


Narrativa Transmídia ou 
apenas Transmídia? 

-  Jenkins (2009) utiliza o termo “transmídia” sempre acompanhado de 
“narrativa”.  

- Para ele o transmidiatismo, como fenômeno, somente se dá por meio do 
contar histórias.  

- Entretanto, é possível observar que as personagens são representadas em 
diversas plataformas, em inúmeras formas de apresentação.  

- Assim, é possível afirmar que este é um fenômeno da cultura de massa, 
passível de ocorrer independente de um processo narratológico estar em 
curso ou não. 

- A visão de Jenkins para o assunto é, essencialmente, comercial, publicitária 



Narrativa Transmídia ou 
apenas Transmídia? 

- Assim, ainda que a Narrativa Transmídia, como colocada por Jenkins (2009) 
e Scolari (2002) seja sintomática da Era Digital, por ser um esforço 
coordenado para que uma história seja contada de forma ao mesmo 
tempo única e fragmentada em diferentes plataformas midiáticas, sua 
essência – a adaptação de um objeto cultural de uma mídia em outra – já é 
existente e consolidada há séculos. 

- Uma história que surge em uma mídia e avança sobre outra é algo que 
remonta à passagem da tradição oral para a escrita, da escrita para a 
musical, da musical ou da escrita para a imagética e assim por diante. 

- Nesse sentido, são os conteúdos, os temas que se deslocam e que, como 
forças vivas, produzem efeitos com novas e diversificadas formas de 
significação em novos campos (mídias). 



O Salto Transmidiático 

- Jenkins (2009) também define a Narrativa Transmídia como “a arte da 
criação de um universo”, o que parece ser mais correto, pois assim, caberia 
a este universo ficcional ter forças para se desdobrar em diferentes meios e 
os espectadores/usuários buscarem suas partes únicas pelos meios 
diversificados e difusos para, assim, alcançar completamente a experiência 
completa da obra (Manovicth, 2001). 

 

- Ao falar em universo, podemos considerar possibilidades infinitas de 
aplicação das personagens, algumas inclusive não narratológicas. Ou seja, 
o interesse está no transporte de uma criação cultural de uma plataforma 
midiática para outra, seja ela por meio de uma narrativa ou não. E a esse 
fenômeno pode-se dar o nome de salto transmidiático. 



Por que os 
Super-Heróis? 

- Se o salto transmidiático é um fenômeno da cultura, também o é o super-herói.  

- Essa categoria de personagem alcançou uma condição de ícone representativo e evocativo dos 
desejos e anseios do homem no mundo atual, que se realiza metaforicamente nos feitos 
extraordinários desses seres fantásticos. 

- Os Super-Heróis são os Novos Deuses 

 

1) Cultura de Fãs 

Reunião de pessoas com interesses semelhantes que dá fôlego mercadológico aos produtos 
culturais.  

Para os fãs, seu foco de adoração tem algo de sagrado, visto que o mito  possibilita ao sujeito a 
passagem para um estado superior de consciência (Campbell, 1997). Os super-heróis e as mídias nas 
quais eles aparecem representam uma espécie de totem, uma identidade coletiva de sua “tribo”. 

Os super-heróis, para seus fãs, representam o que Murray (2003) apresentou da teoria de Winnicott, 
os chamados “objetos transicionais”, os quais fazem a ponte entre o mundo infantil (fantasia) e o 
adulto (real). Trata-se de uma representação de segurança a partir de algo externo a eles fãs (pois 
foram criados por outras pessoas) no qual é possível projetar seus sentimentos. 

Ao mesmo tempo, funcionam também como os “objetos evocativos” de Turkle (2005), pois são, 
como apontado por essa autora, acompanhantes de emoções e estímulo ao pensamento. 



Por que os Super-
Heróis? 

2) Serialização 

É a chamada continuidade das HQs. O modelo de atuação desse gênero é 
muito similar ao da novela televisiva: contínuo, com sucessão de dramas 
moldáveis à decisão do público. Por isso, é muito fácil aplicar sua estrutura 
em outras plataformas, sejam elas a própria TV, o cinema ou os games. 

 

3) Maleabilidade 

São inúmeras as possibilidades de releitura dessas personagens, desde 
histórias que não se passam na cronologia (ou continuidade) 
convencionada como principal (as revistas publicadas mensalmente), até 
mesmo universos paralelos nos quais os heróis podem ser mais jovens, ter 
identidades diferentes, etc., mas que se conectam de alguma forma ao 
universo-mãe. Como o universo Ultimate na Marvel ou a Terra 2 da DC 
Comics. 

 



Por que os Super-Heróis? 

As HQs de super-heróis preparam o espectador para o salto transmidiático, pois a 
multiplicidade está conectada indissociavelmente a esse gênero. 

 

A universalidade mítica das personagens propicia o realinhamento ambiental. A 
essência é mantida, mas todo o restante: cenário, temporalidade – pode ser 
reimaginado. 

 

Os quadrinhos abrem as portas para o transmídia por possuir, em sua essência, 
elementos múltiplos: texto e imagem interligados e indissociáveis. As HQs exigem 
processamento de informações verbais e visuais de seus espectadores, e ainda mais 
um elemento: a imaginação que dá movimento às personagens, que estabelece ideias 
sobre seus comportamentos, a respeito de suas posturas e linguagens corporais. E que 
cria mentalmente os sons de vozes e ações diversas.  

As HQs ensinam ao espectador a saltar de imagem a imagem e assim o preparam para 
o salto transmidiático – primeiro dos filmes (imagens justapostas movimentadas em 
grande velocidade ao ponto de simular movimento), e depois dos games – nos quais os 
cenários e a própria narrativa avançam com mudanças sequenciais nas imagens. 



HQ-Filme-Game 

O salto transmidiático faz o papel da 
imaginação do espectador, que antes 
possuía apenas a visão para acompanhar 
seus heróis brilhantes.  

 

No cinema e TV, as personagens ganham 
voz e movimento.  

 

Nos games, o processo é mais ativo e 
intenso, pois o sujeito ganha controle e 
participação efetiva, completa interação 
com o objeto. Ele se torna mais do que 
espectador, agora é usuário. 



Games de Super-Heróis 

A atuação do sujeito é item determinante no salto transmidiático HQ 
– cinema – game.  

 

O jogo digital é interativo, assim como a revista em quadrinhos, e 
diferente do filme.  

 

Ao apreciar uma HQ, o espectador possui uma atuação limitada, 
porém, decisiva: sem sua ação não há evolução alguma, a narrativa 
trava e nada acontece.  

 

O mesmo se dá no game. Sem o usuário, a tela fica parada, sem 
atividade alguma. 



Games de Super-
Heróis 

O jogo do super-herói torna-se atrativo e cativante na medida em 
que dá a potência plena de sentir como a personagem. O 
compartilhamento torna-se simbiose, um é o outro e todas as ideias 
e sentimentos estocados no repertório do antes espectador, agora 
usuário, ganham possibilidade de se realizar no ambiente do jogo. 

 

O prazer do espectador é multiplicado quando ele se torna usuário. 
Acrescenta-se mais uma camada à sua experiência, numa sequência 
que inicia com a leitura da HQ, vai para a imersão na narrativa, a 
conexão com as personagens, e se consolidada com o ver, agir, 
pensar e ser como elas, no game. 



Games de Super-
Heróis 

Esses jogos proporcionam uma sensação de grande poder, de agir 
significativamente.  

A isso se soma a projeção mitológica. Somos todos o herói. Jogar o 
jogo do herói, portanto, possui maior relevância, pois confere ao 
sujeito o prazer da sensação de agência, que se soma ao significado 
psicológico de realizar, real e metaforicamente, a busca pelo Eu real 
– o herói dentro de si. 

 

A leitura apaixonada conduz ao jogar de foma séria e compenetrada 
na condução da ampliação da narrativa em limites nunca dantes 
experimentados. O jogo do super-herói permite a reconciliação do 
abandonado homem ordinário moderno com os seus deuses do 
passado. 



Games de Super-
Heróis 

Ao fazer o salto transmidiático, os super-heróis realizam-se 
plenamente. Nascem nos quadrinhos, mídia com características 
próprias e que ensina ao sujeito como dominar o fluxo de 
conteúdo, a ser atuante no processo de aquisição de informação 
ao controlar o ritmo da narrativa. 

 

Saltam para o cinema, onde ganham a força da verossimilhança, 
da imersão na sala escura com excitação controlada (Murray, 
2003). 

 

 Chegam então aos games, espaço em que o sentido de agência 
retoma a ação da leitura de quadrinhos (o sujeito atuante), 
acrescentando a necessidade de tomar decisões que vão gerar 
reações posteriores.  

 

O caminho completo: HQ, filme e game, transforma o sujeito. 
Ele abre a camisa, desamarra a gravata e se lança ao universo, 
objetiva e subjetivamente conectado com o maior super-herói 
de todos os tempos: ele mesmo. 
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