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RESUMO 

O projeto "Narrativa Transmídia: a presença de sistemas de narrativas  integradas e 

complementares na comunicação." visa desenvolver um estudo dos diversos 

processos sociais que são resultantes de meios audiovisuais no âmbito da narrativa 

interativa e da narrativa transmídia. A partir da revisão dos princípios de roteiro e 

narrativa em cinema e audiovisual, observamos práticas de interatividade e de 

transmidiação, incluindo seu papel nas novas mídias e nas redes sociais. A 

execução da pesquisa culmina com a produção de um banco de dados em rede 

social aberta para o estudo e a divulgação da produção audiovisual interativa e 

transmidiática.  

 

INTRODUÇÃO 

A Narrativa Transmídia envolve a arte de transcender a mídia como conhecemos 

para contar uma história, envolver e engajar o público. Essa narrativa entra em 

diferentes canais, como um elemento que pode ajudar a disseminar uma ideia nova, 

que agregue algo à história original. Nesse trabalho será feita a análise de casos 

específicos de narrativa transmidiática com foco de grande enredo no cinema, 

partindo da narrativa inicial, observando a distribuição das tramas através de 

diferentes plataformas, diagnosticando e por fim classificando as referências obtidas. 

 

OBJETIVOS 

Descobrir como a narrativa transmídia se configura como sistema de narrativas 

integradas e complementares na comunicação. 

 

METODOLOGIA 

Estudo de aproximadamente um caso de narrativa transmídia, partindo do cinema, 

por mês ou mais. Cada estudo de caso tem sua base em 3 fases: 

- Conhecer a narrativa. 



- Identificar seus principais elementos: narrativas, personagens, tramas e 

plataformas.  

- Reconhecer e classificar o que é narrativa transmídia, o que é marketing, franquia, 

licenciamento e comunidade de conhecimento, dentro da abrangência do universo 

cada caso estudado. 

 

DESENVOLVIMENTO 

12 meses de trabalho - estudo de 12 casos de narrativa transmídia, 

aproximadamente um por mês. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Primeiro estudo de caso escolhido foi da megaprodução norte americana “Senhor 

dos Anéis”. Partindo de uma narrativa literária e adaptada para o cinema, a trilogia 

dirigida por Peter Jackson alcançou um mundo muito rico de transmidiação, 

marketing e engajamento dos fãs. A narrativa principal é totalmente compreendida 

dentro da trilogia nos filmes, mas a partir dela o mesmo universo foi expandido de 

diversas formas. Foram criados games com o mesmo enredo e que, mesmo 

seguindo a linha da narrativa original, trazem um novo universo para quem joga, 

podendo se aprofundar mais nos personagens e na própria Terra Média (cenário 

onde se passa a história do filme). O game pode ser entendido por si só, sem a 

necessidade do filme, mas ao mesmo tempo agrega ao filme uma extensão de seu 

universo original e isso define uma narrativa transmídia. Assim como os games, 

foram criados cartoons, hqs, músicas temáticas... Por outro lado, existem também as 

licenciamentos, como o Lego e os anéis de Sauron, ou então as franquias, como 

Hobbiton, uma cidade fictícia e tematizada na Austrália. Nesse primeiro estudo, a 

intenção é reconhecer cada uma das tão variadas formas de se interagir com uma 

narrativa, e dentro dessa pesquisa, destacar quais são os casos específicos de 

narrativa transmídia. 
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