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Resumo 

Formado por onze países, o OBITEL - Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva 

– realiza, ao longo de um ano, o monitoramento sistemático dos programas de ficção 

exibidos pelos canais de televisão aberta nesses países. Os resultados do monitoramento são 

apresentados através das singularidades e tendências da ficção em cada país. O livro 

OBITEL 2012 é o sexto anuário de uma série iniciada em 2007, e reflete o amadurecimento 

de uma metodologia que alia o estudo de base quantitativa com a análise contextual da 

ficção televisiva, sua transmidiação e as dinâmicas sócio-culturais nos contextos dos onze 

países analisados. Em 2012, os onze países elegeram como tema de estudo “a 

transnacionalização da ficção televisiva” com o objetivo de realizar um mapeamento das 

características dos fluxos transnacionais da ficção televisiva. 
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