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Resumo 

 

Este sétimo volume da coleção Teledramaturgia reúne textos de pesquisadores do Obitel 

Brasil, que propõem debater os processos de criação e inovação na ficção televisiva 

brasileira, nos âmbitos da produção, distribuição e recepção, focando-os especificamente 

no período da pandemia de Covid-19 no país. Discutem-se os tensionamentos entre os 

novos modos de produção e recepção da ficção e a busca por inventividade e 

principalmente por inovações dramatúrgicas, estéticas, temáticas, além de tecnológicas e 

econômicas. Abordam-se ritualidades de consumo da ficção vinculadas às redes de 

discussão on-line e ao VoD, narrativas publicitárias que saem do intervalo televisivo para 

se integrar cada vez mais à narrativa ficcional, os tradicionais formatos como a telenovela 

e a série que devem  ser repensados e atualizados em seus múltiplos componentes. Livro 

digital (PDF). 248 páginas. Acesso livre. 
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