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Resumo 

 

Os estudos sobre ficção televisiva vêm se intensificando e, com criação do 

Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva (Obitel), em 2005, há um 

incremento da produção acadêmica. Este trabalho traz os resultados iniciais de um 

estudo que faz o levantamento bibliográfico das teses e dissertações produzidas nos 

Programas de Pós-Graduação do país. Foram utilizados os documentos que constam em 

um banco de dados do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN). Teremos, assim, um 

panorama das tendências e influências da produção científica dos últimos 10 anos a fim 

de alcançarmos um melhor entendimento em relação às pesquisas sobre ficção que vêm 

sendo feitas no país. Aqui, traremos os resultados bibliométricos encontrados a partir de 

teses e dissertações defendidas nos últimos 2 anos. 
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Introdução 

Com a abertura do mestrado em Comunicação, em 1972, a Universidade de São 

Paulo (USP) inaugurou os programas de pós-graduação em Comunicação do país 2F

3
. Na 

sequência, ainda na década de 70, outras quatro instituições fizeram o mesmo: 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ - 1973); Universidade de Brasília (UnB - 

1974); Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP - 1978); e Universidade 

Metodista de São Paulo (Umesp - 1978). O primeiro programa de doutorado em 

Comunicação também foi aberto pela USP, em 1980, sendo seguida por PUC-SP (1981) 

e UFRJ (1983). Neste ano, os programadas filiados à Compós (Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação) já são 50. 

Foi na instituição do Rio de Janeiro, porém, que o primeiro trabalho sobre ficção 

televisiva foi publicado, em 1975. O estereótipo visual da telenovela como instrumento 
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de educação permanente fazia uma análise das telenovelas Escalada (Globo, 1975) e 

Meu Rico Português (Tupi, 1975).  

Apenas sete anos depois, em 1982, o estudo de ficção televisiva chegou à USP. 

Numa análise ligada aos estudos de gênero, Rosângela Vieira Rocha efetuou uma 

análise histórica da imagem feminina nos meios de comunicação e da diferenciação 

entre os sexos a partir da telenovela Água Viva (Globo, 1980). Hoje, a universidade é a 

maior produtora de pesquisas sobre ficção televisiva e coordenadora do Obitel. Desde a 

criação da rede de pesquisa, a produção sobre o tema cresce a cada ano. Em 2016 foram 

publicados 14 trabalhos, que giram em torno dos eixos de produção, recepção e 

discurso. Nos últimos 10 anos, o volume é de 210 publicações.  

Este artigo é uma análise parcial de um estudo maior, que pretende abarcar toda 

a produção sobre ficção televisiva do país realizada nos programas de Pós-Graduação 

em Comunicação no período entre 2007 e 2016. Estes trabalhos foram identificados a 

partir de um inventário maior, já referenciado, e a análise se destina traçar um panorama 

das influências e referências dos estudos de ficção televisiva realizados no país. 

Faremos uma ampla avaliação, a partir dos parâmetros de estudos 

bibliométricos, como explica Hayashi (2012, p.11): 

 

Na atualidade a Bibliometria inclui três tipos de estudos: 

descritivos, avaliativos e relacionais. Os estudos descritivos referem-se 

à produtividade (...) enquanto que os estudos avaliativos estão 

relacionados ao uso da literatura por meio da contagem de referências e 

citações em trabalhos de pesquisa. Os estudos relacionais buscam 

iluminar as relações no âmbito da investigação. 

 

A telenovela tem lugar de destaque e se sobressai na ficção televisiva brasileira, 

sendo um artigo inteiramente nacional e principal produto da indústria cultural do país, 

é veemente a necessidade de se identificar a partir de que autores e linhas de pesquisa 

esses estudos se produzem. Alguns dos principais teóricos em ficção televisiva são 

brasileiros, tais como Maria Immacolata Vassallo de Lopes, Maria de Lourdes Motter e 

Maria Aparecida Baccega. Outros pesquisadores de acentuada relevância saem de 

nossos vizinhos da América Latina, a exemplo de Jesús Martín-Barbero apontado como 

figura-chave na constituição da perspectiva dos estudos culturais na América Latina 

(ESCOSTEGUY, 2010, p. 47) e, principalmente, nos estudos de recepção, pois faz parte 

de uma reflexão crítica que começou a se desenvolver no continente, especialmente na 

década de 1980, em que o eixo central eram “as novas configurações da cultura popular 
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a partir da emergência das indústrias culturais” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 19). E, em 

relação a isso, foram de Martín-Barbero as contribuições mais importantes e originais 

que abordavam essa problemática e revelavam “a existência de empréstimos e 

negociações entre a cultura considerada „legítima‟ e aquelas formas culturais cotidianas 

tidas como „insignificantes‟, dentro do âmbito latino-americano” (ESCOSTEGUY, 

2010, p. 19). Guillermo Orozco Gómez também é nome importante para essa 

perspectiva.  

 

A outra face desse processo foi o progressivo reconhecimento 

acadêmico da importância da telenovela como objeto privilegiado de 

estudo sobre a cultura e a sociedade contemporânea brasileira. Esta 

situação peculiar alcançada pela telenovela brasileira é responsável pelo 

caráter, senão único, pelo menos muito peculiar, de uma narrativa 

nacional, popular e artística, além de se tornar tema de estudo 

consolidado. (LOPES: 2003, p. 17) 

 

Dessa forma, procuraremos verificar a confluência de Epistemologias do Sul 

(BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, 2010), identificando até que ponto a produção 

do conhecimento se alimenta de investigações produzidas regionalmente e como se dá a 

ecologia de saberes proposta de pensamento pluralista e propositivo, “que reconhece a 

existência de múltiplas visões que contribuem para o alargamento de horizontes da 

experiência humana no mundo” (GOMES, 2012, p.49). 

No artigo final, pretendemos avaliar inclusive as intersecções entre os 

orientadores dos trabalhos e as referências utilizadas. Avaliar os diferentes títulos 

utilizados cada teórico citado, as linhas de pesquisa prevalentes e as autorreferências, 

entre outros aspectos que se destacarem nos resultados. Conseguiremos, assim, verificar 

a situação da comunicação acadêmica e a difusão do conhecimento científico na área. 

Esse levantamento é fundamental para a análise da produção de qualquer campo, uma 

vez que seus achados indicam o grau de desenvolvimento do saber científico. 

Neste estudo inicial, apresentamos um quadro geral dos autores referenciados 

nas 31 pesquisas (9 teses e 15 dissertações) sobre ficção televisiva defendidas nos anos 

de 2015 e 2016 nos PPGCOMs do Brasil. Estes trabalhos foram produzidos em 12 

universidades do país, nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Norte.  

Metodologia 
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Para a realização deste estudo, que se dará nos âmbitos qualitativo e 

quantitativo, foi realizado a partir dos seguintes procedimentos metodológicos: (1) 

coleta de dados sobre as teses e dissertações defendidas nos programas de pós-

graduação em Comunicação até o ano de 2016; (2) classificação dos dados coletados a 

partir do Projeto Levantamento, classificação e análise de dados referentes a teses e 

dissertações sobre ficção televisiva nos programas de Pós-Graduação em 

Comunicação em uma planilha que reúne apenas os trabalhos publicados entre os anos 

de 2007 e 2016, com os seguintes indicadores: ano / programa de origem / tipo de 

documento (tese ou dissertação) / título / autor / foco / palavras-chave / ficção analisada 

/ formato / link de acesso; (3) visita a todos os trabalhos, em sua forma eletrônica, por 

meio dos links disponíveis nas planilhas, cópia de toda a bibliografia relacionada e 

construção de duas novas planilha (uma para as teses e outra para as dissertações), 

constituídas dos seguintes campos: autor citado / obra referenciada / título da pesquisa / 

autor da pesquisa / orientador / ano da defesa / foco (produção, recepção ou discurso) / 

faculdade / Estado / formato (do objeto da pesquisa).  

A busca inicial, para a captação dos trabalhos para o inventário do CETVN, é 

realizada continuamente nos acervos das 50 universidades públicas e particulares do 

país que possuem programas de pós-graduação em Comunicação validados pelo MEC. 

A busca é realizada nos acervos online de teses e dissertações dessas instituições, além 

de bancos de dados específicos sobre produção acadêmica.  

São pesquisadas palavras-chave relacionadas à produção de ficção televisiva, 

tais como telenovela, novela, minissérie, série, teledramaturgia, soap opera, ficção e 

televisão. 

No período de 10 anos considerado para este estudo, trabalhamos com 210 teses 

e dissertações produzidas em todo o país. Nos dois anos que abrangem este trabalho, 

temos 31 pesquisas analisadas, o que corresponde a cerca de 15% do total. 

Nesta investigação inicial, levantamos todos os autores citados e descartamos as 

citações de origem não acadêmica, tais como técnicos, jornalistas, roteiristas e 

biógrafos, já que o foco é verificar a circulação do saber científico.  

Foi realizada então a contagem das citações. De maneira geral, os trabalhos 

foram classificados de acordo com os indicadores já descritos, dos quais, para a análise 

neste artigo, destacamos os recortes por nível acadêmico e por região do país, dando 

atenção especial à análise comparativa entre essas regiões e à área de conhecimento 
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principal de cada um dos autores mais citados, indicando o que isso representa para as 

pesquisas de ficção televisiva no país. 

 

Uma análise em andamento 

 

Como já mencionado, ao longo da análise desses últimos dois anos, foram 

defendidos 31 trabalhos sobre ficção televisiva nos cursos de Pós-Graduação em 

Comunicação no Brasil. Destes, 25 são pesquisas de mestrado e 9, de doutorado, nas 

quais foram citados, no total, 1967 autores diferentes. Esse elevado número de menções 

indica que os pesquisadores brasileiros de ficção televisiva utilizam uma variada gama 

de referências em suas investigações.  

Foi possível analisar também que, destes quase 2.000 autores, as origens 

predominantes são dos seguintes países: Brasil, México, Estados Unidos, Inglaterra, 

França e Itália. Porém, os teóricos brasileiros são os mais citados tanto nas teses quanto 

nas dissertações _dos 15 autores mais citados, 8 são brasileiros, como pode ser 

observado no gráfico 1, reproduzido abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1: Os 15 autores mais citados no total das pesquisas 
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           Fonte: Autoras 

 

A partir do gráfico, é possível verificar que, em um universo de 3815 referências 

coletadas, sendo alguns dos autores citados mais de uma vez na mesma pesquisa, que os 

dois pesquisadores mais citados são mulheres e professoras da Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo. Há, porém, uma grande vantagem da primeira 

mais citada, Maria Immacolata Vassallo de Lopes, em relação aos outros autores, o que 

pode ser explicado pelo fato de que a autora é a pioneira no país dos estudos que têm a 

ficção televisiva como objeto e referência principal, além de que continua com uma alta 

produtividade sobre as questões relacionadas a esse tópico.  

Podemos inferir, a partir dos autores que aparecem nas cinco primeiras posições, 

que as produções acadêmicas sobre ficção televisiva no Brasil, nos últimos dois anos, se 

alicerçam fundamentalmente nos estudos de fãs, nos estudos culturais e nos estudos de 

telenovela brasileira como produto de representatividade social.  

Observamos também os autores citados a partir do recorte quanto aos dois níveis 

acadêmicos diferentes existentes nos Programas de Pós- Graduação do Brasil, sendo o 

mestrado o primeiro deles.  
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Gráfico 2: Autores mais citados no nível acadêmico de mestrado 

 

32; 28%

24; 21%20; 18%

20; 18%

17; 15%

Mais citados em dissertações de mestrado

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de JENKINS, Henry

HALL, Stuart MARTÍN-BARBERO, Jesús

BORELLI, Silvia Helena Simões

 

            Fonte: Autoras 

 

Assim, é possível observar que há certa proporcionalidade entre os principais 

autores citados. Lopes continua sendo a principal referência, porém os outros 4 autores 

mais referenciados também aparecem em um grande volume de citações e de forma 

semelhante. Podemos notar ainda que, nesse universo, 3 autores são latino-americanos, 

sendo 2 brasileiras. A minoria, ou seja, os outros dois autores, são nórdicos. Todos eles 

são do campo da Comunicação. 

Interessante notar a ascensão de Stuart Hall entre as principais referências nas 

pesquisas de mestrado (com 20 citações, ou 18% do total entre os cinco mais 

referenciados). Considerado um dos fundadores dos estudos culturais britânicos, Hall 

aparece na sétima posição no levantamento geral de pesquisas, e sobe para a terceira 

posição nos estudos de mestrado, o que indica que, neste nível acadêmico, há a 

predominância também de trabalhos que adotam a linha dos estudos culturais. 

O gráfico seguinte (3) mostra os autores mais citados em nível de doutorado.  

 

 

 

     Gráfico 3: Autores mais citados no nível acadêmico de doutorado 
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     Fonte: Autoras 

 

Diferente do primeiro gráfico, no doutorado já podemos observar uma grande 

disparidade de citações entre a autora mais referenciada e os demais. Entre os cinco 

mais citados, Lopes é detentora de 42% das menções (75 citações) nas teses de 

doutorado sobre ficção televisiva produzidas nos últimos dois anos no país. Mais uma 

vez, a segunda autora é Motter, tendo 16% das referências (29 citações) entre os autores 

mais citados.  

Podemos observar ainda que, assim como nas dissertações, os principais autores 

utilizados nas teses são, na maioria, latino-americanos, sendo 3 brasileiras e apenas um 

nórdico, nesse caso, um francês que não é do campo de Comunicação: Pierre Bourdieu, 

um dos sociólogos mais citados no mundo.  

Conforme já indicado neste texto, dividimos a análise também pelas regiões do país 

de onde saíram os trabalhos produzidos no período recortado. Sendo assim, temos como 

inferir quais autores foram mais utilizados em cada região.  

 

 

 

      Gráfico 4: Autores mais citados nas teses e dissertações de Minas Gerais 
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      Fonte: Autoras  

 

No Estado de Minas Gerais, dos 5 autores mais citados, 2 são pesquisadoras 

brasileiras, sendo que Lopes continua na liderança, mas aparece empatada com Cristina 

Brandão. O destaque desta última pode ser explicado pelo fato de que é professora de 

um dos Programas de Pós-Graduação de Minas Gerais.  

Mais uma vez, percebemos a presença, em maioria, de autores latino-

americanos, com apenas 2 dos citados sendo nórdicos. Verificamos que os latino-

americanos são do campo da Comunicação, já os nórdicos, não. Edgar Morin é 

antropólogo, filósofo e sociólogo, enquanto Stuart Hall foi teórico cultural e sociólogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 5:  Autores mais citados nas teses e dissertações do Nordeste 
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       Fonte: Autoras  

 

No Nordeste, notamos uma importante mudança entre as principais menções. 

Henry Jenkis aparece como o autor preferido nas pesquisas de pós-graduação, e Lopes 

aparece na segunda posição. Mais uma vez, há uma predominância de latino-

americanos, e neste caso, específico, de brasileiras.  

Uma das autoras citadas com frequência, assim como ocorreu em Minas Gerais, 

também é professora de um Programa de Pós-Graduação da região (Fechine). Apenas 

dois dos mais citados são nórdicos, e a maioria dos pesquisadores são do campo 

comunicativo, sendo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman a única exceção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 6:  Autores mais citados nas teses e dissertações do Rio Grande do Sul 
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       Fonte: Autoras  

 

Analisando os autores mais citados nos trabalhos defendidos na região do Rio 

Grande do Sul, foi possível constatar que, mais uma vez, a preferência por Lopes, que é 

seguida de outros autores latino-americanos, da mesma forma que acontece nas outras 

regiões do país. Há apenas 1 autor nórdico, e Nilda Jacks, que aparece pela primeira vez 

na lista dos 5 mais referenciados, também provém dessa região do país _Jacks é 

membro de um Programa de Pós-Graduação do Rio Grande do Sul.  

Entre os pesquisadores mencionados, apenas Hall não é do campo da 

Comunicação, e, por aparecer ao lado de Orozco Gómes e Martín-Barbero, podemos 

também indicar a forte prevalência da linha de pesquisa dos estudos culturais.  

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 7:  Autores mais citados nas teses e dissertações da região do Rio de Janeiro 
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      Fonte: Autoras  

 

A região do Rio de Janeiro é a que mais se diferencia das tendências observadas 

no restante do país em relação aos estudos de ficção televisiva nos últimos dois anos. 

Trata-se da que mais possui equiparação quanto ao número de citações dos autores mais 

utilizados, diferente das outras regiões até então investigadas. E é o único Estado do 

país em que Lopes não aparece nesta seleção. 

Os dois mais citados são Gray e Jenkis e, diferentemente também das demais 

regiões do país, estes são nórdicos, bem como os dois que aparecem a seguir na 

listagem. Assim, a maioria dos autores referenciados não é latino-americana, e sim 

nórdica, sendo percebido apenas um autor proveniente da América Latina. Outra marca 

importante é que não há a presença de nenhum pesquisador brasileiro.  

Ao contrário das demais regiões, também não encontramos entre os mais citados 

autores que pertencem a PPGCOMs da região. Mas ainda observamos a prevalência de 

teóricos do campo da Comunicação, sendo Bourdieu a única exceção.  

 

 

 

   Gráfico 8:  Autores mais citados nas teses e dissertações da região de São Paulo 
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 Em São Paulo, mais uma vez, Lopes é a autora mais citada, com grande margem 

em relação ao segundo lugar, que é Motter. Apenas o italiano Umberto Eco, na quinta 

posição, não é da América Latina, e é também o único que não pertence ao campo da 

comunicação, sendo filósofo, semiólogo e linguista.  

 Entre os latino americanos, três são pesquisadoras brasileiras e pertencentes a 

Programas de Pós-Graduação de São Paulo. O ineditismo aqui é de Maria Cristina 

Palma Mungioli, que trabalha com narrativas televisuais e é do PPGCOM da USP. 

 

Considerações finais 

Como apontamentos finais desse levantamento bibliométrico inicial e parcial, 

referente apenas às pesquisas realizadas nos últimos dois anos, podemos concluir que os 

autores mais citados nas teses e dissertações defendidas nos últimos dois anos são 

brasileiros ou de outros países da América Latina, contrariando a lógica de que 

sofremos grande influência dos autores nórdicos, chamada de “colonialidade do poder” 

por Sousa Santos (2010).   

Além disso, é importante salientar que as mulheres aparecem em maioria entre 

os mais referenciados. E, assim, destacamos Lopes como a mais utilizada nas pesquisas 

de pós-graduação do país, o que comprova a sua grande produção e penetração no 

campo, pois é uma autora pioneira e referência chave quando se trata, principalmente, 

de ficção televisiva.  
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É necessário ressaltar ainda que os autores com mais menções nas pesquisas são, 

em sua maioria, do campo da Comunicação, havendo, porém, a presença de sociólogos, 

antropólogos e filósofos, comprovando cada vez a transdisciplinaridade e complexidade 

do nosso campo (MORIN, 2015).  

É interessante notar que os autores regionais ocupam lugar de destaque entre as 

referências e apareceram como os mais citados nas suas respectivas regiões de origem. 

Divergindo, assim, mais uma vez, de uma persistência de colonização epistêmica 

cunhada pelo eurocentrismo. Podemos então afirmar que, pelo menos nas pesquisas 

sobre ficção televisiva, estamos nos voltando para uma “epistemologia do Sul”, como 

propunha Sousa Santos (2010).   

Esses resultados encontrados são importantes para o crescimento e a afirmação 

do campo. Mas, considerando que a pesquisa em ficção televisiva é relativamente nova 

no país, cabe detectar, com o estudo maior que está em andamento, o caminho que ela 

vem percorrendo, identificando a partir de quando esses autores locais passaram a ser 

mais valorizados e utilizados na produção acadêmica. 
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