências de “segunda tela” e de “TV Social”. No Brasil, os estudos são isolados e muitas vezes apresentam perspectivas que se contradizem. 
As ações relativas à TV Social aparecem com maior frequência no país no âmbito das telenovelas e são estudadas dentro do “guarda-chuva” da 
televisão transmídia. Muitos estudos que tratam das interações dos telespectadores na internet sobre a programação televisiva em tempo real 
acabam se apoiando em outros conceitos e aparecem em publicações que tratam de temáticas mais amplas, como televisão e interatividade, 
televisão e convergência digital, dentre outros. É o caso de trabalhos que abordam a repercussão de programas televisivos no Twitter sem fazer 
menção ao termo TV Social. Isso significa que o fenômeno da TV Social tem ganhado relevância nos estudos brasileiros acerca da televisão 
contemporânea, mas nem sempre é associado a este termo. O principal objetivo da pesquisa é mapear os trabalhos sobre a TV Social realizados 
no Brasil, através do levantamento das principais publicações científicas feitas no país, incluindo livros, publicações de trabalhos em anais de 
eventos científicos, artigos publicados em periódicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além do mapeamento, a pesquisa tem o 
intuito de analisar a evolução do conceito de TV Social no país, as práticas dos telespectadores e as estratégias das emissoras, identificando 
convergências e divergências em relação ao contexto internacional. O estudo visa contribuir com o avanço das pesquisas sobre esse tema no 
Brasil, a partir da disponibilização de dados quantitativos e qualitativos sobre o contexto brasileiro, por meio de publicação de artigos e da 
disponibilização gratuita de um e-book contendo os resultados do estudo. O percurso metodológico abrange em uma primeira etapa o 
levantamento das produções científicas relativas às experiências de TV Social, na área da Comunicação, no período de 10 anos anteriores ao início 
da pesquisa. A etapa seguinte será a leitura e a análise dos trabalhos. Por fim, será feita a publicação dos resultados da pesquisa em forma de e-
book. O estudo ainda encontra-se em andamento, na etapa de identificação das publicações. Como resultados parciais pode-se citar a 
inexistência de livros no Brasil que tratem de forma central da TV Social. Foram identificados, até o momento, 51 artigos publicados em 
periódicos da área avaliados pela CAPES como A2, B1 ou B2, 17 dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado que têm como cerne a temática 
investigada e foram publicados nos últimos 10 anos no país. Como conclusão, ainda provisória, é possível observar que o maior volume de 
produções sobre essa temática é de autoria de graduandos, graduados e mestrandos, o que pode indicar o maior interesse por esse assunto 
entre pesquisadores mais jovens e ainda iniciantes como pesquisadores, já que as publicações em periódicos e congressos mais bem 
conceituados se restringem a pesquisadores mestres, doutorandos ou doutores. Além disso, o material levantado atesta a falta de uma definição 
consolidada do conceito TV Social no Brasil.
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