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RESUMO

Esta dissertação teve como objetivo analisar o universo transmídia de True Blood,
compreendido como um mundo ficcional multiplataforma composto por várias peças
distribuídas em mídias distintas, tendo o seriado televisivo True Blood como sua narrativa
central. Para tal, foram realizadas revisões de literatura acerca dos processos de
transmidiação, das especificidades da narrativa transmídia na televisão contemporânea, e das
estratégias de serialidade na ficção seriada televisiva. Partimos do pressuposto que a narrativa
transmídia representa, contemporaneamente, a escalada de um modo de entretenimento
calcado na constante expansão das narrativas, na convergência midiática e no público
participativo disposto a migrar entre mídias para consumir suas histórias favoritas. O corpus
de análise foi composto pelas quatro primeiras temporadas do seriado televisivo (HBO, 20082011; atualmente na quinta temporada e sem previsão de término) e pelas extensões
transmídia identificadas no decorrer da pesquisa. A análise foi realizada em torno de dois
eixos: a) a análise da narrativa empreendida a partir da organização das tramas principais do
seriado televisivo em associação com as extensões transmídia, que proporcionam a expansão
da narrativa; b) a análise das funções desempenhadas pelas extensões transmídia, que operam
estratégias de construção de mundo, de construção de personagens e de multiplicidade. A
abordagem analítica empregada levou em consideração a organização narrativa complexa de
episódios e temporadas do seriado televisivo e as estratégias de serialidade que caracterizam
True Blood, observados, principalmente, nos ganchos e na continuidade absoluta das tramas e
episódios. Os resultados obtidos indicaram que as extensões transmídia de True Blood
ampliam o escopo de significações da narrativa principal – o seriado televisivo – de modo a
compor um mundo ficcional cujas partes se encontram em plataformas de mídia distintas. As
peças que compõem o universo transmídia de True Blood são: os episódios e temporadas do
seriado televisivo, sites e blogs diversos, um blog de personagem, perfis em redes sociais, um
canal de YouTube, mini-episódios online, depoimentos com a perspectiva de personagens,
uma campanha viral com características de ARG (jogo de realidade alternativa), uma
campanha de marketing viral, revistas em quadrinhos online e impressas, e uma coleção de
romances.

Palavras-chave: narrativa seriada televisiva, narrativa transmídia, extensões transmídia,
convergência midiática, True Blood.
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ABSTRACT

This thesis aims to analyze the transmedia universe of True Blood, understood as a
multiplatform fictional world composed by various installments distributed across distinct
media, in which the serial television show True Blood is its core narrative. In order to do so,
literature reviews about the processes of transmediation, the specificities of transmedia
storytelling in contemporary television, and the strategies of seriality in television serial
narratives were made. We take as a presupposition that the transmedia storytelling represents,
contemporarily, the ascension of an entertainment mode based on the constant expansion of
narratives, on the media convergence, and on the participatory audience that migrates from
one media to another in order to consume their favorite stories. The analysis corpus was
composed by the first four season of the cited television show (HBO, 2008-2011, currently in
the fifth season and with no finish date expected) and by the transmedia extensions identified
during the research. The analysis was conducted around two axes: a) the narrative analysis
taken from the organization of the TV show main plots in association with the transmedia
extensions, which provides narrative expansion; b) the analysis of the functions performed by
the transmedia extensions, which operate strategies of worldbuilding, of characters
construction, and of multiplicity. The analytic approach took in consideration the complex
narrative organization of the TV show episodes and seasons, and the strategies of seriality that
define True Blood‘ style, which are plots and episodes‘ absolute continuity and cliffhangers
recurrence. The results indicated that True Blood‘s transmedia extensions amplifies the scope
of significations of the core narrative – the serial television show – in a way that composes a
fictional world in which its installments are located in distinct media platforms. The
installments that compose True Blood‘s transmedia universe are: the TV show episodes and
seasons, diverse websites and blogs, a characters‘ blog, social media profiles and pages, an
YouTube channel, min episodes online, testimonials with characters‘ perspective, a viral
campaign with ARG characteristics, a viral marketing campaign, comic books both printed
and online, and a novel collection.

Key-words: television serial narratives, transmedia storytelling, transmedia extensions, media
convergence, True Blood.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação surge do interesse em compreender um tipo particular de entretenimento que
tem sido largamente difundido nos âmbitos do cinema, dos games, da literatura e,
principalmente,

da

televisão.

Trata-se

de

um

modo

de

contar

histórias

que

contemporaneamente tem ganhado cada vez mais apreciadores: a narrativa transmídia, ou
transmedia storytelling. Ao invés de um único produto em uma única mídia, com a narrativa
transmídia o consumidor tem à sua disposição um mundo ficcional composto de um
emaranhado de peças espalhadas por várias plataformas midiáticas.

É importante falarmos desde o início que a narrativa transmídia é um modo que se reconfigura
a cada nova experiência realizada, a cada reinvenção. É muito recente. Conforme veremos no
Capítulo 1, é no final dos anos 1990 que as primeiras experiências transmídia começariam a
se popularizar, e apenas no início dos anos 2000 que os críticos culturais e acadêmicos
começariam a refletir sobre o fenômeno. E hoje, pouco mais de 10 anos depois, produtores da
indústria do entretenimento televisivo ainda estão a todo o instante experimentando novas
ferramentas e novas maneiras para expandir narrativas em direção a plataformas midiáticas
diversas. O resultado disso é que há muitos casos isolados de transmidiação em seriados
televisivos, que funcionam como verdadeiros testes: atualmente, é comum – e até esperado –
que um seriado tenha uma websérie focada em personagens secundários, ou uma revista em
quadrinhos contando o passado dos personagens, ou simplesmente um site fictício com
informações extra das histórias. Mas há poucos projetos transmídia elaborados de maneira
organizada, contínua e duradoura.

Enquanto um experimento transmídia isolado só pode nos fornecer um restrito material
analítico, um projeto transmídia complexo nos permite observar as variadas estratégias de
expansão da narrativa dentro de um único mundo ficcional. Este é um dos motivos de escolha
do corpus de análise desta dissertação: True Blood, seriado televisivo produzido e exibido
pelo canal norte-americano HBO, possui um projeto transmídia coeso e bem-construído que
nos permite explorar os processos de transmidiação de narrativas ficcionais.

A pesquisa aqui realizada surge de uma junção de interesses e instigações tanto pessoais
quanto acadêmicos. Em 2010 realizei a monografia de conclusão do curso de Comunicação
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Social com habilitação em Jornalismo, na Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia, intitulada ―Eles saíram do caixão... e do livro! O processo de recriação do
romance Morto Até o Anoitecer para o seriado televisivo True Blood‖. A monografia analisou
a primeira temporada do programa e investigou como um seriado poderia ser adaptado a partir
de um romance literário, provocando instigações acerca do fazer televisivo e das relações que
se estabelecem entre uma mídia e outra. A partir daí, meus interesses se voltaram para os
processos dialógicos entre mídias; ou, mais especificamente, para as relações que a narrativa
seriada televisiva contemporânea estabelece com outras mídias a fim de contar suas histórias
além da tela da TV. Naquele momento eu me encontrava em uma posição privilegiada para
refletir sobre processos de transmidiação – embora ainda não me referisse assim ao fenômeno
–, por estar envolto no consumo do mundo ficcional de True Blood: foi enquanto fã que
reparei primeiro no vínculo textual que havia entre aquele interessante vídeo de YouTube e a
narrativa dos episódios do seriado televisivo. Foi neste contexto em que nasceu o projeto de
pesquisa que culminou no presente trabalho.

O objetivo deste trabalho é analisar o universo transmídia de True Blood, que compreendemos
como um mundo ficcional multiplataforma construído a partir da articulação de peças
espalhadas em várias mídias. A análise realizada nesta pesquisa observou como um produto
cultural contemporâneo se estrutura de modo a propor uma experiência de entretenimento
baseada em princípios de transmidiação, ou seja, de diálogos e trocas entre mídias.

O nosso corpus de análise está inserido em um contexto particular, que precisa ser explicado.
True Blood não é apenas um seriado televisivo: projeta o seu mundo ficcional narrativamente
complexo através de sites, blogs, perfis em redes sociais, canais de YouTube, mini-episódios
online, uma campanha viral com características de ARG (jogo de realidade alternativa),
revistas em quadrinhos online e impressas, uma coleção de romances e, claro, através dos
episódios do seriado televisivo. O corpus de análise, então, compreende as quatro primeiras
temporadas do seriado televisivo e todos os elementos ficcionais espalhados em diversas
plataformas que foram orquestrados pelo canal HBO, o que chamamos de extensões
transmídia.

Esta dissertação teve o objetivo principal de compreender como o universo de True Blood
utiliza de processos de transmidiação para expandir as tramas narradas no seriado televisivo,
oferecendo ao telespectador a oportunidade de se aprofundar nas histórias de um modo que
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não seria possível apenas com a televisão. Tomamos como premissa que o contexto atual,
simbolizado pela noção de convergência midiática, é o que torna possível uma experiência de
entretenimento calcada na difusão de conteúdos através de múltiplos canais de mídia.

Breve contextualização: de que convergência estamos falando?

No livro intitulado Cultura da Convergência, Jenkins (2009a) trata de como o paradigma dos
meios de comunicação mudou. O paradigma da revolução digital, que atestava que as novas
mídias substituiriam as mídias tradicionais de forma absoluta, perde força e abre espaço para
o paradigma da convergência, no qual novas e antigas mídias irão interagir de formas cada
vez mais complexas. A partir desta nova forma de encarar as relações entre as mídias,
desenvolve-se a ideia de que os conteúdos tendem a percorrer múltiplas plataformas
midiáticas. Passa-se a considerar a noção de que os múltiplos mercados midiáticos tendem à
cooperação – à produção em conjunto – e de que os públicos passam a adotar um
comportamento migratório: assim como há a produção em diversas plataformas, há também
públicos que se dispõem a migrar de mídias com o intuito de consumir conteúdos (JENKINS,
2009a).

Jenkins reforça a ideia de que a convergência não é meramente uma mudança tecnológica,
pois
A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias,
mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a
indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e
o entretenimento. Lembrem-se disto: a convergência refere-se a um
processo, não a um ponto final. (...) Graças à proliferação de canais e à
portabilidade das novas tecnologias de informática e de telecomunicações,
estamos entrando numa era em que haverá mídias em todos os lugares. A
convergência não é algo que vai acontecer em um dia, quando tivermos
banda larga suficiente ou quando descobrirmos a configuração correta dos
aparelhos. Prontos ou não, já estamos vivendo numa cultura da convergência
(JENKINS, 2009a, p. 43).

Dois pontos principais para compreendermos a convergência são: os conglomerados de mídia
e o público participante. Jenkins (2009a) cita o exemplo da Warner Bros., antes uma indústria
tradicional na criação de filmes de Hollywood e que hoje se configura em um grande
conglomerado ávido por controlar inúmeros mercados da indústria de entretenimento. Hoje, a
Warner Bros. produz cinema, televisão, música popular, games, websites, brinquedos, parques
de diversão, livros, jornais, revistas e quadrinhos. Já do lado de quem consome, é essencial
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que haja um fluxo migratório, uma participação ativa. Jenkins (2009a) se refere à cultura
participativa para explicar a recusa à passividade do telespectador de mídias massivas. ―A
convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações
sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e
fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos através
dos quais compreendemos nossa vida cotidiana‖ (JENKINS, 2009a, p. 30).

Esta premissa levaria à percepção de que há mais conteúdo do que qualquer um pode
individualmente assimilar e, portanto, deve haver um incentivo tácito de compartilhar entre si
suas opiniões sobre as mídias que se consome. O autor acredita que o consumo se tornou um
processo coletivo, entendendo a partir daí a noção de inteligência coletiva1: ―Nenhum de nós
pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e podemos juntar as peças, se
associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades‖ (2009a, p. 30).

A conjuntura atual, representada pela ideia de cultura da convergência e pelas mudanças nas
relações de consumo e produção de conteúdos midiáticos, é terreno fértil para as narrativas
transmídia. ―A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à
convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores e depende
da participação ativa da comunidade de conhecimento‖ (JENKINS, 2009a, p.49).

Estas narrativas se configurariam pela expansão de seus universos ficcionais através de
múltiplas plataformas midiáticas, em que cada texto em cada mídia contribui de forma
diferente para a compreensão do todo.
A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver uma
experiência plena num universo ficcional, os consumidores devem assumir o
papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da história pelos
diferentes canais, comparando suas observações com as de outros fãs, em
grupos de discussão on-line, e colaborando para assegurar que todos os que
investiram tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento mais
rica (JENKINS, 2009a, p.49).

É a partir deste contexto que começamos a compreender o universo transmídia de True Blood,
corpus de análise deste trabalho.

1

Expressão cunhada pelo teórico francês Pierre Lévy.
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Conhecendo True Blood
O seriado televisivo True Blood é produzido e exibido pelo canal norte-americano HBO2,
onde estreou em setembro de 2008, chegando até a quinta temporada em 2012. Cada
temporada é composta por 12 episódios, que somam 60 até o momento de fechamento desta
dissertação3. Os episódios duram em média 50 minutos cada, totalizando aproximadamente
3.000 minutos. Foi criado por Alan Ball, vencedor do Oscar pelo roteiro de Beleza Americana
(American Beauty, 1999, dirigido por Sam Mendes) e do Emmy Awards de melhor direção
por Six Feet Under, seriado também produzido e exibido pelo HBO.

As histórias de True Blood se passam na pequena cidade fictícia Bon Temps, do estado da
Louisiana (EUA), retratando um mundo ficcional onde vampiros, lobisomens, bruxas e outras
criaturas sobrenaturais existem. Após a invenção de um sangue sintético, comercialmente
vendido como Tru Blood4 (―sangue de verdade‖, em português), os vampiros aparecem
publicamente e buscam uma convivência pacífica com os seres humanos, pois já não precisam
se alimentar deles. O seriado discute justiça, igualdade, racismo, preconceito e religião, em
analogia às lutas de minorias por direitos sociais. Esse é o pano de fundo para conhecermos a
garçonete com dons telepáticos Sookie Stackhouse, protagonista da história, e seu par
romântico, o vampiro Bill Compton. A história se inicia com a chegada do primeiro vampiro
à cidade de Bon Temps, fato que deixa a comunidade curiosa, ao mesmo tempo em que uma
garota local é assassinada.

Outros personagens do seriado são: Sam Merlotte, patrão de Sookie e dono do bar que leva
seu nome; Jason Stackhouse, irmão da protagonista; Tara Thornton, melhor amiga de Sookie;
Lafayette Reynolds, primo de Tara e cozinheiro no bar Merlotte‘s; Eric Northman, vampiro2

Criado em 1972, o HBO (Home Box Office) tem sua programação composta por filmes de cinema e
documentários, além da programação original que engloba seriados, minisséries, telefilmes, programas
esportivos, talk shows, programas de humor e desenhos animados. Nos Estados Unidos, o HBO conta com sete
canais disponíveis em algumas operadoras de TV a cabo, como a DirecTV, enquanto operadoras mais simples
oferecem apenas alguns. Os canais são: HBO, HBO 2, HBO Comedy, HBO Family, HBO Latino, HBO
Signature e HBO Zone. Eles têm sua programação composta para um determinado público-alvo, com programas
voltados para o público feminino em HBO Signature, e para falantes de espanhol em HBO Latino, por exemplo.
São cerca de 41 milhões de assinantes nos Estados Unidos, e mais de 35 milhões espalhados por outros países.
Fonte: site oficial do canal. Disponível em: <http://www.hbo.com>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
3
O canal divulgou nota garantindo mais uma temporada para True Blood, não sendo possível prever quando a
produção será encerrada. Disponível em: <http://www.eonline.com/news/327423/true-blood-and-the-newsroomget-renewed-by-hbo>. Acesso em: 19 de dez. 2012.
4
―Tru‖ é uma corruptela da palavra true, que significa ―real‖, ―de verdade‖. O nome do seriado é originado deste
produto.
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xerife de 1.000 anos de idade, proprietário do bar para vampiros Fangtasia, vira interesse
romântico da protagonista; Alcide Herveaux, lobisomem que também se envolve
amorosamente com Sookie; Jessica Hamby, vampira transformada por Bill quando ela tinha
apenas 17 anos; e Pam, vampira braço-direito de Eric e gerente do bar Fangtasia. Ao longo
das temporadas surgem outras criaturas sobrenaturais, como lobisomens, werepanthers
(homens-pantera), bruxas, fadas e metamorfos.

True Blood é baseado na série de romances The Southern Vampire Mysteries, também
chamada de Sookie Stackhouse Series, da escritora norte-americana Charlaine Harris. Até o
momento, a coleção literária conta com 12 volumes publicados, dos quais seis traduzidos em
língua portuguesa no mercado nacional5. A trama principal da primeira temporada do seriado
é muito similar aos eventos narrados no primeiro volume da série literária; contudo há
acréscimos de subtramas e criação de novos personagens que não existem no livro (LESSA,
2010). Nas temporadas seguintes, True Blood segue rumos narrativos que destoam cada vez
mais da cronologia de eventos nos romances. Esse processo de adaptação literária é melhor
compreendido através da noção de ―recriação‖, na qual o critério de ―fidelidade ao original‖ é
uma questão já superada e que não deve nortear a crítica que se faz a materiais adaptados
(LESSA, 2010; VICENTE, 2012; ALMEIDA, 2005; OLIVEIRA, 1996, 2004). Dessa forma,
os recriadores têm liberdade para inserir no texto adaptado novas informações, bem como se
apropriar ou não dos elementos contidos no texto original, sem que haja o falso dilema de se
manter ―fiel‖. Portanto, questões referentes à adaptação literária ou recriação não serão
abordados neste trabalho6.

A estrutura do trabalho

O trabalho se divide em três capítulos. O primeiro se dedica à definição do termo narrativa
transmídia. Conforme será mostrado, há diversas maneiras de se referir a este processo, sendo

5

Títulos originais e ano de publicação nos Estados Unidos pela editora Ace Books: Dead Until Dark (2001),
Living Dead in Dallas (2002), Club Dead (2003), Dead to the World (2004), Dead as a Doornail (2005),
Definitely Dead (2006), All Together Dead (2007), From Dead to Worse (2008), Dead and Gone (2009), Dead
in the Family (2010), Dead Reckoning (2011) e Deadlocked (2012). Títulos em português e anos de publicação
no mercado nacional (referentes aos seis primeiros volumes, na ordem cronológica): Morto Até o Anoitecer
(Editora Prestígio, 2009), Vampiros em Dallas (Editora Arx, 2009), Clube dos Vampiros (Editora Benvirá,
2010), Procura-se um Vampiro (Editora Benvirá, 2011), Olhos de Pantera (Editora Benvirá, 2011) e Vampiros
para Sempre (Editora Benvirá, 2011).
6
O processo de recriação dos romances de Sookie Stackhouse Series para o seriado televisivo True Blood foi o
objeto de análise de um estudo realizado por Lessa (2010), autor desta dissertação.
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o termo ―transmídia‖ aplicável aos mais distintos fenômenos. Este é um conceito ainda em
formação, tendo emergido na academia apenas nos últimos anos. Nesta revisão bibliográfica,
buscamos tratar, sobretudo, dos debates mais contemporâneos sobre o tema e assuntos
correlatos que ajudassem a compreender as circunstâncias dos sistemas de produção e de
recepção das narrativas transmídia associadas aos seriados televisivos e, em especial, ao
seriado examinado nesta pesquisa. Em um segundo momento, abordamos questões referentes
aos fãs de produtos midiáticos e algumas noções de Web 2.0 e sites de redes sociais, por
entendermos que muito do consumo de narrativas transmídia é realizado por fãs e mediado
por computador ou através da internet. Assim, é essencial compreender o funcionamento de
ferramentas online e de práticas interativas, pois é principalmente através delas que os fãs da
ficção seriada televisiva entram em contato com narrativas transmídia. Ao fim do capítulo, o
aporte teórico é complementado por estudos recentes que desenvolvem experiências analíticas
em produtos ficcionais transmídia.

O segundo capítulo do trabalho trata da ficção seriada televisiva e dos modos de
transmidiação a ela relacionados. É neste capítulo em que vemos que, por mais que uma
narrativa transmídia explore múltiplas plataformas de mídia, geralmente há uma mídia
principal que rege as demais. No caso de nosso trabalho, a mídia principal é a televisão;
portanto, uma revisão de bibliografia trata da narrativa ficcional produzida na e pela TV.
Questões como estratégias de serialidade, fragmentação, continuidade, complexidade
narrativa e qualidade televisiva são abordadas neste capítulo. Ao final, buscamos associar as
revisões de literatura anteriores para compreendermos os modos como a narrativa transmídia
opera dentro do escopo da ficção televisiva contemporânea. No decorrer do capítulo, o mundo
ficcional multiplataforma de True Blood – incluindo seriado e extensões – é explicado a partir
dos conceitos trabalhados.

O terceiro capítulo se dedica à análise proposta por esta dissertação. Em um primeiro
momento, tratamos das questões metodológicas referentes à análise desenvolvida neste
trabalho, de modo a expor os caminhos analíticos e as problemáticas encontradas durante o
processo. É neste momento que indicamos os pressupostos analíticos e as escolhas realizadas,
em um esforço de sistematizar os conceitos e aparatos teóricos abordados nos capítulos
anteriores. Neste trabalho, analisamos as quatro primeiras temporadas do seriado, bem como
as extensões transmídia desenvolvidas em torno dele. Conforme será explicado no capítulo, a
abordagem que propomos permite a compreensão das tramas e extensões através da
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identificação das estratégias e funções empregadas de forma recorrente, sem que haja a
necessidade de mapear enciclopedicamente todos os conteúdos; tarefa que seria não apenas
inviável, como também infrutífera, para os objetivos da dissertação.

A análise é desenvolvida em torno de dois eixos. O primeiro busca compreender o universo
transmídia cuja narrativa principal é o seriado televisivo True Blood: analisamos o mundo
ficcional multiplataforma a partir dos vínculos entre as tramas do seriado e as extensões
transmídia. Ao final deste segmento, podemos compreender as estratégias de serialidade
empregadas nos episódios e temporadas do seriado televisivo e como as extensões se
articulam com as tramas do seriado. No segundo eixo da análise, voltamos a nossa atenção
para as extensões transmídia e para as funções que elas cumprem no universo ficcional; o
esforço maior neste momento é o de compreender como as extensões operam uma vasta
expansão narrativa em direção a outras mídias.

Em linhas gerais, os resultados da análise indicaram que as extensões transmídia de True
Blood ampliam o escopo de significações da narrativa principal através: a) da continuação das
tramas narradas nos episódios do seriado televisivo; b) do desempenho das funções narrativas
de construção de mundo e construção de personagens, que aprofundam e enriquecem a
história com detalhes; c) de uma lógica de multiplicidade, no qual há histórias alternativas que
não se vinculam diretamente à cronologia de eventos da narrativa principal. Demais
resultados demonstraram que a organização narrativa complexa das tramas e episódios do
seriado televisivo se dá principalmente através das estratégias de continuidade absoluta e de
ganchos aos finais de cada episódio.

Por fim, é necessário constar que informações sobre os seriados televisivos e extensões
transmídia citadas ao longo do trabalho se encontram nos Apêndices A e B, respectivamente.
Esta opção foi feita devido à grande quantidade de obras citadas. Ressaltamos também a
opção de utilizar a sigla s.p. (―sem página‖) para sinalizar as citações retiradas de textos de
sites ou blogs online, os quais não nos permitem extrair a paginação conforme a norma pede.
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CAPÍTULO 1. NARRATIVA TRANSMÍDIA: DEFINIÇÕES, ESTRATÉGIAS,
ABORDAGENS ANALÍTICAS

Este capítulo se dedica principalmente à definição do termo narrativa transmídia. Conforme
será mostrado, há diversas maneiras de se referir a este processo, sendo o termo transmídia
aplicável aos mais distintos fenômenos. É importante lembrar que este é um conceito ainda
em formação, tendo emergido na academia apenas nos últimos anos. Buscaremos sintetizar as
principais reflexões contemporâneas acerca da narrativa transmídia, sobretudo nas questões
voltadas à transmidialidade em narrativas ficcionais; assim, por mais que a transmídia
também esteja em visibilidade nos estudos de jornalismo e de publicidade e propaganda, o
foco neste trabalho será a ficção. No decorrer do capítulo tratamos também das principais
estratégias narrativas na configuração de produtos transmídia e dos modos possíveis de se
analisar estes produtos, temas caros aos objetivos desta dissertação.

O termo narrativa transmídia, ou transmedia storytelling, se tornou conhecido no mundo
acadêmico após a grande repercussão do livro Cultura da Convergência (JENKINS, 2009a),
originalmente publicado nos Estados Unidos em 20067. Desde então, diversos pesquisadores e
profissionais da indústria do entretenimento se dedicam a compreender este fenômeno. Para
Jenkins,
A narrativa transmídia representa um processo no qual elementos integrantes
de uma ficção são sistematicamente dispersos através de múltiplos canais
com o propósito de criar uma experiência de entretenimento unificada e
coordenada. Idealmente, cada meio faz sua própria contribuição para o
desenvolvimento da história. Então, por exemplo, na franquia The Matrix,
pedaços chave de informação são transmitidas através de 3 filmes live
action, uma série de curtas de animação, duas coleções de histórias em
quadrinhos, e vários videogames8 (JENKINS, 2007, s.p.).

A franquia The Matrix, cujo primeiro filme fora lançado em 1999 (dirigido por Andy e Larry
Wachowski, Warner Bros. Pictures), foi responsável por chamar a atenção para este tipo de
narrativas que se predispunham a contar diversas histórias de um mesmo universo ficcional
através de múltiplos canais de mídia. Contudo, não é seguro afirmar que a narrativa
7

A primeira publicação de Jenkins acerca da transmedia storytelling foi no site Technology Review, mantido
pelo
MIT
Massachusetts
Institute
of
Technology,
em
2003.
Disponível
em:
<http://www.technologyreview.com/news/401760/transmedia-storytelling/>. Acesso em: 11 de jul. 2012.
8
Tradução nossa para: Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get
dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated
entertainment experience. Ideally, each medium makes it own unique contribution to the unfolding of the story.
So, for example, in The Matrix franchise, key bits of information are conveyed through three live action films, a
series of animated shorts, two collections of comic book stories, and several video games.
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transmídia seja invenção recente. Desde a década de 1960, a franquia Star Trek já possuía
filmes, séries de televisão, romances, histórias em quadrinhos, jogos, produtos de
merchandising e uma legião de fãs engajados e imersos em seu universo ficcional através de
mídias diferentes. Mittell (2012) argumenta sobre a importância de não encararmos a
narrativa transmídia como um fenômeno novo nascido na era digital, usando exemplos de
uma série de TV dos anos 1950, Dragnet, que começou como um programa de rádio, virou
uma série de sucesso, e gerou uma variedade de livros, um filme longa-metragem, brinquedos,
e uma refilmagem no final dos anos 1960.

Bordwell tece comentários acerca da transmedia storytelling, criticando a ideia de que este
seja um recurso novo.
A narrativa transmídia é muito, muito velha. A Bíblia, os épicos Homéricos,
a Bhagvad-gita, e muitas outras histórias clássicas foram transformadas em
peças e em artes visuais através dos séculos. Há pinturas retratando
episódios da mitologia e das peças de Shakespeare. Mais recentemente,
cinema, rádio e televisão criaram suas próprias versões de literatura ou de
peças de teatro ou de óperas. Toda a área daquilo que chamamos de
adaptação é uma questão de histórias passadas entre mídias9 (BORDWELL,
2009, s.p.).

É possível atribuirmos o recente interesse nas questões da transmidialidade às características
da cultura da convergência, já abordadas na introdução deste trabalho. É a atual conjuntura
econômica e cultural – grandes conglomerados de mídia produzindo conteúdos de forma
coordenada e público participante com comportamento migratório – que propicia um
ambiente fértil para o desenvolvimento de produtos culturais transmídia. Em resposta ao texto
de Bordwell, Jenkins reforça esta tese quando afirma que ―Nós certamente precisamos
compreender o que é novo acerca de nosso atual impulso em direção ao entretenimento
transmídia, o que pra mim tem a ver com a configuração particular dos sistemas de mídia e o
impulso para uma cultura mais participativa10‖ (2009b, s.p.). De forma complementar, Mittell
aponta que ―destacar o passado da transmídia não é sugerir que nada novo aconteceu nos

9

Tradução nossa para: Transmedia storytelling is very, very old. The Bible, the Homeric epics, the Bhagvadgita, and many other classic stories have been rendered in plays and the visual arts across centuries. There are
paintings portraying episodes in mythology and Shakespeare plays. More recently, film, radio, and television
have created their own versions of literary or dramatic or operatic works. The whole area of what we now call
adaptation is a matter of stories passed among media.
10
Tradução nossa para: We certainly want to understand what is new about our current push for transmedia
entertainment, which to me has to do with the particular configuration of media systems and the push towards a
more participatory culture.
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últimos anos, já que não há dúvida de que a proliferação de formas digitais está levando a
técnicas transmídia que são maiores em grau e diferentes nos tipos11‖ (2012, s.p.).

Exemplos de transmídia podem ser notados há décadas, como os citados por Bordwell (2009)
e Mittell (2012), mas é apenas a partir do final dos anos 1990 e com maior ênfase a partir dos
anos 2000 que a narrativa transmídia passa a ser sistematicamente usada enquanto recurso
estratégico para o entretenimento. Neste contexto, The Matrix foi o maior responsável por
mostrar que é viável a produção de narrativas transmídia; e uma vez bem-sucedidas,
experiências como esta passaram a ser replicadas.

Do diálogo entre Jenkins e Bordwell, podemos tirar uma valiosa conclusão para a
diferenciação do que é transmídia e o que é narrativa transmídia.
[…] vários dos exemplos de Bordwell são simplesmente adaptações de
trabalhos produzidos em um meio para execução em outra plataforma. E
para vários de nós, uma simples adaptação pode ser ―transmídia‖, mas não é
―narrativa transmídia‖, por que se trata da simples reapresentação de uma
história existente ao invés de expandir o mundo ficcional. [...] Eu acredito
que haja uma distinção a ser feita entre ―extensões‖ do núcleo narrativo ou
do universo ficcional, e a adaptação que simplesmente move o conteúdo de
um meio para outro12 (JENKINS, 2009b, s.p.).

É coerente afirmarmos, então, que não é a simples transposição de conteúdos através de
mídias que faz uma narrativa transmídia. Em geral, transmídia pode significar apenas ―através
de mídias‖, podendo ser utilizada nos mais variados contextos. Mas é preciso reservar o termo
narrativa transmídia (ou narrativa transmidiática, ou transmedia storytelling) para se referir a
uma estética contemporânea particular, que utiliza de recursos estratégicos coordenados de
dispersão de conteúdos em múltiplos canais de mídia para se contar histórias acerca de um
universo ficcional.

Em consonância com a distinção acima, embora muita coisa atualmente seja considerado
transmídia, nem tudo de fato é narrativa transmídia. Para Jenkins (2011), ―Narrativa

11

Tradução nossa para: Highlighting the history of transmedia is not to suggest that nothing new is happening in
recent years, as there is no doubt that the proliferation of digital forms has led to transmedia techniques that are
both greater in degree and different in kind.
12
Tradução nossa para: […] many of Bordwell's examples above are simply adaptations of works produced in
one medium for performance in another platform. And for many of us, a simple adaptation may be "transmedia"
but it is not "transmedia storytelling" because it is simply re-presenting an existing story rather than expanding
and annotating the fictional world. […] I think there is a distinction to be made between "extensions" to the core
narrative or the fictional universe and adaptations which simply move content from one medium to another.
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transmídia descreve uma lógica para se pensar o fluxo de conteúdo através de mídias.
Também podemos pensar em transmedia branding, performance transmídia, ritual transmídia,
jogabilidade transmídia, ativismo transmídia e espetáculos transmídia, bem como em outras
lógicas13‖ (s.p.). Mais de uma lógica pode coexistir em determinado produto, mas torna-se
imperativo não atribuir, por exemplo, o termo narrativa transmídia para o mero processo de
difusão e estabelecimento de uma marca em peças publicitárias de variados tipos e em
variadas mídias; uma vez que o foco deste processo é a construção da marca, e não tanto a
criação de histórias (embora possa haver histórias diversas sendo contadas), o mais correto
seria chamá-lo de transmedia branding, e não storytelling. Os variados produtos em torno da
franquia Star Wars formam uma narrativa transmídia, com os filmes, HQs, jogos e desenhos
animados; contudo, também são comercializados produtos alimentícios, como cereais
matinais na forma de personagens. Este segundo processo pode ser compreendido como
transmedia branding, pois trata-se da utilização da marca Star Wars para a venda de produtos
dos mais variados, não sendo apropriado incluir um alimento, obviamente não-narrativo, no
escopo do universo transmídia de Star Wars. Da mesma forma, bonecos e brinquedos
baseados em Stars Wars podem levar pessoas a realizar experiências distintas dentro do
transmedia play, ou jogabilidade transmídia; mas a ação de brincar com bonecos, por sua
própria natureza, e assim como os cereais, não chega a configurar uma narrativa transmídia.
Neste ponto, Long faz uma importante distinção: ―Nós frequentemente cometemos o erro de
encurtar ‗narrativa transmídia‘ para ‗transmídia‘. Isto é um erro. [...] O termo ‗transmídia‘
deve ser considerado um adjetivo, não um substantivo14‖ (2007, p.32).

Outra denominação que, por vezes, se confunde com a narrativa transmídia é a de franquias
(franchising). Uma franquia habitualmente se trata de levar personagens e marcas para vários
produtos em diversos meios. Como exemplo, há personagens de histórias em quadrinhos,
como Homem-Aranha ou Batman. Além das próprias HQs, estes personagens ganham
histórias em desenhos e séries para TV, filmes longa-metragem nos cinemas, videogames,
dentre outros. A diferença entre uma franquia e uma narrativa transmídia é que nas franquias
não há o esforço estratégico coordenado de expandir um universo ficcional em diversos canais
e produtos, situação na qual as partes se complementariam; trata-se apenas de adaptar os
13

Tradução nossa para: Transmedia storytelling describes one logic for thinking about the flow of content across
media. We might also think about transmedia branding, transmedia performance, transmedia ritual, transmedia
play, transmedia activism, and transmedia spectacle, as other logics.
14
Tradução nossa para: [...] we frequently made the mistake of shortening 'transmedia storytelling' to
'transmedia‘. This is a mistake. [...] The term 'transmedia' should be considered an adjective, not a noun.
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personagens e histórias em meios distintos, de modo que a cronologia e os acontecimentos de
um produto não interfiram nos outros (por exemplo, um personagem pode morrer em um
filme, mas continuar vivo no desenho animado). É importante ressaltar que o filme de um
personagem de quadrinhos pode desenvolver uma narrativa transmídia, a exemplo do filme
Batman, o cavaleiro das trevas15, mas o simples fato de se tratar de uma adaptação
cinematográfica de uma HQ não confere à franquia a condição de narrativa transmídia. De
acordo com Jenkin, nas franquias
há uma tentativa de mover ícones e marcas através dos canais midiáticos,
mas não há necessariamente uma tentativa de estender a história de forma a
expandir seu escopo e seu significado. A maior parte das franquias
midiáticas eram baseadas em reprodução e redundância, mas a transmídia
representa uma estrutura baseada no desenvolvimento em profundidade do
mundo narrativo através de cada novo media16 (JENKINS, 2011, s.p.).

É aceitável chamar uma narrativa transmídia de franquia transmídia, conquanto se diferencie
das franquias convencionais (não-transmidiáticas). Para evitar que os termos se misturem e se
confundam, neste trabalho ―franquia‖ se referirá apenas à acepção tradicional, conforme
exposto acima. Quando houver transmidialidade envolvida nos produtos, sempre será
utilizada a expressão ―franquia transmídia‖ ou ―universo transmídia‖, uma vez que ambos
remetem ao escopo de produtos e extensões narrativas dispersas em variadas mídias, mas que
contam histórias de um único mundo ficcional.

Mittell (2012) chama a atenção para a necessidade de diferenciarmos qualquer extensão de
um produto cultural com o modo particular da narrativa transmídia. Para tal, o autor utiliza o
conceito de paratexto, conforme definição de Jonathan Gray (2010) no livro Shows Sold
Separately: Promos, Spoilers, and Other Media Paratexts. Extensões como sites
promocionais, trailers, propagandas de TV, merchandising, vídeos de bastidores, dentre
outros, podem ser classificados como paratextos na relação com o texto principal, que pode
ser um filme, um videogame ou série televisiva. Esses paratextos poderiam ser
compreendidos como extensões transmídia, pois são materiais alocados através de várias
mídias; mas não contribuem para uma expansão da narrativa do texto principal, atuando
apenas na promoção e introdução do texto principal. Mittell argumenta que

15

The Dark Knight, dirigido por Christopher Nolan. Warner Bros. Pictures, 2008, EUA.
Tradução nossa para: […] there has been an attempt to move icons and brands across media channels, but not
necessarily an attempt to extend the story in ways which expanded its scope and meaning. Most previous media
franchises were based on reproduction and redundancy, but transmedia represents a structure based on the
further development of the storyworld through each new medium.
16
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Como Jonathan Gray argumentou em seu definidor trabalho sobre o tema,
nós não podemos ver qualquer texto na nossa era de saturação da mídia em
isolamento dos seus paratextos – por exemplo, filmes vem pré-enquadrados
por trailers, capas de DVD e pôsteres, e uma vez que qualquer texto entre em
circulação cultural, ele vira parte de uma complexa rede intertextual.
Contudo, podemos seguir o exemplo de Gray para distinguir os paratextos
que funcionam principalmente para criar hype, promover e introduzir um
texto, daqueles que funcionam como ambientes contínuos de expansão
narrativa17 (MITTELL, 2012, s.p.).

Desta forma, deve ficar clara a distinção entre os termos em questão: paratextos (materiais
promocionais/introdutórios, distribuídos em várias mídias, como trailers, pôsteres, sites de
divulgação) e extensões transmídia (elementos que contribuem na expansão narrativa do texto
principal, como blogs de personagens ou sites fictícios de instituições que existem apenas na
história).

A narrativa transmídia deve conter extensões: elementos que adicionam e agregam algo à
história conforme migra-se de uma mídia para outra, expandindo a narrativa. Os graus de
proximidade e interdependência de uma mídia para outra podem variar, mas a noção de que a
extensão soma algo ao conjunto da história não pode deixar de existir. Jenkins se apropria do
termo ―compreensão aditiva‖ (additive comprehension, no original), cunhado pelo designer de
games Neil Young, para se referir ―ao grau com que cada novo texto adiciona algo para a
nossa compreensão da história como um todo18‖ (2011, s.p.).

A compreensão aditiva se realiza a cada novo texto, podendo cumprir inúmeras funções
narrativas. O seriado Dexter, por exemplo, possui uma websérie animada intitulada Early
Cuts. Contendo episódios com média de 3 minutos cada, Early Cuts conta a história de Dexter
anos antes do tempo cronológico da série televisiva, explicando o passado do serial killer e
mostrando ao espectador motivações e outras nuances psicológicas que colaboram para uma
construção de personagem mais aprofundada. A websérie, então, funciona como uma
extensão da nave-mãe, que é o seriado televisivo, na qual a compreensão aditiva se realiza na
forma de backstory (―história passada‖, cujos acontecimentos se passam em um tempo

17

Tradução nossa para: As Jonathan Gray has argued in his defining work on the topic, we cannot view any text
in our media-saturated age in isolation from its paratexts—for instance, films come pre-framed by trailers, DVD
covers, and posters, and once any text enters into cultural circulation, it becomes part of a complex intertextual
web. However, we can follow Gray‘s lead by distinguishing between paratexts that function primarily to hype,
promote, and introduce a text, with those that function as ongoing sites of narrative expansion.
18
Tradução nossa para: […] to refer to the degree that each new text adds to our understanding of the story as a
whole.
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cronológico anterior ao da narrativa principal). De acordo com Jenkins (2011), além de
backstory, há três outras formas de compreensão aditiva: a) extensões em que há o
mapeamento do mundo ficcional (ao explorar geograficamente o espaço e contribuir para um
entendimento mais aprofundado do ambiente em que se passa a história); b) aquelas em que
se mostram perspectivas de outros personagens à ação (situação na qual acompanhamos
outros personagens para vermos a história, geralmente já conhecida, de outro ponto de vista);
e c) aquelas em que se intensifica o engajamento da audiência (jogos online, por exemplo,
demandam participação dos espectadores, que têm a oportunidade de explorar uma situação e
aprofundar os conhecimentos acerca da história de uma forma mais atuante).

Antes de aprofundarmos no conceito de narrativa transmídia, é válido citarmos mais dois
conceitos, que estão igualmente em desenvolvimento, e por vezes são confundidos entre si. O
primeiro deles é o conceito de crossmedia (também escrito como cross-media, ou mídia
cruzada, em português). As autoras Christy Dena e Monique de Haas são reconhecidas por
seus trabalhos sobre o tema, buscando definições para crossmedia e assuntos correlatos. Para
Dena, crossmedia é ―definida como um ‗tipo de comunicação onde a história direcionará o
receptor de um meio para o próximo‘ [...]. A definição de De Haas localiza acertadamente a
atividade do usuário de uma peça crossmedia e o papel da história ao direcionar a atividade
como elementos primários19‖ (2004, p.1). Em outras palavras, em produtos crossmedia uma
mesma história é contada através de mais de uma mídia, na qual uma mídia indica onde o
leitor deve ir para continuar a fruição da história. Todas as partes, neste caso, são pedaços de
uma mesma história: é essencial a fruição na ordem estabelecida pela história, pois as partes
isoladas ou fora de ordem não farão sentido completo.

Além de concordar com as autoras, Antikainen, Kangas e Vainikainen (2004) tratam de outras
características da crossmedia, como a habilidade em distribuir conteúdos únicos em várias
mídias e a noção de COPE (Create once, Play Everywhere; Crie uma vez, Distribua em todos
os lugares), que reforçam o caráter de história única da crossmedia. Em contraponto com a
narrativa transmídia, podemos ressaltar que esta está mais preocupada em expandir a história
e aprofundar em seu mundo, enquanto que a crossmedia se atém a uma única história,

19

Tradução nossa para: […] defines as ‗communication where the storyline will direct the receiver from one
medium to the next‘ […]. De Haas‘ definition rightly places the activity of the user of a cross media work and
the role of the storyline in directing this activity as primary elements.

26

dividida em mídias diferentes. A crossmedia tem sido utilizada com ênfase pelo marketing e
publicidade, a exemplo da campanha See what happens da Mitsubish20.

O segundo conceito a tratarmos é o de deep media, cunhado por Frank Rose no livro The Art
of Immersion. Para o autor (2012), deep media não se trata de uma forma narrativa distinta da
transmídia ou da crossmedia: trata-se de uma mudança no foco, na forma de olhar os mesmos
produtos. Enquanto que as primeiras se preocupam com a narrativa e com os processos de sua
criação e desenvolvimento, deep media muda a ênfase para a meta final destes produtos:
permitir que a audiência mergulhe na história, ao nível de profundidade em que preferir, para
ficarem imersos nas histórias (ROSE, 2012). Rose se dedica a pensar as relações da
tecnologia com a narrativa, preocupado em compreender as formas com que a audiência
consome este tipo particular de produtos através de mídias distintas. Enquanto o deep media
se preocupa principalmente com as relações de consumo e fruição de produtos
transmidiáticos, a narrativa transmídia foca sua atenção nas estratégias de criação destes
produtos. Nesta dissertação, por conta do objetivo principal de analisar o universo transmídia
de True Blood a partir da perspectiva do canal produtor do seriado, optamos por não
desenvolver a perspectiva de deep media. Estudos futuros podem retornar a este ponto e
aprofundar estas questões.

Scolari (2009), ao definir a narrativa transmídia, compara o termo com outros conceitos
diversos, como se vê:
TS [transmedia storytelling] não está sozinha: conceitos como ―cross media‖
(Bechmann Petersen, 2006), ―plataformas múltiplas‖ (Jeffery-Poulter, 2003),
―mídia híbrida‖ (Boumans, 2004), ―mercadoria intertextual‖ (Marshall,
2004), ―mundos transmidiais‖ (Klastrup & Tosca, 2004), ―interações
transmidiais‖ (Bardzell, Wu, Bardzell & Quagliara, 2007),
―multimodalidade‖ (Kress & van Leeuwen, 2001), ou ―intermídia‖ (Higgins,
1966) podem ser encontrados orbitando a mesma galáxia semântica. Todos
estes conceitos tentam definir, a grosso modo, a mesma experiência: uma
produção de sentido e prática de interpretação baseadas em narrativas
expressas através de uma combinação de linguagens e mídias ou
plataformas21 (SCOLARI, 2009, p.587-588).
20

Na campanha, um comercial televisivo interrompe a história sem contar o desfecho, apresentando apenas o
endereço de um site. Para assistir à conclusão da história, o espectador deveria ir até o site apresentado.
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=dhKl0QozOMI>. Acesso em: 22 de out. 2012.
21
Tradução nossa para: […] TS is not alone: concepts like ―cross media‖ (Bechmann Petersen, 2006), ―multiple
platforms‖ (Jeffery-Poulter, 2003), ―hybrid media‖ (Boumans, 2004), ―intertextual commodity‖ (Marshall,
2004), ―transmedial worlds‖ (Klastrup & Tosca, 2004), ―transmedial interactions‖ (Bardzell, Wu, Bardzell &
Quagliara, 2007), ―multimodality‖ (Kress & van Leeuwen, 2001), or ―intermedia‖ (Higgins, 1966) may be found
orbiting in the same semantic galaxy. All of these concepts try to define roughly the same experience: a sense
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É importante, portanto, destacar o quão recente é o debate acerca das narrativas transmídia,
havendo uma proliferação de termos correlatos que ora se referem aos mesmos processos, ora
usam os mesmos termos para se referir a processos distintos. Por conta disto, reforçamos a
nossa escolha em estudar os processos de transmidiação na ficção contemporânea a partir da
perspectiva da narrativa transmídia, que buscamos conceituar ao longo deste capítulo.

1.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO: FÃS, NOÇÕES DE WEB 2.0. E SITES DE
REDES SOCIAIS

É uma suposição constante dentre os autores utilizados neste trabalho que as narrativas
transmídia não são projetadas para todas as parcelas do público, mas sim para uma parcela
reduzida, específica. Embora Jenkins (2009a) se refira apenas aos fãs como sinônimo para o
público consumidor de narrativas transmídia, alguns autores buscam refletir mais
aprofundadamente sobre este tema; como Scolari (2009) e seus três níveis de consumidor 22.
Este autor sugere que
A pesquisa acadêmica deveria focar nos consumidores transmídia.
Acadêmicos como Evans (2008) têm demonstrado que nem todos os
consumidores são ―transmídia‖ nem estão interessados em navegar entre
mídias. Seria o ―consumo transmídia‖ uma propriedade de novos usuários?
Uma característica da geração de nativos digitais? Ou uma prática de um
limitado grupo de consumidores hardcore, como por exemplo, os fãs de uma
narrativa?23 (SCOLARI, 2009, p.601).

A definição de fãs abrange as mais diversas áreas, desde a televisão e o cinema até a literatura
e os esportes. Segundo Jenkins (1992), a palavra fan (do inglês) é uma abreviação para fanatic
(fanático), termo que conota características negativas. Os fãs foram associados a pessoas sem
vida própria, que gastam energia demais em coisas que os outros consideram triviais e sem
valor (JENKINS, 1992). Os estudos do autor, contudo, procuram enxergar os fãs dentro de
uma subcultura, a partir dos seus modos peculiares de consumo cultural e recepção. Para ele,
―a cultura de fã é um fenômeno complexo e multidimensional, que convida a várias formas de
production and interpretation practice based on narratives expressed through a coordinated combination of
languages and media or ―platforms‖.
22
Voltamos a falar dos três níveis de consumidor de Scolari no tópico 1.3. deste capítulo.
23
Tradução nossa para: […] research should focus on transmedia consumers. Scholars like Evans (2008) have
demonstrated that not all consumers are "transmedia" or are interested in media surfing. Is "transmedia
consumption" a property of new users? A characteristic of the digital native generation? Or a practice of a
limited, hardcore group of consumers, for example, the fans of a narrative brand?
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participação e de níveis de engajamento24‖ (1992, p. 2). De certa forma, a configuração do
que é ser fã se mistura com o papel que Jenkins atribui ao consumidor de transmídia: eles
devem assumir o papel de caçadores, perseguindo os pedaços da história espalhados por
múltiplas plataformas midiáticas, compartilhar informações entre si e participar de fóruns de
discussão online.
Por hora, consideraremos o fã o equivalente ao consumidor transmídia – embora
reconheçamos que existam diferentes tipos de fãs com diferentes práticas, sejam elas
transmidiáticas ou não. Estudos posteriores devem dar conta de explicar melhor o consumo de
narrativas transmídia e os diversos tipos de fãs, uma vez que não é objetivo deste trabalho
aprofundar por estas veredas. A seguir, discutimos aspectos referentes à Web 2.0. e aos sites
de redes sociais, pois compreendemos que muito do consumo de narrativas transmídia é
mediado por computador e/ou através da internet. É essencial compreendermos o
funcionamento de sites, blogs e ferramentas online, pois estes são constantemente usados
como peças e extensões transmídia de mundos ficcionais. A emergência das narrativas
transmídia na contemporaneidade, de certa forma, andou em paralelo com o surgimento da
Web 2.0., que mudou sobremaneira a forma como usamos a internet. Muitos dos princípios
desta nova Web – compartilhamento e troca de informações, conforme veremos a seguir –
corroboram com o papel que Jenkins atribui ao fã/consumidor de narrativas transmídia.

A internet não para de mudar, está em constante fluxo de evolução; a todo o instante surgem
novos sites e novas ferramentas. Com a mesma velocidade, sites e ferramentas deixam de
existir; ou melhor, deixam de ser utilizados por um largo público. A volatilidade do ambiente
online é uma característica que não pode ser esquecida, pois requer que a acompanhemos com
olhos atentos e em constante atualização.

Teóricos e entusiastas da internet, seguidos pela grande mídia, costumam se referir ao atual
período em que a internet está como Web 2.0. Este período é caracterizado não apenas pelas
inovações tecnológicas, mas também pelo componente humano: não se trata tanto da
existência de novas tecnologias, mas sim do uso que as pessoas fazem destas tecnologias.
Primo afirma que a Web 2.0 se caracteriza ―por potencializar as formas de publicação,
compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação
24

Tradução nossa para: […] fan culture is a complex, multidimensional phenomenon, inviting many forms of
participation and levels of engagement.
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entre os participantes do processo‖ (2007, p.2). São exemplos de sites consoantes com esta
web os blogs e mídias sociais, além de serviços de bookmarking (sites que permitem aos seus
usuários salvar e compartilhar seus links favoritos) e de compartilhamento (YouTube, para
vídeos; Flickr, para fotos; SoundCloud, para áudio). Mais do que disponibilizar ferramentas
úteis aos seus usuários, os sites da Web 2.0 pressupõem um internauta que compartilha e
interage com outros, que sugere e opina sobre o que vê. Primo argumenta que ―a Web 2.0 tem
repercussões sociais importantes, que potencializam processos de trabalho coletivo, de troca
afetiva, de produção e circulação de informações, de construção social de conhecimento
apoiada pela informática‖ (2007, p.2).
O conceito de ―arquitetura da participação‖, cunhado por Tim O‘Reilly, é utilizado por Primo
para explicar a Web 2.0: o sistema informático deve incorporar à sua arquitetura recursos de
interconexão e compartilhamento. Em outras palavras, um site comum deve dispor de opções
que permitam ao internauta compartilhar e se conectar com outros sites ou pessoas, sem
precisar sair daquela página. É comum um blog ou portal de notícias possuir caixa de
comentários e botões para postar em sites de mídias sociais, como Facebook e Twitter, para
que o usuário não precise trocar de página para compartilhar ou comentar o conteúdo ali
encontrado. Outro exemplo são as redes P2P (peer-to-peer), sistema para troca de arquivos em
que um usuário baixa conteúdos diretamente de outro usuário; cada ponto da rede é um
usuário que faz downloads, e ao mesmo tempo é um servidor que disponibiliza conteúdos
para os outros. Para Primo, em consonância com O‘Reilly, esta lógica exemplifica um
princípio chave para compreender a Web 2.0: os serviços se tornam melhores quanto mais
pessoas o usarem (PRIMO, 2007). O autor esmiúça:
Se na primeira geração da Web os sites eram trabalhados como unidades
isoladas, passa-se agora para uma estrutura integrada de funcionalidades e
conteúdo. Logo, O‘Reilly destaca a passagem da ênfase na publicação (ou
emissão, conforme o limitado modelo transmissionista) para a participação:
blogs com comentários e sistema de assinaturas em vez de home-pages
estáticas e atomizadas; em vez de álbuns virtuais, prefere-se o Flickr, onde
os internautas além de publicar suas imagens e organizá-las através de
associações livres, podem buscar fotos em todo o sistema; como alternativas
aos diretórios, enciclopédias online e jornais online, surgem sistemas de
organização de informações (del.icio.us e Technorati, por exemplo),
enciclopédias escritas colaborativamente (como a Wikipédia) e sites de
webjornalismo participativo (como Ohmy News, Wikinews e Slashdot)
(PRIMO, 2007, p.3).
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Um dos principais representantes da Web 2.0 são os sites de redes sociais (ou social media
websites, ou sites de mídias sociais). Cabe ao trabalho definir estes sites, pois eles são parte de
nossa análise: no universo transmídia de True Blood, há extensões que são sites, blogs, canais
de YouTube, perfil em Facebook, dentre outros.
Raquel Recuero (2009) difere ―redes sociais‖ na internet dos sites de redes sociais
propriamente ditos. Enquanto o primeiro termo se refere ao complexo processo de
interconexões possíveis decorrentes das interações no ciberespaço, os sites de redes sociais
são os espaços utilizados para a expressão das redes sociais na internet. Em outras palavras, os
sites não são as redes sociais; as redes sociais são as interações humanas mantidas, enquanto
que os chamados ―sites de redes sociais‖ são apenas algumas das ferramentas em que são
possíveis perceber e exprimir as redes que as pessoas criam entre seus pares.
Sites de redes sociais foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como
aqueles sistemas que permitem i) a construção de uma persona através de um
perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a
exposição pública da rede social de cada ator. Os sites de redes sociais
seriam uma categoria do grupo de softwares sociais, que seriam softwares
com aplicação direta para a comunicação mediada por computador. (...) A
grande diferença entre sites de redes sociais e outras formas de comunicação
mediada pelo computador é o modo como permitem a visibilidade e a
articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos
no espaço off-line (RECUERO, 2009, p.102).

A autora cita como exemplos os blogs, os fotologs, as ferramentas de micromessaging (como
Twitter e Plurk), e os sistemas mais populares, como Orkut e Facebook. Recuero
complementa justificando que estes exemplos ―possuem mecanismos de individualização
(personalização, construção do eu etc.); mostram as redes sociais de cada ator de forma
pública e possibilitam que os mesmos construam interações nesses sistemas‖ (2009, p.103).
Para ela, dois elementos principais configuram os sites de redes sociais: a apropriação (o uso
que as pessoas fazem das ferramentas, através de interações) e a estrutura (permite a
exposição pública das redes dos participantes e auxilia na manutenção das trocas
conversacionais dos usuários).

As noções apresentadas neste tópico são fundamentais para compreendermos o ambiente
online e muitas das ferramentas usadas como extensões transmídia de mundos ficcionais.
Assim, temos subsídios para analisarmos este tipo de extensão a partir das suas características
fundamentais, sem cometer o equívoco de tratar com leviandade temas caros ao nosso corpus.
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1.2. ESTRATÉGIAS: A NARRATIVA TRANSMÍDIA A PARTIR DE SETE
PRINCÍPIOS

Jenkins (2009c, 2009d) busca sintetizar o conhecimento em torno do que é narrativa
transmídia em sete princípios fundamentais, levando em conta, além de suas formulações
sobre o tema, debates com outros pesquisadores e teóricos ao longo de palestras e aulas das
quais ele participou. Estes princípios nos ajudam a compreender, de forma abrangente, como
funcionam as narrativas transmídia do ponto de vista da estratégia da criação e das possíveis
experiências de recepção. O autor empreendeu um grande esforço em mapear as estratégias
em torno destas narrativas, sem a intenção de prescrever uma receita de como elas devam
obrigatoriamente funcionar. Para a análise proposta nesta dissertação, contudo, alguns
princípios se mostraram mais relevantes do que outros: objetivamos analisar os produtos
elaborados pela instância criadora de True Blood – o canal HBO – e não as experiências da
recepção. Portanto, optamos por abordar todos os princípios de Jenkins na ordem original
elaborada pelo autor; à medida que tratamos de cada um deles, apontamos a sua relevância
para a compreensão dos fenômenos analisados no nosso trabalho.

O primeiro dos sete princípios de Jenkins é Spreadability vs. Drillability (dispersabilidade vs.
aprofundabilidade; ou capacidade de dispersar vs. capacidade de aprofundar). Jenkins usa o
termo spreadability para se referir ―à capacidade que o público tem de se engajar ativamente
na circulação de conteúdos midiáticos através das redes sociais e, neste processo, expandir os
valores econômicos e culturais de tais conteúdos25‖ (2009c, s.p.). O autor conta que enquanto
estava trabalhando sobre esta ideia, o teórico norte-americano Jason Mittell lançou a ele um
contra-argumento, para se pensar o mesmo processo sobre outro viés: drillability. Mittell
argumenta:
Talvez precisemos de uma metáfora diferente para descrever o engajamento
do espectador com uma narrativa complexa. Nós podemos pensar em tais
programas como aprofundáveis mais do que como dispersáveis. Eles [estes
programas] encorajam um modo de forensic fandom que incentivam os
espectadores a ir mais fundo, a sondar abaixo da superfície para
compreender a complexidade de uma história e de sua narração. Tais
programas criam imãs para engajamento, arrastando os espectadores para
dentro dos mundos ficcionais e insistindo para que eles se aprofundem para
conhecer mais... A oposição entre dispersabilidade e aprofundabilidade não
deve ser pensada como uma hierarquia, mas sim como vetores opostos do
25

Tradução nossa para: Spreadability refered to the capacity of the public to engage actively in the circulation of
media content through social networks and in the process expand its economic value and cultural worth.
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engajamento cultural. A mídia que tem a capacidade de se dispersar encoraja
ondulações horizontais, acumulando olhares sem necessariamente encorajar
engajamento a longo prazo. A mídia que tem a capacidade de ser
aprofundável tipicamente engaja menos pessoas, mas ocupa mais de seu
tempo e energias em uma descida vertical para dentro das complexidades do
texto26 (MITTELL, 2009, s.p.).

A partir deste diálogo, Jenkins incorpora a ideia de Mittell para formular seu primeiro
princípio da narrativa transmídia através da relação entre essas duas habilidades, a de
dispersar e a de aprofundar. ―Ambos os potenciais podem ser construídos dentro de uma
franquia transmídia, [...] e pode muito bem haver casos em que a franquia sustenta
dispersabilidade sem oferecer nenhuma espessura para ser aprofundada, ou pode oferecer
profundidade e complexidade sem oferecer fortes incentivos para que dispersemos os
conteúdos através de nossas redes sociais27‖ (JENKINS, 2009c, s.p.). Este princípio funciona
como um ponto de partida para compreendermos as demais lógicas que operam nas narrativas
transmídia e no corpus de análise deste trabalho: há sempre o incentivo – tácito ou explícito –
para que o público ora se aprofunde nas histórias, ora compartilhem os conteúdos em suas
redes sociais.

O segundo dos sete princípios é Continuity vs. Multiplicity (continuidade vs. multiplicidade).
Através da noção de continuidade, Jenkins (2009c) trata dos universos transmídia que
valorizam a coerência das histórias que, mesmo espalhadas em vários produtos e mídias,
procuram se manter plausíveis e coesas. Nas franquias transmídia em que se almeja a
continuidade, as histórias nunca devem se contradizer, e eventos acontecidos em um media
devem por obrigação refletir nos outros (por exemplo, se um casal termina o relacionamento
em um seriado televisivo, eles manterão esta situação em eventuais histórias em outras
mídias). Já a lógica da multiplicidade procura enriquecer a narrativa transmídia de outra
forma, propondo múltiplas versões e mundos paralelos em histórias que geralmente buscam
oferecer divertimento, e não tanto coerência com a história inicial. Desta forma, franquias que
26

Tradução nossa para: Perhaps we need a different metaphor to describe viewer engagement with narrative
complexity. We might think of such programs as drillable rather than spreadable. They encourage a mode of
forensic fandom that encourages viewers to dig deeper, probing beneath the surface to understand the complexity
of a story and its telling. Such programs create magnets for engagement, drawing viewers into the storyworlds
and urging them to drill down to discover more…The opposition between spreadable and drillable shouldn‘t be
thought of as a hierarchy, but rather as opposing vectors of cultural engagement. Spreadable media encourages
horizontal ripples, accumulating eyeballs without necessarily encouraging more long-term engagement. Drillable
media typically engage far fewer people, but occupy more of their time and energies in a vertical descent into a
text‘s complexities.
27
Tradução nossa para: Both potentials may be built into the same transmedia franchise, […] and there may well
be cases where a franchise sustains spreadability without offering any real depth to drill into or offers depth and
complexity without offering strong incentives to pass it along through our social networks.
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valorizam a multiplicidade costumam oferecer histórias alternativas, aventuras isoladas que
são dissociadas dos acontecimentos nas outras mídias.

É essencial que fique claro ao espectador se os produtos consumidos almejam continuidade
entre si ou se seguem a lógica da multiplicidade, de forma a não criar confusão entre qual
história é ligada entre si e qual deve ser vista isoladamente. Para Jenkins, ―multiplicidade
permite que o fã tenha prazer em histórias alternativas, vendo os personagens e eventos de
perspectivas novas, e os [produtores] confiam em seus fãs para que entendam não apenas
como as peças se encaixam, mas também em qual versão da história determinado produto se
encaixa28‖ (2009c, s.p.). Um exemplo clássico de multiplicidade são histórias isoladas que
partem da ideia de ―E se...‖, desenvolvendo eventos alternativos que ilustram como seria a
história principal ―se‖ algo fosse diferente. Outra forma de multiplicidade é oferecer uma
aventura isolada, cujos eventos não refletem em outros produtos e que não se associam à
cronologia da narrativa principal, tratando-se simplesmente dos mesmos personagens em
situações diferentes.

Esta noção de multiplicidade amplia o escopo do que pode ser uma narrativa transmídia,
fazendo com que pensemos não apenas nas histórias altamente ligadas entre si, seguindo a
lógica da continuidade, mas também nas histórias alternativas, que agregam multiplicidade a
dado universo ficcional. É através desta noção que se torna possível pensar os fan fictions29
como parte integrante de uma franquia transmídia, mesmo que não sejam itens produzidos
oficialmente pelos estúdios, produtores e demais detentores dos direitos autorais. Jenkins
argumenta que
O conceito de multiplicidade pavimenta o caminho para que pensemos sobre
os fan fiction e outras formas de expressão popular como parte da mesma
lógica transmidiática – extensões não autorizadas da ―nave-mãe‖ que podem,
mesmo assim, aumentar o engajamento de fãs e expandir nossa compreensão
da história original. Para aquelas franquias em que há um forte desejo de
fiscalizar e preservar a continuidade, o fan fiction pode ser visto pelos
produtores como uma ameaça, algo que pode romper a coerência das suas
28

Tradução nossa para: Multiplicity allows fans to take pleasure in alternative retellings, seeing the characters
and events from fresh perspectives, and [producers] trust their fans to sort out not only how the pieces fit
together but also which version of the story any given work fits within.
29
Fan fictions, ou ―ficções produzidas por fãs‖, referem-se ao material escrito pelos fãs de produtos culturais,
que utilizam os personagens e ambientes de suas histórias favoritas para escrever contos e até mesmo romances.
A circulação deste material ocorria originalmente através de fanzines, mas atualmente é publicada na internet.
Exemplos de sites que armazenam fan fictions: FanFiction.Net <http://www.fanfiction.net/>, Nyah! Fanfiction
<http://fanfiction.nyah.com.br/> e Need For Fic <http://s1.zetaboards.com/Need_for_Fic/>. Acesso em: 23 de
out. 2012.
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histórias ainda em desdobramento, mas naquelas em que se adotam a lógica
da multiplicidade, eles [os fan fiction] simplesmente se tornam uma versão
dentre as várias que podem nos oferecer insights interessantes sobre quem
são aqueles personagens e quais são as motivações para seus
comportamentos30 (JENKINS, 2009c, s.p.).

A relação entre continuidade e multiplicidade é essencial para compreendermos duas
estratégias narrativas que operam no universo transmídia de True Blood. Em um plano, temos
o seriado televisivo e uma variedade de extensões transmídia que se vinculam diretamente ao
mundo ficcional e às tramas narradas nos episódios do seriado. Mesmo espalhados em
diversas mídias, estas peças operam sob a lógica de continuidade: o que acontece em um texto
provocará consequências em outros textos, por exemplo. E em um segundo plano, tem-se os
romances nos quais o seriado se baseou e uma coleção de revistas em quadrinhos: estes
operam sob a lógica da multiplicidade, narrando histórias alternativas que não se vinculam ao
mundo ficcional das outras peças. Ou seja, os eventos ocorridos nos romances ou nas revistas
em quadrinhos não repercutem nos demais componentes do universo transmídia. Os processos
de continuidade e multiplicidade em True Blood são analisados no Capítulo 3 desta
dissertação.

O terceiro princípio é a relação entre Immersion e Extractability (imersão e extractabilidade,
ou capacidade de extração). Imersão se refere à habilidade do consumidor em entrar em
mundos ficcionais, enquanto que extractabilidade é a capacidade que o fã tem para levar
consigo aspectos da história e implanta-los em sua vida cotidiana (JENKINS, 2009d). Chamase a atenção para a imersão como uma lógica que deve permear toda a construção de um
universo transmídia, permitindo que o espectador adentre nos mundos ficcionais e explore-os
em profundidade, na medida em que preferir. Ou seja, quando um seriado televisivo como
Supernatural lança uma coleção de histórias em quadrinhos contando o passado dos
personagens principais, além de analisarmos o material como compreensão aditiva (em forma
de backstory), devemos ter em mente que se trata de um elemento que proporciona uma
imersão mais profunda não apenas na história em si, mas no mundo ficcional de Supernatural
como um todo. A lógica da imersão, então, constitui uma estratégia narrativa: os textos são

30

Tradução nossa para: The concept of multiplicity paves the way for us to think about fan fiction and other
forms of grassroots expression as part of the same transmedia logic – unauthorized extensions of the ―mother
ship‖ which may nevertheless enhance fan engagement and expand our understanding of the original. For those
franchises where there is a strong desire to police and preserve continuity, fan fiction can be experienced by
producers as a threat, something which may disrupt the coherence of their unfolding story, but where we
embrace a logic of multiplicity, they simply become one version among many which may offer us interesting
insights into who these characters are and what motivates their behavior.
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criados de modo a permitir que o fã adentre no mundo ficcional e o explore. De modo geral,
esta é uma lógica essencial para a compreensão dos processos de transmidiação, incluindo o
corpus de análise da dissertação.
Já a capacidade de extração remete à possibilidade de o fã – e não mais um consumidor
comum, mas aquele que possui uma adoração maior pelo produto cultural –, após adentrar no
mundo ficcional, poder trazer de volta consigo mesmo aspectos e elementos daquele mundo, e
implantá-los na sua vida cotidiana. Como exemplos, podemos citar um parque de diversões
temático, que possibilita ao fã interagir em ambientes inspirados nas suas histórias favoritas,
uma peça de roupa utilizada por personagens nas histórias, bonecos de personagens, ou até
mesmo a reprodução na sua própria cozinha de uma receita culinária vista na narrativa. A
extractabilidade é uma lógica que pode ser ou não incentivada pelos produtores das franquias
(através da comercialização de produtos cenográficos, por exemplo), mas que depende do
engajamento dos fãs para se concretizar. O site oficial do seriado Glee, por exemplo,
disponibiliza receitas31 de comidas vistas na história, incentivando os fãs a reproduzirem em
casa, mesmo que a temática do programa não seja a gastronomia. A loja online do canal
norte-americano ABC32 comercializa inúmeros produtos referentes aos seus seriados, desde
peças de merchandising inspiradas nas marcas e personagens, até itens cenográficos idênticos
aos vistos nas histórias; como exemplo, há a ―caixa do infinito‖, uma caixa de madeira
utilizada pela personagem Emily Thorne no seriado Revenge para guardar todos os seus
segredos, tornando-se de imediato um dos itens mais importantes para a mitologia do seriado.
Esta experiência de extração ocorre após o ato da apreciação das histórias, sendo uma
estratégia comercial destinada a promover engajamento entre os fãs e as histórias consumidas;
mas não é, a rigor, uma estratégia narrativa. Por isso, a análise do trabalho não dedicará
esforços para compreender como os fãs extraem elementos de True Blood, uma vez que esta
prerrogativa não influencia nas estratégias de construção da narrativa ficcional.

O quarto princípio fundamental elaborado por Jenkins é o Worldbuilding (construção de
mundos). Neste princípio, o autor enfoca a importância de um mundo ficcional rico, que possa
render muitas histórias e abrigar muitos personagens, fazendo com que o consumidor tenha
interesse em se aprofundar neste mundo. Este princípio contribui para a dissertação ao
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Disponível em: <http://www.fox.com/glee/afterthegame/recipes>. Acesso em: 14 de set. 2012.
Disponível
em:
<http://abctvstore.cafepress.com/>.
Caixa
do
<http://www.cafepress.com/revengetvseries.571008384>. Acesso em: 14 de set. 2012.
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infinito:
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fornecer subsídios para compreendermos a linha motora que guia a concepção do universo de
True Blood: várias extensões transmídia, que são apropriadamente analisadas no Capítulo 3,
operam funções cujo objetivo principal é a construção de um mundo ficcional
multiplataforma rico em detalhes e nuances.

A construção de mundos está bastante ligada com a noção de imersão: é a criação de uma rica
mitologia que vai desencadear o engajamento do consumidor, fazendo com que ele queira
imergir no mundo ficcional. Neste sentido, é cada vez mais comum que elementos fictícios
presentes na narrativa ―existam‖ no mundo real, de modo a permitir que o fã possa
experimentar de forma participativa elementos ficcionais. O exemplo mais claro disto são os
sites de empresas e instituições que existem apenas nas histórias e que podem ser acessados
de verdade pelos espectadores, como é o caso do site da Massive Dynamics33, empresa que
existe apenas no seriado televisivo Fringe. Massive Dynamics é uma empresa de inovação em
tecnologia que cumpre importante papel nas histórias contadas no seriado. O site disponibiliza
informações sobre áreas de atuação, como se candidatar a vagas de emprego, notícias de
imprensa, contatos, histórico e missão da empresa, dentre outros. Nada no site indica se tratar
de uma empresa fictícia e o fã pode acessá-lo como se estivesse dentro da própria narrativa
ficcional.

A riqueza de detalhes torna-se praticamente uma regra na construção de mundos em universos
transmídia, havendo casos de telespectadores que criticam um seriado por mostrar em tela um
endereço de site que não existe no mundo real34. O ato de trazer para o nosso mundo
elementos ficcionais promove engajamento da audiência, além de colaborar para a
compreensão da lógica que opera no mundo ficcional em questão. Um exemplo são os
pôsteres e campanhas publicitárias contra os direitos dos alienígenas, veiculados em ruas,
revistas e sites, na ocasião do lançamento do filme Distrito 935. O propósito era chamar
atenção do público para a temática do filme, onde alienígenas caíram na Terra e foram
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Disponível em: <http://www.massivedynamic.com/>. Acesso em: 14 de set. 2012.
Em 2009, o seriado televisivo FlashForward fez referência ao endereço <www.alreadyghosts.com> e mostrou
um personagem navegando no site. No entanto, quando o espectador tentava acessar o site, era encaminhado
para o site oficial do canal <http://abc.go.com/shows/flash-forward>. A ―falha‖ acumulou críticas dos fãs (cf.
Jenkins, 2009c). Disponível em: <http://wayback.archive.org/web/*/http://www.alreadyghosts.com/>. Acesso
em: 14 de set. 2012.
35
District 9, dirigido por Neill Blomkamp. TriStar Pictures, 2009, EUA, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul.
Imagens da campanha publicitária contra os direitos dos alienígenas podem ser vistas em:
<http://www.filmjunk.com/2009/06/02/district-9-viral-marketing-billboards-benches-and-bus-shelters/>. Acesso
em: 14 de set. 2012.
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segregados em campos de concentração: a campanha cumpria a dupla função de gerar
interesse e curiosidade do público em potencial, ao mesmo tempo em que explicava as regras
que operavam no mundo ficcional daquele filme.
Para Jenkins, ―este conceito de construção de mundos é intimamente ligado ao que Janet
Murray chamou de impulso ‗enciclopédico‘ por trás das ficções contemporâneas interativas –
o desejo do público de mapear e dominar o máximo possível sobre aqueles universos,
frequentemente através da produção de tabelas, mapas e correspondências 36‖ (2009d, s.p.). É
o mesmo que Mittell (2012) chama de forensic fandom: uma prática comum de fãs, que
consiste em vasculhar, catalogar, organizar e compartilhar entre si as informações detalhadas
sobre cada pedaço de suas narrativas ficcionais preferidas. Ou seja, quanto mais rico e
detalhado for o mundo ficcional, potencialmente mais fãs se interessarão em desbravá-lo e
dominá-lo. Autores como Long (2007) reforçam a importância de encarar o mundo ficcional
não como apenas o ambiente em que se passa a história, mas como o principal personagem na
obra: ―Quando se desenvolve uma narrativa que pretende se estender através de múltiplas
mídias, o mundo deve ser considerado um personagem principal de si próprio, porque muitas
narrativas transmídia não são de forma nenhuma a história de um personagem, mas sim a
história de um mundo37‖ (LONG, 2007, p.48).

O quinto dos sete princípios de Jenkins é Seriality (serialidade). Para o autor,
Uma série cria blocos atraentes e significativos de história e então espalha a
história completa através de múltiplas parcelas. […] Podemos pensar a
narrativa transmídia, então, como uma versão hiperbólica da série, no qual
os blocos significativos e envolventes de informações da história foram
espalhados não simplesmente entre segmentos de uma mesma mídia, mas
sim através de múltiplos sistemas de mídia38 (JENKINS, 2009d, s.p.).

As partes de uma narrativa transmídia podem ser mais ou menos dependentes entre si, de
modo que algumas podem ser entendidas completamente se apreciadas isoladamente,
enquanto outras dependem do consumo prévio de outras peças para fazerem sentido. A
36

Tradução nossa para: This concept of world building is closely linked to what Janet Murray has called the
―encyclopedic‖ impulse behind contemporary interactive fictions – the desire of audiences to map and master as
much as they can know about such universes, often through the production of charts, maps, and concordances.
37
Tradução nossa para: [...] when developing a narrative that's meant to extend across multiple media forms, the
world must be considered a primary character of its own, because many transmedia narratives aren't the story of
one character at all, but the story of a world.
38
Tradução nossa para: A serial, then, creates meaningful and compelling story chunks and then disperses the
full story across multiple installments. [..] We can think of transmedia storytelling then as a hyperbolic version
of the serial, where the chunks of meaningful and engaging story information have been dispersed not simply
across multiple segments within the same medium, but rather across multiple media systems.
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análise de uma franquia transmídia deve dar conta de explicar as relações entre os pedaços da
história, expondo as conexões e dependências entre as partes. É neste momento que deve ser
dada atenção especial para a cronologia dos eventos, observando em qual ordem as peças
devem ser apreciadas para concretizar o máximo de sentido, conforme idealizado pelos
criadores da narrativa transmídia. Mesmo em produtos com grande autonomia (que podem ser
apreciados isoladamente), como é o caso dos romances publicados para a série de TV
Supernatural39, geralmente há a intenção de que aquela história seja lida em um determinado
momento em relação com as outras partes da franquia. Cabe ao analista desmembrar a
estrutura do universo transmídia para compreender estas relações. No segundo capítulo desta
dissertação, voltamos a discutir questões acerca da serialidade, momento em que
privilegiamos este tema.

O sexto princípio é Subjectivity (subjetividade, ou ponto de vista). Neste tópico, Jenkins
(2009d) destaca a importância dos múltiplos pontos de vista para a construção de franquias
transmídia. Não se trata de um tipo de produto específico; a subjetividade se refere ao modo
como as histórias são contadas através da perspectiva de personagens considerados
secundários na nave-mãe. A escolha de usar personagens com pouco destaque em um produto
para serem os protagonistas de extensões transmídia corrobora com as noções de construção
de mundo: o mundo ficcional é explorado com maior riqueza e profundidade quando são
adicionadas novas perspectivas dos eventos já conhecidos ou novas histórias através de
personagens secundários. O seriado Heroes utilizava de histórias em quadrinhos para contar
histórias passadas (backstory) e aventuras de personagens que tinham pouco destaque nos
episódios do seriado; desta forma, o público poderia conhecer melhor tais personagens,
entendendo suas origens e motivações. Em qualquer tipo de narrativa, o acréscimo de pontos
de vista distintos pode enriquecer a visão que o leitor tem da história como um todo, e esta
lógica não apenas se aplica como se intensifica nas narrativas transmídia. Um dos motivos
que Jenkins (2009d) aponta para o uso deste recurso são os custos de produção: utilizar um
ator ou atriz principal em uma extensão transmídia menor, como uma websérie ou mobisodes,
pode custar caro, de modo que a utilização de elenco secundário pode amenizar este problema
financeiro. Mas a motivação não se restringe ao âmbito comercial, uma vez que a
39

Supernatural possui uma série de romances publicados, que podem ser lidas e compreendidas fora da
cronologia da série de TV. Contudo, alguns dos livros vêm com avisos informando o leitor que aquela história se
passa entre dois episódios de determinada temporada, localizando-o em meio à cronologia da nave-mãe da
franquia, que é a série de TV. Dessa forma, o romance assume para si próprio a responsabilidade de se manter
coerente com os acontecimentos da série naquele determinado ponto da cronologia.
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multiplicidade de pontos de vista enriquece a narrativa. O universo transmídia de True Blood
utiliza desta estratégia dos pontos de vista para enriquecer a construção de personagens: sob a
forma de depoimentos e de um blog pessoal, estas extensões oferecem um olhar aprofundado
sobre as motivações dos personagens e suas opiniões sobre as tramas que se desenvolvem na
narrativa principal.

O sétimo e último princípio elaborado por Jenkins é o da Performance (atuação, ou
representação). Este princípio se refere à ação perpetrada pelos fãs em busca de representar,
produzir ou experimentar tudo o que disser respeito à narrativa transmídia. O fã pode gravar a
dramatização de uma cena da história ou sua versão de uma música do seriado Glee e colocar
no seu canal do YouTube. O fã pode criar uma extensão transmídia (não-autorizada pelos
criadores do original e, por conseguinte, detentores dos direitos autorais), que pode ser na
forma de um fan film, fan fiction ou fan art. Performance ainda se refere à ação de buscar,
explorar e compartilhar informações em uma comunidade de fãs, seja em busca de spoilers40
ou na tentativa de coletar pistas nas histórias para a formulação de teorias e consequentemente
obter maior aprendizado da história.

Estas ações desempenhadas pelos fãs podem ou não ser incentivadas pelos criadores das
narrativas transmídia, e podem ou não ser admitidas no escopo comercial da franquia. É
razoável crer que Glee não encoraja abertamente seus fãs a criarem suas versões das músicas
cantadas na série, mas isso não impede que vídeos se proliferem no YouTube. Por outro lado,
narrativas de mistério frequentemente deixam pistas na história, a exemplo de Lost, que levam
os fãs a explorarem os episódios e suas extensões transmídia de forma minuciosa; o resultado
desta ação coletiva pode ser vista em sites colaborativos, a exemplo do Lostpedia 41, um
esforço comunitário de agregar o máximo de informações possíveis e de conectar as
referências e teorias espalhadas no universo transmídia de Lost. Vê-se pouco esforço dos
produtores e canais de TV de incorporar as experiências dos fãs dentro do escopo oficial de
seus produtos; um exemplo são os blogs TrueBloodNet.com e LovingTrueBloodInDallas.com
e o perfil de Twitter @SookieBonTemps, todos feitos integralmente por fãs do seriado True
40

Spoiler é um termo que significa ―revelação do enredo‖. São informações que revelam acontecimentos
importantes de narrativas ficcionais, sendo este material publicado em revistas, sites e blogs (sejam comerciais
ou produzidos por fãs).
41
Lostpedia é uma enciclopédia feita por fãs e destinada ao seriado televisivo Lost. O slogan do site é: ―Um local
que todos vocês fizeram juntos‖ (no original, A place that you all made together). Até o momento, a
enciclopédia contém 7.267 artigos. Disponível em: <http://lostpedia.wikia.com>. Versão em português
disponível em: <http://pt.lostpedia.wikia.com/>. Acesso em: 14 de set. 2012.
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Blood e que foram incorporados no site oficial do canal HBO como Featured Fans42 (fãs em
destaque). Para a análise proposta nesta dissertação, contudo, a ambiência da performance não
é privilegiada, uma vez que ela diz respeito mais sobre os modos com que os fãs interagem
com os produtos culturais, do que a respeito das estratégias narrativas para a construção e
expansão dos mundos ficcionais operadas pelo canal produtor.

1.3. ABORDAGENS ANALÍTICAS: OS VÍNCULOS ENTRE A NARRATIVA
PRINCIPAL E AS EXTENSÕES TRANSMÍDIA

Três pesquisas acadêmicas partem da perspectiva de Jenkins, já mencionada, para apresentar
abordagens relevantes para se pensar os processos da transmidialidade e, sobretudo, em como
se analisar narrativas transmídia. Com estas experiências, compreendemos um universo
transmídia a partir das relações entre as peças que o compõe; em suma, como uma extensão
transmídia se vincula à narrativa principal e quais funções elas cumprem. Estes trabalhos
foram selecionados por proporcionarem não apenas um caminho analítico possível, mas
também por associarem outros olhares teóricos no processo, o que enriquece a compreensão
acerca das narrativas transmídia.

Fechine e Figueirôa (2011) buscam compreender um universo transmídia como um ambiente
ficcional multiplataforma, dentro do qual é possível observar duas estratégias distintas. Os
autores partem da observação das estratégias transmídia mais comumente utilizadas e buscam
sistematiza-las em duas categorias. A primeira, em consonância com o que Jenkins chama
grosso modo de transmedia storytelling, seriam expansões da narrativa de uma mídia para
outra(s). Trata-se, portanto, de narrativas secundárias que se desdobram e se desenvolvem em
outros meios, mas que se situam em um único universo ficcional. Como exemplo, já
mencionado no trabalho, a franquia transmídia de The Matrix possui filmes para cinema, uma
série de curtas de animação, duas coleções de histórias em quadrinhos e vários videogames;
cada um destes se apresenta como narrativas individuais, com histórias próprias, mas que
mantém vínculos de continuidade e aproximação distintas entre si. Os autores desenvolvem:
A chave dessa experiência transmídia são os desdobramentos e a
complementaridade entre narrativas que, vistas em seu conjunto, são
42

Disponível em: <http://www.hbo.com/true-blood/index.html#/true-blood/inside/extras/featured-fans.html>.
Acesso em: 14 de set. 2012.
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interdependentes, embora dotadas de sentido em si mesmas. Há, portanto,
uma organicidade entre os conteúdos postos em circulação e disponíveis
para acesso dos agentes criativos (consumidores). Essa interdependência e
organicidade entre os eventos distribuídos entre os diferentes meios é o que
nos permite enxergar o conjunto como um tipo particular de narrativa que
investe na integração entre meios para propor aprofundamentos a partir
dessa distribuição articulada de conteúdos (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2011,
p.26).

A segunda estratégia daria conta de elementos que não são, a rigor, narrativas, embora possam
desempenhar funções narrativas. Trata-se de sites e ferramentas da internet que fazem parte
do mundo ficcional ao qual se relacionam, mas que podem ser acessados no ―mundo real‖ (os
exemplos mais comuns são blogs de personagens, cuja autoria é atribuída a um personagem
ficcional, e não à equipe de marketing do canal). Esta estratégia funciona de acordo com as
lógicas de ressonância e retroalimentação, só fazendo sentido pleno para quem já for
consumidor da narrativa principal. Segundo Fechine e Figueirôa, esta estratégia destina-se
também a repercutir e fomentar discussões acerca do universo ficcional, principalmente em
sites de redes sociais. ―Com isso, colabora-se para manter o usuário envolvido com o universo
ficcional proposto, seja convocando-o a algum tipo de atuação colaborativa, seja
simplesmente convidando-o a dar ressonância aos conteúdos propostos‖ (2011, p.26). São
elementos que de alguma forma expandem a narrativa da nave-mãe, adicionando algo ao texto
principal, mas que não intentam ser textos individuais.

Fechine e Figueirôa recorrem a noções das teorias da narrativa e, em particular, da semiótica
discursiva para explicar o que seria a rigor uma narrativa. O propósito é buscar nas teorias
tradicionais aparatos teóricos que expliquem o funcionamento das duas estratégias
transmídias indicadas pelos autores; ou seja, ao aplicar tais noções a um universo transmídia,
deve-se ter em mente que os textos e as histórias estão dispostos em mídias diferentes, não se
tratando de um texto só. O desafio é justamente compreender as relações que peças e
extensões mantém entre si, explicando as funções que cada uma tem na relação com as outras.

Em suma, os autores defendem que desde que se entenda narratividade como qualquer
transformação de estado, é possível considerar que todos os textos das peças que compõem
um universo transmídia possuem algum nível narrativo. Mas, embora exista narratividade em
todos os textos, nem todos constroem uma narração. ―Os textos que, na produção ficcional,
reconhecemos como narrações são aqueles nos quais observamos bem claramente um
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programa narrativo de base (programa principal), identificando a performance necessária à
transformação dos estados‖ (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2011, p.30).

Um programa principal pressupõe uma série de programas narrativos auxiliares que podem
manter diferentes graus de autonomia em relação ao principal, apresentando funções
narrativas distintas. Os autores recorrem a Barthes43 para explicar que estas funções podem
ser de dois tipos: cardinais ou catalisadoras. Segundo eles, ―uma função cardinal pode ser
descrita como um ato complementar que abre, mantém ou fecha uma alternativa subsequente
para o segmento da história‖ (2011, p.30), sendo pensado como um ―núcleo‖ em que as ações
narradas mantêm uma relação ainda que mínima com a história principal. Já uma função
catalisadora seria representada por unidades com uma funcionalidade atenuada, que
desencadeiam significações, caracterizam personagens e ambientes, contribuem para a
construção da ―atmosfera‖ da narrativa, acrescentam tensões ou desorientações à história;
contudo, não se tratam de ações.

No âmbito dos estudos das narrativas transmídias, as duas estratégias pensadas por Fechine e
Figueirôa se articulam em torno de funções cardinais e catalisadoras, a depender do papel que
cumprem no universo transmídia e na relação com a nave-mãe (o texto principal, ou programa
de base). Assim, uma websérie narrando o passado de um personagem de uma série de TV (a
exemplo da já mencionada Early Cuts, do seriado Dexter), teria uma função cardinal – com a
ressalva de que se trata de um universo transmídia, então a ação se desdobra em outra mídia, e
não no texto principal. De forma similar, extensões que não narram uma história a rigor
podem desempenhar determinada função narrativa, ainda que limitada ou atenuada, a
depender do papel que cumprem no universo transmídia como um todo. Pode-se dizer, por
exemplo, que o blog de um personagem ficcional pode ser entendido como uma extensão
transmídia que cumpre uma função catalisadora na relação com a narrativa principal.

O pesquisador norte-americano Geoffrey Long (2007) também recorre à teoria literária e, em
especial, às ideias de Barthes, na tentativa de compreender o funcionamento de um universo
transmídia e as relações entre suas peças ficcionais. O autor parte do princípio que as
narrativas transmídia usam uma combinação de três elementos para guiar os públicos através
de múltiplas plataformas de mídia e motivá-los a seguir as conexões intertextuais entre as
43

Roland Barthes, no livro Análise estrutural da narrativa, quinta edição publicada pela Editora Vozes, em
2008.
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várias extensões narrativas. Esses elementos são: Barthesian hermeneutic codes (códigos
hermenêuticos de Barthes44), negative capability (aptidão negativa) e migratory cues (pistas
ou sugestões migratórias).

Os códigos hermenêuticos são um recurso narrativo que consiste em inserir um acontecimento
inexplicado na história e criar dúvidas no leitor, deixando um mistério a ser resolvido
posteriormente. Este recurso inevitavelmente provoca perguntas e dúvidas no leitor, e a
história pode se valer disso para guiá-lo para outras mídias em busca de respostas.
[os códigos hermenêuticos] são as partes de um texto que mantém o público
passando as páginas por repetidamente colocar e responder novas questões,
abrindo e fechando as lacunas na estrutura narrativa. Conforme cada nova
questão é colocada, as imaginações do público são despertadas, postulando
respostas possíveis e até mesmo fazendo novas perguntas45 (LONG, 2007,
p.62).

Em narrativas transmídia, então, os códigos hermenêuticos seriam pensados como as lacunas
presentes em uma mídia, para posteriormente serem tratadas em outra mídia. Contudo, é bom
ressalvar que não é necessário que a lacuna seja colocada na forma literal de uma pergunta; há
um sem número de possibilidades criativas que podem mencionar, se referir ou simplesmente
mostrar (em segundo plano, ou em close-up, em narrativas audiovisuais) as lacunas. Através
da análise do universo transmídia, é possível identificar as lacunas deixadas em uma mídia
que mantém vínculo com uma ação desencadeada em outra mídia. Esta é uma forma possível
de expor as relações entre os textos e as extensões transmídia.

Long sugere seis classes de códigos hermenêuticos que podem ser utilizados nas narrativas
transmídia, atentando para a ressalva de que elas são apenas o ponto de partida para
desenvolvimento do tema, não sendo sua intenção encerrar o tópico definitivamente. É
importante também ressalvar que, embora Barthes originalmente se referisse apenas a textos
escritos, ―qualquer análise de uma franquia transmídia tem que lembrar que uma única cena
ou fala de diálogo pode conter múltiplos tipos de códigos hermenêuticos em múltiplos
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Long (2007) discorre brevemente sobre os cinco códigos elaborados por Barthes, a saber: hermenêutico,
sêmico/semântico, proairético, simbólico e cultural (cf citado pelo autor, em inglês: hermeneutic, semic,
proairetic, symbolic and cultural codes). Contudo, Long desenvolve apenas o código hermenêutico, por acreditar
que este contribuirá para a compreensão de narrativas transmídia.
45
Tradução nossa para: [the hermeneutic codes] are the parts of a text that keep an audience flipping pages by
continually posing and answering new questions, opening and closing gaps in the narrative structure. As each
new question is posed, the imaginations of the audience spark to life, positing possible answers and asking even
further questions.

44

formatos: áudio, visual ou até mesmo metafísico46‖ (LONG, 2007, p.62-63). As classes
sugeridas pelo autor se referem a: cultura, personagens, cronologia, geografia, ambiente e
ontologia.
Os códigos hermenêuticos culturais ―são questões levantadas por vestimentas, arquitetura,
trabalhos artísticos e outros elementos que se referem a culturas maiores. [...] Aqui eu me
refiro à ‗cultura‘ como aquelas criações atribuídas aos componentes ‗culturais‘ de uma
sociedade47‖ (LONG, 2007, p.63). Os códigos de personagens se referem a características e
aspectos de personagens que não são vistos na narrativa, de modo que eles são apenas
mencionados por outros personagens. A lacuna deixada por esta situação permite que o
público imagine como seria esse personagem, mas também permite que uma extensão
transmídia preencha a lacuna da narrativa principal. Estes códigos também podem se referir a
histórias, destinos e motivações de personagens, estejam eles presentes na narrativa ou não;
deixando também em aberto a possibilidade destas ações serem desenvolvidas em extensões.

Os códigos referentes à cronologia são aqueles que mencionam eventos ocorridos no passado
ou no futuro. Já os códigos ligados à geografia fazem menção a locais importantes, que não
aparecem na história ou que aparecem brevemente, deixando margem para que eles sejam
melhor aprofundados em outras extensões.

Os códigos hermenêuticos de ambientes (environmental, no original em inglês) fazem
referência à fauna, flora e componentes científicos. Este pode se confundir com os códigos
geográficos, mas Long destaca que os códigos ambientais servem mais como itens de
construção de mundo, em uma tentativa de enriquecer com detalhes aquele universo ficcional,
do que como ganchos que podem desencadear novas histórias. Assim, estes códigos aparecem
na história com frequência e até com profundidade, pois em geral não há intenção prévia de
desenvolvê-los posteriormente em extensões, embora seja comum utilizá-los para fomentar a
curiosidade do público. Um exemplo pode ser encontrado no episódio 13 da terceira
temporada do seriado Fringe, no qual é mencionado que os carneiros foram extintos em um
dos universos paralelos do programa; o fato tem certa relevância para justificar as motivações
46

Tradução nossa para: [...] any examination of a transmedia franchise has to remember that a single shot or line
of dialogue can contain multiple types of hermeneutic codes in multiple formats: audio, visual, or [..] even
metaphysical.
47
Tradução nossa para: [...] are questions raised by costumes, architecture, artwork, and other elements that refer
to greater cultures. [...] Here I mean by "culture" those creations attributed to the "cultural" components of a
society.
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de um assassino serial na história, mas nenhuma informação a mais é fornecida. O detalhe
pode ser visto como uma tentativa de enriquecer o mundo ali construído, abrindo questões
cuja intenção não é respondê-las, mas sim provocar curiosidade no espectador.

Os códigos hermenêuticos ontológicos são os mais raros de serem encontrados. Segundo
Long, estes códigos ―fazem o público se perguntar sobre a própria natureza existencial da
história que está sendo consumida48‖ (2007, p.65). Um exemplo citado pelo autor é o filme A
Bruxa de Blair49, que se apresenta como um documentário verídico feito através de imagens
caseiras encontradas, mas na realidade se trata de um filme fictício de horror. O filme
intencionalmente coloca em pauta dúvidas sobre sua natureza, de modo a instigar os
espectadores. A Bruxa de Blair contou com a exibição de um documentário televisivo
(também fictício, mas colocado como se tratasse de uma obra verídica) exibido no canal
norte-americano Sci-Fi, e um website contendo informações sobre a bruxa e lendas da região.
Estas duas extensões transmídia ajudaram na ostentação de que o filme era ―real‖ e, por
conseguinte, corroboraram para que o público se questionasse sobre sua natureza.

Por fim, o autor conclui que
Ao entender as formas com as quais um contador de histórias pode
impulsionar um público para a frente através de uma narrativa – esses
códigos hermenêuticos – podemos aprimorar as conexões intertextuais entre
os componentes de uma narrativa transmídia e aumentar a motivação do
público para pular de um componente para outro50 (LONG, 2007, p.66).

Os outros dois elementos apontados por Long são aptidão negativa e pistas migratórias. A
aptidão negativa, ideia cunhada pelo poeta John Keats em 1817, seria ―a habilidade da
imaginação humana de preencher lacunas narrativas por conta própria51‖ (LONG, 2007,
p.166). Já as pistas migratórias se referem à ―habilidade que estas lacunas narrativas têm para
funcionar como indicadores de direção para as conexões intertextuais52‖ (p.166).

48

Tradução nossa para: [...] make the audience wonder about the very existencial nature of the story they're
consuming.
49
The Blair Witch Project, dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sánchez. 1999, Artisan Entertainment, EUA.
50
Tradução nossa para: By understanding the ways that a storyteller can propel an audience forward through a
narrative - these hermeneutic codes - we can improve the intertextual connections between components in a
transmedia narrative and increase audience motivation to make the jump from one component to another
51
Tradução nossa para: The ability for the human imagination to fill in these narrative gaps on their own.
52
Tradução nossa para: The ability for these gaps to function as directional pointers for intertextual connections.
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Enquanto os códigos hermenêuticos podem ser compreendidos como lacunas deixadas em
aberto em uma narrativa, que podem ou não ser resolvidas, a aptidão negativa se refere à
capacidade que o público tem de preencher estas lacunas com sua própria imaginação, pelo
menos até que a narrativa as resolvam. Em se tratando de narrativas transmídia, estas lacunas
podem funcionar como pistas migratórias, indicando para qual direção o público deve ir para
preencher aquela lacuna, sugerindo a mudança de mídias. As lacunas em um texto não devem
depender demasiadamente de outros textos para serem resolvidas, pois deve-se levar em conta
que nem todo o público migrará para outras mídias em busca de respostas. Então, as lacunas
devem ser potencialmente interessantes para estimular a migração de alguns, ao mesmo tempo
em que possam ser resolvidas a partir da imaginação (aptidão negativa) de outros. O autor
argumenta que
De acordo com Barthes, os códigos hermenêuticos devem ser todos
resolvidos no decorrer da narrativa – uma variante da regra de ouro dos
roteiros: ―se uma arma aparece no Ato I, melhor que seja disparada até o Ato
III‖. Nas narrativas transmídia, contudo, a chave é deixar um número de
códigos hermenêuticos não-resolvidos para servirem como pistas migratórias
em potencial, confiando na aptidão negativa do público para preencher as
lacunas até que uma extensão atualize uma ou mais pistas migratórias. Em
uma história transmídia, a arma pode não disparar no Ato III do filme, mas
poderá disparar no Ato I da revista em quadrinhos53 (LONG, 2007, p.67).

Long defende a articulação destes três elementos para que compreendamos as relações
intertextuais entre as extensões de um universo transmídia, e esta é a contribuição
fundamental de sua pesquisa para o presente trabalho. Ao final de sua análise, que examinou a
franquia transmídia dos filmes The Dark Crystal e Labyrinth54, o autor condensou em 10
tópicos os conceitos-chave para a compreensão de narrativas transmídia:
1. Uma boa extensão transmídia deve fazer uma contribuição distinta e
valiosa para a franquia como um todo.
2. Extensões de uma história transmídia devem permanecer no cânone.
3. Uma história transmídia é frequentemente a história de um mundo.
4. Extensões de uma história transmídia devem manter o tom do mundo.
5. É importante considerar quando a história transmídia vai começar.
6. Determine se o mundo ficcional é aberto ou fechado; se for fechado, abrao.
53

Tradução nossa para: According to Barthes, the hermeneutic codes should all be fulfilled in the course of the
narrative - a variation on the "if a gun appears in Act I, it had better be fired by Act III" rule of thumb common
in screenwriting. In transmedia narratives, however, the key is to leave a number of the hermeneutic codes
unresolved to serve as potential migratory cues, relying upon the audience's capacity for negative capability to
fill in the gaps until a extension actualizes one or more migratory cues. In a transmedia story, the gun may not go
off in Act III of the film, but it might go off in Act I of the comic book.
54
The Dark Crystal, dirigido por Jim Henson e Frank Oz. Universal Pictures, 1982, EUA e Reino Unido;
Labyrinth, dirigido por Jim Henson. TriStar Pictures, 1986, EUA e Reino Unido.
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7. Utilize códigos hermenêuticos, aptidão negativa e pistas migratórias para
fortalecer ligações intertextuais entre extensões.
8. Aborde questões deixadas em aberto em outras extensões.
9. Levante novas questões para maiores expansões.
10. Procure maneiras de mostrar gráfica e sistematicamente estas relações55.
(LONG, 2007, p.163-167).

Assumindo a forma de sugestões para os criadores e produtores – do que deve ser feito para a
realização de uma boa franquia transmídia – essa lista não intenta ser os 10 passos
obrigatórios para que exista uma narrativa transmídia. Cada produto usa de diferentes
estratégias em seus processos de transmidialidade, dando maior atenção para uns aspectos em
detrimento de outros, e constantemente inovando e criando novas possibilidades. Contudo, a
lista de Long ainda é útil para pensarmos nas estratégias possíveis para a realização de uma
franquia transmídia e termos subsídios qualitativos para avaliação e análise do universo
transmídia de True Blood.

O último trabalho reservado para este tópico é o de Scolari (2009). O autor teoriza sobre a
narrativa transmídia a partir de uma perspectiva que integra semiótica e narratologia, no
contexto dos estudos dos media. Seu estudo fornece ao presente trabalho ideias para se pensar
a análise de estruturas narrativas transmídia e em como elas constroem mundos narrativos, ou
mundos ficcionais. O autor defende que a semiótica não se trata apenas da ―ciência dos
signos‖, mas sim uma disciplina interessada na produção de sentido e nos processos
interpretativos; e defende ainda que, na associação com a narratologia, nascida com
Aristóteles e reformulada por Propp, a análise de narrativas transmídia pode ser enriquecida
(SCOLARI, 2009).

De modo geral, Scolari concorda com o que já foi dito anteriormente sobre a definição de
narrativa transmídia. Para o autor
TS [transmedia storytelling] é uma estrutura narrativa particular que se
expande através tanto de linguagens diferentes (verbal, icônico, etc.) quanto
de mídias diferentes (cinema, histórias em quadrinhos, televisão,
videogames, etc.). TS não é apenas uma adaptação de uma mídia para outra.
55

Tradução nossa para: 1. A good transmedia extension should make a distinct and valuable contribution to the
franchise as a whole. […] 2. Extensions of a transmedia story should stay in canon. […] 3. A transmedia story is
often the story of a world. […] 4. Extensions of a transmedia story should maintain the tone of the world. […] 5.
It is important to consider when the decision was made to transmediate a story. […] 6. Determine whether the
story's world is open or closed; if it's closed, crack it open. […] 7. Utilize hermeneutic codes, negative capability,
and migratory cues to strengthen intertextual bonds between extensions. […] 8. Address outstanding questions
from other extensions. […] 9. Raise new questions for further expansion. […] 10. Look for ways to graphically
and systematically display these relationships.
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A história contada nas histórias em quadrinhos não é a mesma contada na
televisão ou no cinema; as diferentes mídias e linguagens participam e
contribuem para a construção de um mundo narrativo transmidiático. Esta
dispersão textual é uma das mais importantes fontes de complexidade na
cultura popular contemporânea56 (SCOLARI, 2009, p.587).

Scolari argumenta sobre a importância das estruturas narrativas para a produção de sentido e
interpretação dos fatos, nos mais variados textos, indo do cinema e televisão, até as histórias
em quadrinhos e peças teatrais; as estruturas narrativas seriam independentes de qualquer
mídia. O autor utiliza ideias de Chatman e Marie-Laure Ryan para corroborar suas reflexões.
Para o primeiro, a história ―existe apenas em um nível abstrato; qualquer manifestação já
implica a seleção e o arranjo realizado pelo discurso conforme concretizado por uma dada
mídia57‖ (CHATMAN apud SCOLARI, 2009, p.591). Ryan desenvolve esta noção para
considerar a narrativa ―como um construto cognitivo, ou uma imagem mental, construída pelo
interpretador em resposta ao texto58‖ (apud SCOLARI, 2009, p.591).

Para Scolari, então, ao se analisar uma narrativa transmídia é crucial que haja clareza quanto à
estrutura narrativa do objeto estudado. Para entender as complexas maneiras de uma estrutura
narrativa transmídia se organizar, o autor recorre à noção de leitor modelo ou implícito de Eco
(2008): todo texto utiliza de estratégias para construir um (ou mais de um) leitor implícito,
que é para quem o texto idealmente se destina.

Scolari argumenta que há duas formas principais de construir mais de um leitor implícito em
determinada estrutura narrativa. Um primeiro modo seria o texto multicamada (multilayer
text), no qual um único texto é construído através de referências distintas que vão ser
identificadas por pelo menos dois grupos de consumidores; o exemplo dado pelo autor é o
filme Shrek, cuja estrutura narrativa implica um leitor que seja criança (quando há referências

56

Tradução nossa para: TS is a particular narrative structure that expands through both different languages
(verbal, iconic, etc.) and media (cinema, comics, television, video games, etc.). TS is not just an adaptation from
one media to another. The story that the comics tell is not the same as that told on television or in cinema; the
different media and languages participate and contribute to the construction of the transmedia narrative world.
This textual dispersion is one of the most important sources of complexity in contemporary popular culture.
57
Tradução nossa para: […] exists only at an abstract level; any manifestation already entails the selection and
arrangement performed by the discourse as actualized by a given medium.
58
Tradução nossa para: […] a cognitive construct, or mental image, built by the interpreter in response to the
text.

49

a fábulas e personagens infantis), mas também implica um leitor adulto (quando se constrói
uma rica rede de referências a filmes populares, como The Matrix e Austin Powers59).

Um segundo modo seria através do texto de caminhos ou pistas múltiplas (multipath or
multilane text); é o texto construído através de uma estrutura serial, que fornece mais de uma
maneira para que o leitor compreenda a história, podendo haver diferentes caminhos a serem
percorridos. O autor defende que para compreendermos as complexidades de um texto
transmídia, devemos nos atentar para estas duas formas de construção de um leitor implícito:
ao compreender como o texto articula as duas estratégias, podemos compreender também a
forma de organização da estrutura narrativa transmidiática.

Para exemplificar, Scolari analisa o mundo ficcional do seriado televisivo 24 Horas. Após a
descrição de todos os elementos que compõem a franquia, que inclui temporadas da série,
revistas em quadrinhos, romances, webisodes etc., o autor pôde sistematizar uma estrutura
narrativa organizada cronologicamente, e a partir disso analisou os consumidores implícitos e
as estratégias da estrutura.
Scolari chega à conclusão de que ―24 horas propõe um complexo aparato semiótico para a
geração de múltiplos consumidores transmídia implícitos, que podem ser classificados de
acordo com seus relacionamentos com a mídia60‖ (2009, p.597). Em um primeiro nível, o
seriado constrói diferentes consumidores de um texto só (single text consumers), que seriam
aqueles que consomem apenas uma unidade dentre as várias que compõem a franquia, não
considerando o mundo ficcional como um todo. Este consumidor só é possível porque uma
peça – como um romance ou um jogo de videogame – pode ser compreendido isoladamente,
não dependendo do consumo de outras peças para fazerem sentido. Desta forma, seu contato
com o mundo ficcional do seriado é esporádico e restrito.

Em um segundo nível, o seriado constrói consumidores de uma mídia só (single media
consumers), que seriam aqueles que se dedicam a consumir vários ou todos os textos
presentes em uma mídia. Este consumidor pode ser chamado de público televisivo, leitores de
59

Trilogia cinematográfica composta por Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Austin Powers:
The Spy Who Shagged Me (1999) e Austin Powers in Goldmember (2002). Dirigidos por Jay Roach, New Line
Cinema, EUA.
60
Tradução nossa para: […] 24 proposes a complex semiotic device for generating multiple implicit
(trans)media consumers, who can be classified according to their relationship with the media.
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romances, jogadores de videogame, internautas etc., pois eles consomem mais que apenas um
texto, porém ficam restritos à mídia que lhes convier. E por último, há o consumidor
transmídia (transmedia consumer), que é aquele que consome variados textos em distintas
mídias. Para Scolari, este consumidor ―processa representações de diferentes mídias e
linguagens e reconstrói áreas mais extensas do mundo ficcional 61‖ (2009, p.597). O
consumidor transmídia é movido pelo interesse em dada narrativa, em dada história, o que o
leva a migrar de uma mídia para outra.

Figura 1 – Representação dos três níveis de consumidores de Scolari (2009, p.597).

Conforme é possível observar, Scolari (2009) representa os três níveis de consumidores de
forma gradativa: enquanto os consumidores de primeiro nível consomem só um texto, os
consumidores de segundo nível consomem vários ou todos os textos presentes uma mídia só;
por último, o consumidor de terceiro nível é o consumidor transmídia por excelência, pois se
dedica a vários ou todos os textos através de distintas mídias.

Ao analisar a estrutura narrativa de 24 Horas, o autor compreende que o seriado (episódios e
temporadas conforme exibidas na televisão) e as histórias prequel (aquelas que narram
eventos anteriores ou prelúdios) podem ser considerados a macro-história deste universo
transmídia. A macro-história, então, é formada pelo seriado em si com a ajuda de microhistórias intersticiais (interstitial microstories), que preenche as lacunas deixadas entre uma
temporada e outra, fazendo a conexão e a passagem de temporadas. Estas micro-histórias são
contadas não na narrativa principal, mas sim nas histórias em quadrinhos, jogos de
videogame, mobisodes e vídeos online. Outros autores (JENKINS, 2009a; LONG, 2007;
MITTELL, 2012) utilizam o termo ―nave-mãe‖ para se referir à peça central de uma narrativa

61

Tradução nossa para: [the transmedia consumers] process representations from different media and languages
and reconstruct more extensive areas of the fictional world.
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transmídia; em se tratando da televisão, a nave-mãe será sempre considerada o seriado, pois é
a partir dele que surgem as expansões transmídia.

Ao final, Scolari identifica quatro estratégias utilizadas na expansão do mundo ficcional do
seriado 24 horas. A primeira delas é a criação das micro-histórias intersticiais, que possuem
forte ligação com o seriado e enriquecem seu mundo diegético. A segunda estratégia é a
criação de histórias paralelas, que se desenvolvem em tempos cronologicamente idênticos à
da macro-história na TV, porém se passam em locais diferentes ou enfocando personagens
secundários. A terceira é a criação de histórias periféricas, que possuem vínculos fracos com a
macro-história; geralmente são aventuras isoladas, que circundam o mundo ficcional do
seriado, mas que não necessariamente coexistem no mesmo tempo cronológico da macrohistória.

A última estratégia observada pelo autor é a criação de plataformas de conteúdo gerado por
usuários, como blogs e wikis. Scolari explica que ―estes ambientes devem ser considerados
uma máquina ‗open-source‘ para criação de histórias que permitem os usuários enriquecer o
mundo ficcional. Contudo, o processo de usuários criando novos conteúdos baseados em
personagens ficcionais dos mass media – um fenômeno conhecido como fan fiction –
normalmente está fora do controle dos detentores de direitos autorais62‖ (2009, p.598).

Os estudos vistos neste tópico ilustram tentativas de pesquisadores ao redor do mundo de
entender as narrativas transmídia e de analisá-las, aplicando aparatos teóricos diversos para
enriquecer a compreensão deste fenômeno tão recente. Essas experiências analíticas nos
ajudaram a refletir sobre questões metodológicas para desenvolvermos a análise desta
dissertação: com esses trabalhos, compreendemos como pensar a extensão transmídia na
vinculação com as tramas da narrativa principal; como as extensões se apropriam de lacunas
deixadas em aberto na narrativa principal para oferecer uma expansão em direção a outra
mídia; como as extensões operam funções narrativas mesmo quando não integram
diretamente as tramas da nave-mãe; como apreender um mundo ficcional multiplataforma
através da composição de uma cronologia que agrupa todas as peças deste mundo.
62

Tradução nossa para: These environments should be considered an open-source story-creation machine that
allows users to enrich the fictional world. However, the process of users creating new content based on mass
media fictional characters — a phenomenon known as fan fiction — is usually outside the copyright owner's
control.

52

CAPÍTULO 2. FICÇÃO SERIADA E NARRATIVA TRANSMÍDIA NA TELEVISÃO
CONTEMPORÂNEA
A televisão no século XXI não pode mais ser vista da mesma forma que antes. Mudanças
significativas ocorreram – e continuam ocorrendo – no que diz respeito, sobretudo, aos modos
de produção dos conteúdos e à forma como a audiência assiste à televisão63. Atualmente, a
própria expressão ―assistir à televisão‖ precisa ser compreendida de uma forma diferente, uma
vez que é o conteúdo que é assistido, independente de qual aparelho seja usado para tal.
O que os telespectadores antes descreviam como programas de televisão
agora estão sendo agrupados sob o amplo título de ―conteúdo‖, um termo
que reflete o crescente interesse da indústria em criar programação midiática
que pode ser distribuída e acessada em uma variedade de plataformas. Até
certo ponto, isto é uma simples mudança retórica: mesma coisa, novo nome.
[...] Isso liberta a televisão da suposição de que o canal de distribuição (o
aparelho doméstico de televisão) é um aspecto definidor do conteúdo que
viaja através dele. Sob esta lógica, os executivos de televisão – e, de fato, os
executivos de todas as mídias – estão na verdade no mercado do conteúdo,
no qual o conteúdo pode ser definido como uma unidade de informação ou
produto de entretenimento que pode ser vendido ou patrocinado, e
distribuído através de uma larga variedade de canais e plataformas64
(ASKWITH, 2003, p.16-17).

A programação televisiva enquanto fluxo65 perde importância quando o telespectador passa a
assistir aos conteúdos independentemente dos horários em que são exibidos pelas emissoras
63

Para fins de categorização, optamos neste trabalho por nos referimos ao termo canal de forma genérica como a
instância de exibição da programação televisiva, que pode tanto ser canal de sinal aberto (sistema de distribuição
de broadcasting) quanto canal de sinal fechado (TV a cabo, via satélite, etc.). No sistema de broadcasting, as
redes de televisão se referem a um conjunto de emissoras: a rede americana ABC, por exemplo, distribui sua
programação através de mais de 200 emissoras afiliadas espalhadas pelos Estados Unidos, que operam em
instância local (por exemplo, um morador da cidade de Shreveport, no estado da Louisiana, assiste à
programação da Rede ABC através da emissora local KTBS-TV, cujo sinal pode ser sintonizado no canal 3 de
seu receptor). Esta lógica de funcionamento é similar ao que se encontra no Brasil: por exemplo, em Salvador
(BA) assistimos à programação da Rede Record através da emissora local afiliada TV Itapoan, que intercala os
programas da rede nacional (telenovelas, por exemplo) com produções locais próprias (como telejornais). No
sistema de distribuição de canais fechados, o telespectador assina um provedor (a cabo, via satélite, etc.) para ter
acesso direto a canais que não operam sob a lógica do broadcasting: desta forma, assiste-se ao canal fechado sem
necessidade de intermédio de emissoras locais.
64
Tradução nossa para: What viewers once described as television shows are now being subsumed under the
broader title of ―content,‖ a term that reflects the industry‘s growing interest in creating media programming that
can be distributed and accessed on a range of platforms. On some level, this is a simple rhetorical shift: same old
thing, brand new name. [...] It frees television from the assumption that the channel of distribution (the domestic
television set) is a defining aspect of the content that travels through it. Under this logic, television executives —
and, in fact, all media executives — are actually in the content business, where content can be defined as a unit
of information or entertainment product that can be sold or sponsored, and distributed through a diverse range of
channels and platforms.
65
Segundo definição de Williams: ―Em todos os sistemas de radiodifusão desenvolvidos, a organização
característica, e portanto a experiência característica, é a de sequência ou fluxo. Este fenômeno, o de fluxo
planejado, é talvez a característica definidora da radiodifusão, simultaneamente como tecnologia e como forma
cultural. Em todos os sistemas de comunicação antes da radiodifusão, os itens essenciais eram discretos. Um
livro ou panfleto eram lidos como um item específico. Uma reunião acontecia em um local e em uma data
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ou da sequência em que os programas são exibidos. A oposição entre as expressões
appointment TV e engagement TV66 tem sido usada por teóricos e críticos para designar essas
mudanças que vêm ocorrendo no consumo televisivo.

Appointment TV se refere ao ato de o telespectador planejar sua rotina diária em torno da
programação televisiva; é este o público que senta em frente à TV para assistir um programa
no horário em que o canal o exibe. Já o engagement TV se refere aos telespectadores que
escolhem onde e quando querem assistir aos programas, pois há tecnologias que permitem
mobilidade tanto espacial quanto temporal.

Disso se tira duas conclusões, ambas importantes para compreendermos o uso da televisão
pelo telespectador atualmente. Primeiro, que os conteúdos podem ser assistidos em qualquer
lugar, como em computadores, smartphones e tablets, além do próprio televisor. E segundo,
os conteúdos podem ser vistos a qualquer momento, através de internet, DVR ou PVR
(gravação digital realizada através de um aparelho de armazenamento acoplado ao televisor
ou receptor), DVDs e Blu-rays. Então, amplia-se o escopo do lugar e da hora em que se
assiste aos conteúdos oferecidos pela televisão.
A despeito dessas mudanças, a expressão ―assistir à televisão‖ continua sendo apropriada,
mas o seu significado deve ser estendido para além da imagem clássica – aquela dos
telespectadores sentados em seu sofá, em frente ao aparelho, esperando o seu programa
começar e desligando-o quando terminar. Essa prática ainda é uma realidade para muitos
telespectadores e dificilmente deixará de existir por completo, pois ela coexiste com outras
práticas proporcionadas por tecnologias que permitem ao telespectador assistir quando e onde
desejar o programa escolhido. Uma fatia expressiva desse telespectador, como indicado no
capítulo anterior, é chamada de fã.

específicos. Uma peça acontecia em um teatro específico em um horário definido. A diferença que ocorre na
radiodifusão é que estes eventos, ou eventos similares, estão disponíveis dentro de casa, mas não apenas. A
diferença também é que o programa que é oferecido é uma sequência ou conjunto de sequências alternativas
destes eventos ou de eventos similares, que são então disponibilizados em uma única dimensão e em uma única
operação‖ (2003, p.86-87, tradução nossa).
66
Ambas as palavras appointment e engagement podem ser traduzidas para o português como ―compromisso‖,
simbolizando o telespectador que possui o comprometimento de assistir à televisão. Entretanto, appointment
conota ―hora marcada‖, referindo-se a um compromisso em um determinado horário e local, ao qual a pessoa
comparece. Já engagement representa o telespectador engajado, que se organiza e planeja o momento de assistir
aos conteúdos e programas televisivos quando e onde quiser, independente da exibição com ―hora marcada‖.
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Ao analisar as formas que os fãs têm para assistir ao seriado Curb Your Enthusiasm, do canal
HBO, Buonanno (2008) chega à conclusão de que as formas encontradas podem ser
acumulativas ou alternativas a depender das circunstâncias da programação do canal e do tipo
de telespectador. A autora detalha:
Entre os fãs de CYE [Curb Your Enthusiasm] há aqueles que não perdem um
único episódio na televisão e aqueles que preferem assistir, ou assistir
novamente, vários episódios de vez no DVD. Outros que são ainda mais
viciados [...] podem possivelmente fazer as duas coisas. Ainda há aqueles
que podem ser tentados pelas esporádicas ou sistemáticas reprises de
temporadas anteriores através de serviços sob demanda; ou aqueles que
podem se limitar a selecionar os episódios que os websites proclamam ser
obrigatórios. Deve ser enfatizado que a digitalização abastece o potencial
para os múltiplos modos de assistir, que são completamente
dessincronizados no que diz respeito à organização temporal da programação
televisiva67 (BUONANNO, 2008, p.62).

Podemos acrescentar que o modo como um telespectador assiste à televisão depende de outros
fatores de caráter individual – este telespectador tem familiaridade com novas tecnologias?
tem acesso à internet banda larga? pode arcar com os custos de um DVR ou de um serviço de
streaming de vídeos? coleciona DVDs e Blu-rays? –, mas também depende da natureza
própria do programa assistido. A televisão abriga uma grande diversidade de programas,
desde noticiários e programas de variedade até filmes ou seriados. Um telejornal, geralmente
ao vivo, traz ―notícias quentes‖, e é pouco provável que um telespectador comum grave o
programa para assisti-lo no dia seguinte. A mesma lógica pode se aplicar a um jogo esportivo;
contudo, é também possível imaginarmos que um fã de esportes assista posteriormente à
partida de seu time favorito, mesmo já sabendo do resultado do jogo. Reflexões similares
podem ser feitas sobre todos os tipos de programas, mas a prática de engagement TV (assistir
à televisão onde e quando quisermos), refere-se principalmente aos programas ficcionais,
como os seriados. São estes os principais produtos comercializados em outras circunstâncias
que não na grade de programação. Eles podem ser comprados como DVDs e Blu-rays,
gravados nos DVRs e oferecidos por serviços de streaming para serem assistidos quando e
onde o espectador desejar. No passado, os seriados só poderiam ser vistos na frente da telinha
e no horário em que o canal resolvesse exibi-los.
67

Tradução nossa para: Among the fans of CYE there are some who do not miss a single episode on television
and some who prefer to watch, or to watch again, several episodes running on DVD. Others who are still more
addicted […] may possibly do both. Still others can be tempted by the sporadic or systematic repeats of previous
seasons through the services on demand; or some people may decide to confine themselves to selecting on their
PVR the episodes that the websites proclaim to be a mustsee). It should be emphasized that digitalization
supplies the potential for multiplying ways of viewing that are entirely de-synchronized with regard to the
temporal organization of the television schedule.
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O seriado televisivo True Blood, foco de nossa atenção, é um programa representativo do
engagement TV. A instância de comercialização do seriado fornece de antemão uma variedade
de formas para se assistir True Blood, além do horário de exibição no canal HBO. E dados
referentes à audiência comprovam que o público almeja assistir ao programa onde e quando
quiser, nos moldes do engagement TV.
A estreia de True Blood foi assistida68 ao vivo por aproximadamente 1,44 milhões de pessoas,
um número modesto para a média do HBO, mas ainda positivo. O episódio 12 encerrou a
primeira temporada alcançando cerca de 2,4 milhões. Contabilizando as reprises, as gravações
digitais e o serviço on demand69, True Blood obteve um total de 6,8 milhões de
telespectadores por semana. Mas foi na segunda temporada que o seriado alcançou sucesso de
público, iniciando a temporada em 14 de junho de 2009 com 3,7 milhões de telespectadores
ao vivo e finalizando-a com 5,1 milhões, em 14 de setembro do mesmo ano. Ao final da
temporada e com a soma dos modos alternativos de assistir, a média semanal era de 12,4
milhões, número considerado extremamente alto para um canal a cabo, colocando True Blood
como o terceiro programa mais assistido nos canais a cabo e o primeiro no HBO. Os
principais concorrentes70 de True Blood, durante a exibição da primeira temporada (entre 07
de setembro de 2008 e 23 de novembro de 2008), foram os seriados Cold Case, Desperate
Housewives e Dexter e as animações Family Guy e American Dad.

O sucesso de público se repetiu nas vendas de DVDs: lançado em maio de 2009,
estrategicamente pouco antes do início da segunda temporada, o DVD da primeira temporada
vendeu 1.78 milhões de unidades em 2009, o que tornou True Blood o único seriado
televisivo na lista dos 50 DVDs mais vendidos no ano71. Os lançamentos das temporadas
seguintes também alcançaram números expressivos de vendas, oscilando entre 920 mil e 1,05
milhão de unidades, aproximadamente. A comercialização em Blu-ray também ilustra a
variedade de formas possíveis de se assistir ao seriado e explicita o interesse do HBO de
fornecer opções ao seu público. Na compra de um box em Blu-ray, o público também adquire
68

Com dados da audiência da televisão americana do site Tv by the Numbers. Disponível em:
<http://tvbythenumbers.com/>. Acesso em: 21 de dez. 2012.
69
Serviço em que o assinante do canal a cabo escolhe o programa, seriado ou filme que quer assistir, podendo
fazê-lo a qualquer momento, mediante pagamento de uma taxa.
70
Computamos apenas os seriados e animações com episódios inéditos; as reprises e programas diversos, como
esportivos e musicais, não foram observados.
71
Com dados do site The Numbers, com relação ao mercado americano. Disponível em: <http://www.thenumbers.com/dvd/charts/annual/2009.php>. Acesso em: 21 de dez. 2012.
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a mesma temporada em formato de DVD e em formato digital (para ser baixado da internet e
ser assistido em computadores, tablets, smartphones, etc.). Estes Blu-rays possuem um selo,
colado na embalagem, com os dizeres ―Escolha três formas para assistir: Blu-ray, DVD ou
cópia digital‖ (tradução nossa).

O HBO também disponibiliza online os episódios de True Blood, através do aplicativo HBO
Go, que pode ser acessado em computadores, tablets, smartphones e videogames. Apenas os
assinantes do canal têm acesso ao aplicativo, sem custos adicionais. Na estreia da quarta
temporada de True Blood, o HBO utilizou uma estratégia para atrair usuários para a
plataforma digital: imediatamente após a exibição do primeiro episódio da quarta temporada
na programação televisiva, o segundo episódio foi disponibilizado no aplicativo HBO Go. Os
telespectadores mais convencionais tiveram que esperar uma semana para que o segundo
episódio fosse exibido no canal. Estratégias como estas mencionadas explicitam o interesse do
canal em atribuir o caráter de engagement TV para suas produções e, em especial, True Blood.

As mudanças nas experiências de recepção do conteúdo televisivo andam lado a lado com
mudanças nos seus modos de produção. Nos tópicos a seguir, dedicamos atenção para a
compreensão destes conteúdos, em específico os seriados e as extensões transmídia no escopo
da televisão contemporânea. Nos momentos oportunos, tratamos das características do seriado
True Blood e suas extensões transmídia, que são o corpus de análise deste trabalho.

2.1. FICÇÃO TELEVISIVA E SERIALIDADE

Há dois pressupostos iniciais que nos ajudam a entender os sistemas atuais de produção e
recepção da ficção para a televisão contemporânea. Primeiro, Allrath, Gymnich e Surkamp
explicam que ―Como ‗a principal contadora de histórias na sociedade americana
contemporânea‘ (Kozloff) – bem como em muitas outras sociedades contemporâneas – a
televisão é repleta de formas narrativas e gêneros72‖ (2005, p.1). E o segundo pressuposto é o
fato de a televisão nos Estados Unidos ser assistida principalmente para fins de
entretenimento (SOUZA, 2004). A partir destas concepções, é de se esperar que as

72

Tradução nossa para: As ‗the principal storyteller in contemporary American society‘ (Kozloff 1992: 67) – as
well as in many other contemporary societies – television is replete with narrative forms and genres.
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produtoras73 de ficção televisiva se especializassem em formas e gêneros narrativos voltados
para o deleite das audiências.

A ficção televisiva pode ser classificada inicialmente em programas unitários e não-unitários
(PALLOTTINI, 1998). Os unitários são telefilmes que apresentam uma história com início,
meio e fim, sendo exibidos de forma integral na televisão e cuja duração pode variar de uma a
duas horas. Campos explica que ―Por ‗telefilme‘ fazemos referência a filmes produzidos
especificamente para serem exibidos na televisão (neste sentido, o telefilme pode ser
considerado um formato de ficção em si mesmo, indepentemente da natureza de seus
conteúdos. Como todo filme, propõe uma história que, salvo as continuações, se esgota em si
mesma74‖ (2010, p.10). Apesar de serem populares ainda atualmente nos Estados Unidos (a
exemplo de Game Change, do canal HBO, e Liz and Dick, do canal Lifetime, ambos de
2012), são os programas não-unitários aqueles que realmente operam sobre a lógica da
―apresentação descontínua e fragmentada do sintagma televisual‖ (MACHADO, 2005, p.83).

Os programas não-unitários, conforme o nome indica, são aqueles compostos por mais de
uma emissão televisual, a exemplo dos vários capítulos de uma telenovela ou dos episódios de
um seriado: eles podem ser chamados de ficções ou narrativas seriadas. Com duração que
varia de semanas e meses a anos, este tipo de programa é planejado para ir ao ar
periodicamente, mais comumente de forma diária ou semanal. As histórias podem ter um fim
planejado ou se estenderem indefinidamente: os formatos mais comuns são a soap opera,
telenovela, a minissérie e o seriado, sendo este último o foco de nossa atenção. A serialidade,
ou as estratégias empregadas para a apresentação contínua e descontínua dos fragmentos da
ficção televisiva, torna possível classificar e compreender os tipos de narrativas seriadas
existentes.

73

Há diversas formas de produção de ficção televisiva, nos moldes norte-americanos. Os canais ou redes podem
produzir por conta própria, através de produtoras in loco; podem contratar estúdios e produtoras independentes
para criarem sob encomenda; podem comprar um programa realizado por terceiros; podem adquirir os direitos de
exibição de um programa realizado em outro país (em geral, Canadá e Inglaterra). Pode haver casos de uma
produtora vinculada a uma rede, como é o caso do ABC Studios da rede ABC, produzir seriados para serem
exibidos em outras redes, mesmo que não haja vínculos institucionais entre elas. Como exemplo, há o seriado
Criminal Minds, que é coproduzido pelo ABC Studios e exibido na rede CBS. A rigor, ABC e CBS são redes
rivais e competem entre si pela audiência.
74
Tradução nossa para: Por ‗telefilm‘ haremos referencia a películas confeccionadas específicamente para su
programación en televisión (en ese sentido, el telefilm puede ser considerado como un formato de ficción en sí
mismo, independientemente de la naturaleza de sus contenidos).Como toda película, propone un relato que,
salvo secuelas, se agota en sí mismo.

58

Apesar das semelhanças com outras formas de ficção reconhecidas, como a literária e a
cinematográfica, a ficção televisiva apresenta características que as distingue dessas. Balogh
(2002) destaca o caráter interruptivo da ficção televisiva pelas peças publicitárias. No cinema
o espectador assiste integralmente à película e o leitor de romances pode determinar o seu
ritmo de leitura (podendo, inclusive, ler todo o livro de vez). A autora explica esta
característica:
[os] ‗intervalos para os comerciais‘[...] são responsáveis pela exibição dos
formatos em blocos, com interrupções periódicas, ou seja, em
descontinuidade e de forma fragmentária. Além de serem fragmentados em
cada exibição, os programas de TV são fragmentados em capítulos ou
episódios. Ou seja, a ficção na TV se conforma a uma ‗estética da
interrupção‘ (BALOGH, 2002, p.6).

A origem dos breaks, ou intervalos, remetem à própria origem da televisão comercial: desta
forma, o telespectador assiste a conteúdos pagos pelos anunciantes. Alguns canais a cabo
considerados premium conseguem eliminar os constantes breaks dos conteúdos de sua
programação ao cobrar diretamente do telespectador uma assinatura mensal – como é o caso
dos canais americanos HBO, Showtime e Starz –, mas esta não é a realidade para a grande
maioria dos canais, sejam eles abertos ou fechados.

Os intervalos favorecem o uso de uma estratégia oriunda da literatura: os ganchos (ou
cliffhangers, em inglês), que podem ser definidos como um recurso narrativo que interrompe
a história em um momento crucial, provocando suspense e expectativa, seja por conta de uma
revelação ou do desfecho de uma ação. A cada break, o programa corre o risco de perder a
atenção do telespectador, que pode mudar de canal ou simplesmente parar de assistir. Os
ganchos então serviriam para prender o interesse e atenção do telespectador, utilizando do
mistério inerente a cada tipo de história e manipulando suas expectativas. Pallottini acredita
que ―o gancho faz caminhar histórias, sejam elas as principais, sejam as secundárias que
interessem ao telespectador. Trazendo novidades, o gancho implica dinamismo: detalhes
novos vão sendo acrescentados ao enredo, que cresce, interessa cada vez mais, atrai e prende‖
(1998, p. 121). O propósito desta estratégia é tão claro narrativamente quanto
comercialmente: fazer o espectador continuar acompanhando o programa para conferir a
continuação da história. Além dos intervalos, pode haver ganchos também ao final do
episódio ou do capítulo, mantendo o público interessado para voltar a assistir ao programa. O
clima de urgência – dos personagens por estarem em situações complicadas, e dos
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telespectadores por ansiarem pela resolução do conflito – é uma das características da ficção
seriada televisiva.

Os seriados televisivos costumam se organizar formalmente de maneira similar entre si. Cada
unidade de um seriado é chamada de episódio; convencionou-se chamar de temporada o
conjunto de episódios exibidos durante um ano. No sistema de produção estadunidense, uma
temporada pode conter entre 10 e 24 episódios em média, e, após exibidos, a produção entra
em recesso, sendo retomada alguns meses depois para realização dos novos episódios que
comporão a nova temporada. Esse período sem a exibição de inéditos varia, em média, de 4 a
9 meses e é chamado comumente de hiato. Cada episódio de um seriado possui em média uma
hora de duração, sendo cerca de 43 minutos de programa mais 17 minutos de intervalos
comerciais. Nos canais fechados premium, onde não há intervalo comercial, a duração do
episódio varia de 50 minutos a uma hora, como é o caso de True Blood.

2.1.1. SERIALIDADE: APONTAMENTOS GERAIS
A serialidade não é invenção da televisão: Machado explica que a serialidade ―já existia nas
formas epistolares de literatura (cartas, sermões, etc.), nas narrativas míticas intermináveis
(As mil e uma noites), depois teve um imenso desenvolvimento com a técnica do folhetim
[...], continuou com a tradição do radiodrama ou da radionovela e conheceu sua primeira
versão audiovisual com os seriados do cinema‖ (2005, p.86). De forma complementar, para
Borelli (1996), foi o romance folhetim publicado nos jornais que antecipou no século XIX as
características seriais que viriam a ser adotadas nas produções ficcionais dos rádios, da
televisão e das revistas em quadrinhos.

Eco (1989), ao tratar da serialidade nas variadas formas de comunicação de massa, classifica a
série a partir de sua estrutura narrativa. Tem-se uma situação narrativa fixa e certo número de
personagens principais também fixos, em torno dos quais giram personagens secundários que
mudam para dar a impressão de que a história seguinte é diferente da história anterior. Para o
autor, o leitor ou espectador da série acredita que desfruta da novidade da história, quando na
verdade distrai-se seguindo um esquema narrativo constante e fica satisfeito ao encontrar um
personagem ou um ambiente conhecido. O seriado policial Starsky and Huch representa esse
tipo de série, onde a cada episódio a dupla de detetives investiga um crime diferente.
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Vilches (1984) também classifica a ficção seriada segundo suas estruturas narrativas. O
primeiro tipo é o que apresenta um esquema fixo que se repete iterativamente. Os demais
tipos são os que apresentam variações dos elementos deste esquema fixo: pode haver variação
dos personagens, variação dos temas psicológicos tratados a cada episódio, variação dos
assuntos abordados. Tanto para Eco (1989) quanto para Vilches (1984), a serialidade é um
conjunto de características que podem se apresentar em diferentes linguagens (televisão,
cinema, literatura) e em diferentes formatos (seriado televisivo, telenovela, romances, filmes
comerciais, tiras de quadrinhos, etc.).

2.1.2. SERIALS, SERIES E FORMAS HÍBRIDAS NA FICÇÃO SERIADA
TELEVISIVA

Uma das tendências mais consolidadas nos estudos televisivos, sobretudo naqueles
preocupados em compreender a narratologia e a serialidade dos seriados televisivos
(ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005), é analisar a ficção seriada televisiva por meio
do binarismo entre serial e series (BUONANNO, 2008; HAMMOND, 2005; NDALIANIS,
2005; ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005; KOZLOFF, 1992; FISKE, 2001;
SCONCE, 2004). A partir destes estudos é possível compreender de forma mais aprofundada
as complexas variações dos elementos que constituem os esquemas que se repetem e que se
alteram nos seriados contemporâneos.
As narrativas do mundo são inumeráveis […]. Não obstante, a enorme
variedade de estórias televisuais podem ser remontadas, no nível das
estruturas formais, a uma tipologia binária de fórmulas narrativas: as
mesmas fórmulas que podem ser encontradas em qualquer corpus serializado
desde suas origens no século XIX. [...] Esta tipologia binária é composta
pelo serial e pelo series, que eu defino – deliberadamente ecoando LéviStrauss – como as estruturas elementais da serialidade75 (BUONANNO,
2008, p.121).

Grosso modo, serial se remete à ficção seriada televisiva cujas tramas e subtramas continuam
do mesmo ponto onde pararam no capítulo anterior (é o caso das telenovelas e de seriados
75

Tradução nossa para: The narratives of the world are numberless [...]. Nevertheless the enormous range and
variety of televisual stories can be traced back, on the level of formal structures, to a binary typology of narrative
formulae: the same formulae that one finds in any serial corpus since their origins in the nineteenth century. [...]
This binary typology is composed of the serial and the series, which I define – deliberately echoing Lévi-Strauss
– as the elemental structures of seriality.

61

como True Blood, por exemplo). Já series é aquela narrativa onde cada novo episódio tece
uma trama isolada, com início, meio e fim, sem continuidade nem relação direta com a trama
do episódio anterior nem com o do próximo (é o caso de seriados policiais, como CSI e
Criminal Minds). É cada vez mais comum casos de hibridização entre serials e series (a
exemplo de Desperate Housewives e Scandal). Por conta disso, Allrath, Gymnich e Surkamp
(2005) propõem: ―Devido à mistura das fronteiras entre series e serials, nós usaremos o termo
‗series‘ como um termo guarda-chuva que engloba as tradicionais series e serials, e todas as
formas intermediárias híbridas76‖ (2005, p.6, grifos nossos).

A tradução dos termos serials e series para o português merece cuidado. Por isso, quando
citarmos neste trabalho textos em língua inglesa, manteremos ambos os termos sem tradução,
de forma a não confundir as categorias. Também optamos, à semelhança de Allrath, Gymnich
e Surkamp (2005), por nos referimos ao termo seriado como um termo guarda-chuva,
englobando aquele que pode ser um serial (com tramas contínuas e sequenciadas, com forte
cronologia entre os episódios), ou um series (com cada episódio tecendo uma trama isolada,
que se finaliza, não havendo continuidade), ou que apresente características de ambos; quando
necessário, destacaremos a natureza da serialidade do seriado em questão. Feitas estas
observações, prosseguimos com a revisão de literatura acerca da serialidade nas narrativas
televisivas.

É o grau de fechamento de cada episódio individualmente que marca a diferença entre serials
e series (ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005; KOZLOFF, 1992): enquanto no
primeiro um episódio individual não fornece fechamento nem conclusão, pois as tramas são
sequenciadas, no segundo cada episódio obrigatoriamente encerra uma trama isolada sem
deixar pontas soltas para serem resolvidas posteriormente.

A temporalidade da narrativa, então, distingue o serial do series. Encontra-se, pois, na
duração – ou na ―capacidade para durar no tempo‖ – destas narrativas uma das características
fundamentais da serialidade. Desde as soap operas que continuam no ar por décadas77 ou as
centenas de capítulos das telenovelas e de episódios do series, ―a longa duração é uma
propriedade constituinte da serialidade e compõe uma parte, com diferenças de grau mas não
76

Tradução nossa para: Due to the blurring of the boundaries between series and serials, we will use the term
‗series‘ as an umbrella term encompassing the traditional series, serials, and all intermediate, hybrid forms.
77
Days of Our Lives, por exemplo, estreou na rede americana NBC em 1965 e continua em exibição até os dias
atuais, somando cerca de 11.200 capítulos (até o momento de finalização deste trabalho).
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de substância, da fórmula tanto do serial (duração evolutiva) quanto dos series (duração
iterativa)78‖ (BUONANNO, 2008, p. 122).

Ao tratar dos aspectos do series, Buonanno (2008) argumenta que a tendência atual é a de
―contaminação‖ deste tipo de narrativa, que passa a incorporar traços do serial79. Para Mittell
(2006), desde o final da década de 1970 e mais contundentemente no início da década de
1980, a ficção televisiva já mostrava sinais de caminhar em direção à hibridização entre
serials e series. Do ponto de vista da indústria televisiva, cada vez mais competitiva por
audiência e que atende a telespectadores com farta experiência de consumo de seriados, a
hibridização pode fornecer vantagens: ―através da combinação de forças de ambos os
formatos episódicos e serial, este modo narrativo permite que espectadores novos e/ou
esporádicos apreciem a história autônoma de um episódio específico enquanto ainda
recompensa os telespectadores de longa-data, mais dedicados, pelo seu interesse mantido no
seriado como um todo80‖ (SCONCE, 2004, p.98).

Na época de sua estreia, em 1978, Dallas foi considerada uma primetime soap opera (Mittell,
2006), que significa literalmente ―soap opera do horário nobre‖, faixa da programação
televisiva compreendida entre as 20 e 23 horas. Dallas apresenta características formais de
um series tipicamente exibido no horário nobre (episódios semanais de uma hora de duração,
temporadas contendo uma média de 24 episódios, com hiato de cerca de seis meses entre o
final de uma temporada e o início da próxima), mas com uma serialidade completamente
sequenciada, contínua, geralmente associada aos serials, como as soap operas, cuja exibição é
diurna na TV americana.

Em 1981 estreou Hill Street Blues e Dynasty, e no ano posterior vieram St. Elsewhere e
Cheers. Enquanto Dynasty seguia a mesma linha antecipada por Dallas, os outros três
seriados manipulavam mais sofisticadamente as tradições narrativas tanto do serial quanto do
series. Hill Street Blues era um seriado policial que contava de maneira sequenciada as
histórias e relacionamentos dos investigadores e suas famílias, ao mesmo tempo em que
78

Tradução nossa para: […] the long duration is a constituent property of seriality and forms a part, with
differences of degree but not of substance, of the formulae as much of the serial (evolutionary duration) as the
series (iterative duration).
79
Sobre este tema, ver dissertação de mestrado de Thaiane Machado (2010), na qual a autora analisou as
estratégias de serialização em Desperate Housewives.
80
Tradução nossa para: by combining the strengths of both the episodic and serials formats, this narrative mode
allows new and/or sporadic viewers to enjoy the stand-alone story of a particular episode while also rewarding
more dedicated, long-term viewers for their sustained interest in the overall series.
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mantinha uma narrativa episódica, simbolizada na expressão ―casos do dia‖ – crimes que
eram iniciados, investigados e resolvidos dentro de um único episódio. De maneira similar, St.
Elsewhere articulava de modo contínuo os dramas e relacionamentos dos funcionários de um
hospital, enquanto os ―casos do dia‖, que envolviam os pacientes e suas complicações
médicas, duravam apenas um episódio. Já Cheers era uma sitcom que contava a história do
dono e dos frequentadores de um bar, mesclando curtos arcos que se encerravam a cada
episódio com histórias continuadas que perpassavam vários episódios. Mittell explica que
estes seriados ―importaram modos de contar histórias do serial para dentro das formas
genéricas do seriado policial, drama médico e sitcom81‖ (2006, p.32), mantendo uma narrativa
episódica ao mesmo tempo em que inseria a passagem do tempo e a evolução dos
relacionamentos.

Estas produções abriram caminho para que, na década de 1990, outras experimentações
surgissem na televisão americana, como Twin Peaks, The X-Files, Sienfield, Friends e Buffy –
The Vampire Slayer. Para Allrath, Gymnich e Surkamp (2005), dois processos simultâneos e
interdependentes transformaram os modos de se fazer teleficção na década de 1990,
transformando-a num período de grandes mudanças que se instaurariam em todas as redes e
canais de TV norte-americanos. O primeiro processo é caracterizado pelas inúmeras
possibilidades que os avanços tecnológicos proporcionaram, como a edição computadorizada
e o uso de efeitos visuais e sonoros. O segundo processo, em paralelo, veio na forma de uma
―nova ordem afetiva‖, que surgiu para demandar um novo estilo narrativo calcado na
experimentação, em substituição às narrativas mais tradicionais.
A nova ordem afetiva envolve uma consciência informada por: curtos,
porém intensos, bytes de som-imagem; não-linearidade (em contraste com
narrativas lineares); excesso de informações; acesso a diversos materiais;
bricolagem como seu princípio de composição; polissemia, em relação aos
significados; diversidade, em relação aos prazeres82 (NELSON apud
ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005, p.4).

As mudanças esboçadas na década de 1980 e, mais contundentemente, na década de 1990
com o aprimoramento tecnológico e a demanda por uma nova estética televisiva, tornam
possível compreendermos os seriados atualmente. Allrath, Gymnich e Surkamp (2005)
81

Tradução nossa para: imported serial storytelling into the generic forms of cop shows, medical dramas, and
sitcoms.
82
Tradução nossa para: The new affective order involves a consciousness informed by: short, but intense, soundvision bytes; non-linearity (in contrast with linear narrative); an information overload; constellatory access to
diverse materials; bricolage as its principle of composition; reception- (as much as production-) driven aesthetic;
polysemy, in respect of meanings; diversity, in respect of pleasures.
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sugerem, então, uma reconceituação para explicar as variadas formas narrativas existentes.
Eles colocam o serial e o series como extremos opostos de um continuum que abrigariam as
formas híbridas entre um e outro (ver Figura 2).

Figura 2 – O continuum entre series e serials (ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005, p.6).

De acordo com a Figura 2, os extremos (The Simpsons e as soap operas) representam os tipos
tradicionais e ―puros‖ das categorias series e serials, conforme explicado anteriormente. No
meio, há quatro seriados que exemplificam os tipos possíveis de hibridização: uns contém
maior proximidade com o series, outros com o serial. É o grau de continuidade entre
episódios e entre temporadas que determinam a posição do seriado na figura, posição esta que
estará sempre na relação com os demais seriados. É possível, por exemplo, colocarmos outros
seriados entre Murder, She Wrote e Ally McBeal, relativizando assim a distância destes
programas com os extremos da figura.

Mittell (2012) utiliza o termo complexidade narrativa para designar os resultados desta
hibridização que se aprimorou com o tempo, tornando-se sobremaneira sofisticada. Para o
autor, a ―complexidade narrativa sugere que um novo paradigma de narrativa televisiva
emergiu nas últimas duas décadas, redefinindo as fronteiras entre as formas episódicas e
seriais, com um pesado grau de autoconsciência nas mecânicas narrativas, e demandando do
telespectador um intenso engajamento focado em ambos os prazeres diegéticos e a
consciência para com a forma83‖ (2012, s.p.).

83

Tradução nossa para: [the] narrative complexity suggests that a new paradigm of television storytelling has
emerged over the past two decades, redefining the boundary between episodic and serial forms, with a
heightened degree of self-consciousness in storytelling mechanics, and demanding intensified viewer
engagement focused on both diegetic pleasures and formal awareness.
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A complexidade narrativa se refere principalmente ao modo como os seriados redefinem
formas episódicas típicas do series através da influência do serial, sem necessariamente
representar uma junção completa das duas formas, mas compondo uma mudança no equilíbrio
entre ambos (MITTELL, 2012). São algumas de suas características principais: rejeita-se a
obrigatoriedade de fechamento das tramas dentro de todo episódio; há o pressuposto de que
um seriado é uma narrativa acumulativa que evolui com o tempo; e – como salientavam
Allrath, Gymnich e Surkamp (2005) – há uma larga variedade de modos distintos de
complexidade narrativa que associam as convenções do series e do serial. A análise de cada
seriado deve dar conta, portanto, de explicar como operam as estratégias narrativas da
serialidade ditas complexas. Mas é importante frisar que este modo de storytelling não é
homogêneo na TV, coexistindo com aquele modo mais tradicional, mais convencional
(MITTELL, 2012).

True Blood é composto por inúmeras tramas e subtramas, havendo continuidade entre
episódios e entre temporadas. Cada episódio não objetiva encerrar uma trama isolada, mas
sim desenvolver os eventos que estão em andamento. Enquanto algumas tramas podem durar
uma temporada inteira – até extrapolando para a temporada seguinte –, outras se iniciam e se
encerram em poucos episódios. O tamanho do arco dramático dependerá muitas vezes do
status dos personagens envolvidos: se personagens principais, as tramas tendem a ser mais
longas; se secundários, as tramas – ou subtramas – são mais curtas. E na medida em que arcos
se fecham, outros imediatamente se iniciam. Uma análise que objetive compreender as
estratégias de serialidade de True Blood deve observar as formas com que as tramas e
subtramas se iniciam, desenvolvem-se e se encerram, pois é nesta complexa articulação de
arcos simultâneos que a serialidade nos seriados contemporâneos se concretiza.

2.1.3. POR UMA CLASSIFICAÇÃO ATRAVÉS DA SERIALIDADE

Para explicar e classificar os modos como a serialidade se faz presente nas narrativas seriadas
contemporâneas exibidas na televisão, Ndalianis (2005) recorre à noção de estética neobarroca84, a partir do conceito de Calabrese (1992). A autora atualiza as argumentações de
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Para Calabrese, neo-barroco consiste em ―uma busca por, e uma valorização de, formas que mostram uma
perda de integridade, totalidade e sistema em favor de instabilidade, polidimensionalidade e mudanças‖ (1992,
p.xii, tradução nossa). O termo não objetiva significar um retorno à era barroca do século XVII, mas indica ―um
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Calabrese para propor uma classificação mais de acordo com os produtos contemporâneos.
Seu esforço de categorização nos ajuda a compreender as cinco formas mais comuns de
trabalhar a serialidade nos seriados de TV. Dentro deste escopo é possível localizar True
Blood dentro do tipo mais complexo apresentado por Ndalianis; mas é relevante ao trabalho
olharmos brevemente para todos os tipos, pois o modo mais complexo tende a rearranjar
livremente os modos anteriores.

De forma similar à noção de complexidade narrativa dos seriados apresentada por Mittell,
Ndalianis (2005) argumenta que o neo-barroco exacerba as lógicas de fragmentação e
continuidade. A lógica formal de narrativas neo-barrocas é a de resistir à atenção demasiada
que as narrativas clássicas, mais tradicionais, dão para questões como linearidade e
encerramento das tramas. ―Formas narrativas fechadas associadas com o clássico são
substituídas pelas estruturas abertas do neo-barroco, que favorecem o movimento do serial – a
‗infinita obra em processo‘85‖. (NDALIANIS, 2005, p.86, grifo nosso). Estas narrativas têm o
objetivo de prender a audiência indefinidamente, através de constante progressão das
histórias.
Operando em uma lógica de ganchos, narrativas do tipo serial
estrategicamente adiam o fechamento. [...] O leitor ou espectador é levado
por um ou por múltiplos segmentos narrativos que permanecem nãoresolvidos dentro de um episódio independente, o resultado sendo que os
consumidores são encorajados a retornarem para mais86 (Ndalianis, 2005,
p.84, grifo nosso).

Há cinco protótipos para designar as estratégias de serialidade da estética neo-barroca
(CALABRESE, 1992; atualizado e comentado por Ndalianis, 2005). Enquanto o primeiro
protótipo representaria a forma mais tradicional do series, os demais protótipos indicam cada
vez mais aspectos de continuidade típica do serials; o quinto deles, mais complexo, opera
com uma lógica de funcionamento similar aos tipos híbridos de Allrath, Gymnich e Surkamp

‗espírito da era‘ que permeia vários dos fenômenos culturais de hoje em todos os campos de conhecimento,
fazendo com que sejam familiares uns aos outros e, simultaneamente, diferenciando-os de outros fenômenos
culturais em um passado mais ou menos recente‖ (CALABRESE, 1992, p.xii, tradução nossa). Com frequência,
a estética neo-barroca é adjetivada como confusa, fragmentada e indecifrável. Um dos componentes da estética
neo-barroca nos seriados televisivos, conforme Calabrese, é a chamada ―estética da repetição‖, cujas
características são ―variação organizada, policentrismo e irregularidade regulada, e ritmo frenético‖ (1992, p.43,
tradução nossa).
85
Tradução nossa para: Closed narrative forms associated with the classical are replaced by neo-baroque open
structures that favour the movement of the serial – the ‗infinite work in process‘.
86
Tradução nossa para: Operating on a cliffhanger logic, serial narratives strategically delay closure. […] the
reader or viewer is woven into one or multiple narrative threads that remain unresolved within one independent
episode, the result being that consumers are encouraged to return for more.
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(2005) e à diversidade de formas de complexidade narrativa de Mittell (2012), dos quais
falamos anteriormente.

O primeiro protótipo é o que apresenta episódios distintos com os mesmos personagens, mas
sem desenvolver uma estratégia clara de continuidade prevista nas tramas: há a necessidade
de finalizar a trama apresentada no episódio sem que nada fique em aberto. A ênfase está na
permanência do esquema iterativo da história. A partir da década de 1980, observa-se algumas
mudanças, ainda que pequenas, como a troca de personagens. Como exemplo, há o seriado
policial Law and Order: Special Victims Unit87, no qual um crime é investigado e resolvido
por dia. Às vezes há experimentações narrativas, como no episódio Doubt (sexta temporada),
em que um homem é acusado de estupro e levado a júri; o episódio é finalizado segundos
antes de a sentença ser emitida no tribunal, omitindo do público a resolução daquele crime.
Atualmente na décima quarta temporada, este seriado passou por inúmeras saídas de
personagens e, consequentemente, introdução de novos.

O segundo protótipo apresenta episódios distintos e autônomos, como no protótipo anterior. O
que se altera aqui é a existência de uma meta narrativa mais ampla, que perpassa todos os
episódios do seriado. Como exemplos, há Gilligan’s Island, no qual os personagens vivem
aventuras independentes em cada episódio, mas com a meta final de conseguir sair da ilha em
que se encontram e voltar para casa, e The Mentalist, que conta a história de Patrick Jane
trabalhando como consultor para um departamento policial – há um crime, ou ―caso do dia‖,
por episódio –, mas com a meta de encontrar o assassino de sua esposa e filha. A ordem
cronológica de eventos e episódios não é um recurso necessário, uma vez que a meta narrativa
é apenas um plano de fundo, uma ―desculpa‖ narrativa para fazer com que os personagens
vivam os ―casos do dia‖.

O terceiro protótipo apresenta um seriado composto de episódios com histórias distintas e
autônomas, onde tramas são concluídas a cada episódio, como os anteriores. O que se altera
aqui é o aumento das estratégias de continuidade das tramas e episódios. Para isso, é comum o
desenvolvimento de personagens, que traduzem claramente a passagem do tempo. Um
exemplo é Crossing Jordan, seriado investigativo protagonizado por uma médica legista que
87

Os exemplos usados se detém ao escopo de seriados policiais ou de investigação criminal, pois seus esquemas
iterativos fixos facilitam a explicação das estratégias. É necessário deixar claro que seriados de outros gêneros
ficcionais também poderiam ser usados como exemplo. Ressalta-se também que um seriado pode apresentar
estratégias de mais de um protótipo, embora seja possível enxergar quais sejam as estratégias predominantes.
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se encaixa no padrão do ―caso do dia‖. Os personagens mantêm relacionamentos que, embora
não sejam o tema principal de cada episódio (a temática predominante é a investigação
criminal), estão sempre presentes. Esta estratégia determina a progressão da história e a
passagem do tempo. A ordem cronológica de eventos e episódios é importante, diferente
daqueles do primeiro e do segundo protótipos.

O quarto protótipo apresenta, como nos anteriores, um esquema narrativo fixo, onde em cada
episódio uma trama é concluída, como um seriado policial em que um crime é esclarecido em
todo episódio. O que aqui se acrescenta são as variações constantes: o esquema é construído
de modo a sempre incluir pequenas variações, seja no modo de chegar até a resolução do
crime ou no de interrogar os suspeitos, fazendo com que os personagens sempre percorram
trajetos diferentes em cada episódio, embora sempre cheguem ao mesmo resultado. Um
exemplo é o seriado Monk, em que um investigador tem que lidar constantemente com seu
transtorno obsessivo-compulsivo, fazendo-o buscar sempre caminhos diferentes para
contornar seus TOCs e fobias. Diferentemente dos recursos indicados no primeiro protótipo,
os personagens são construídos de modo a poderem recorrer ao passado, às experiências
anteriores, para resolverem os enigmas e conflitos do presente. Neste caso, a ordem
cronológica de eventos também pode se fazer presente.

E por fim, o quinto protótipo é o que apresenta episódios com histórias contínuas,
sequenciais, e com múltiplas formações narrativas. Para Ndalianis (2005), esta é a forma
representativa da televisão atualmente e a que mais se apropria das características de outros
protótipos para compor formas narrativas cada vez mais experimentais, relacionando
fragmentos de histórias que se resolvem com partes maiores que duram vários episódios e
com arcos que perpassam toda a temporada ou até mesmo toda a série, podendo ter ou não um
esquema narrativo fixo, como o de ―casos do dia‖. Este protótipo seria o que, de outra
maneira, Mittell (2012) descreveu como complexidade narrativa e que Allrath, Gymnich e
Surkamp (2005) expressaram com o continuum entre series e serials. São exemplos seriados
como The X-Files, Millenium, Ally McBeal, The Sopranos, Six Feet Under e Buffy – The
Vampire Slayer, que mesclam, cada um a seu modo, as características do series e do serial
para compor suas narrativas, articulando de maneira imbricada tramas e subtramas
simultaneamente. Além disto, é também nas circunstâncias deste quinto protótipo que surgem
experiências inovadoras, como 24 horas – com a proposta de narrar apenas um dia da vida do
personagem principal durante uma temporada inteira, havendo 24 episódios com uma hora
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cada – e Boomtown – seriado de investigação criminal com narrativa não-linear e com
multiperspectivas.
Exemplos como esses ―são indicativos de uma complexidade que é motivada por uma
preocupação com as experimentações formais, com as possibilidades narrativas dos seriados.
A estética neo-barroca, que Calabrese designou para seriados televisivos anteriores à década
de 1990, se tornou mais intensa, revelando um dinamismo que testa os limites das histórias
aos seus extremos88‖ (NDALIANIS, 2005, p.97). É importante comentar que embora
Calabrese (1992) tenha pensado os cinco protótipos como etapas evolutivas, onde uma
substitui a anterior, a partir das argumentações de Ndalianis (2005) e sua análise dos seriados
criados após a publicação de Calabrese, podemos chegar à conclusão que exemplos de todos
os protótipos podem ser encontrados atualmente, simultaneamente, além de haver a tendência
de se misturarem as características e estratégias que foram indicadas na composição dos
diferentes protótipos.
Parece-nos claro que a diversidade das formas narrativas encontradas na televisão não são
facilmente classificáveis; a revisão de conceitos aqui apresentada buscou apontar os principais
aspectos concernentes aos seriados, a saber, a serialidade, a hibridização de formas, a
complexidade narrativa, as experimentações formais. Ndalianis (2005) resume as principais
características da serialidade no contexto neo-barroco: as tramas de um episódio continuam
no episódio seguinte e através do seriado, os protótipos misturam suas estratégias com as de
outros protótipos, dois seriados ou mais associam suas tramas, e personagens de um seriado
atravessam os limites de seu programa e aparecem em outros seriados. Ou seja, as fronteiras
são constantemente testadas, alargadas ou modificadas, enquanto os serials e series
continuam a redefinir seus parâmetros.

As características e estratégias de serialidade vistas até o momento remetem a outra dimensão
observada no sistema produtivo promovido pelo HBO, canal responsável pela criação do
universo transmídia de True Blood. O termo quality TV nasce no meio comercial para
descrever os seriados produzidos seguindo os parâmetros de complexidade e sofisticação que
True Blood ilustra.
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Tradução nossa para: are indicative of a complexity that is driven by a concern with formal experimentation
with the narrative possibilities of the series. The neobaroque aesthetics that Calabrese assigned to pre-1990s
television series has become more intense, revealing a dynamism that tests story boundaries to the extreme.
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2.2. HBO E A QUESTÃO DO QUALITY TV

O conceito de quality TV é frequentemente aplicado às produções do canal HBO (MCCABE;
AKASS, 2007a, 2007b, 2008; FEUER, 2007; THOMPSON, 2007; LEVERETTE, 2008;
SANTO, 2008), que se estabeleceu no meio televisivo a partir de um discurso de
diferenciação de seus programas, realizados com ―maior qualidade‖ que os demais.
De fato, a noção de ―TV de qualidade‖ é principalmente uma posição discursiva (SEWELL,
2010): há, sim, traços estéticos e de modos de produção diferenciados do que poderia se
chamar ―TV normal‖, mas é através de certo discurso autopromocional utilizado por
emissoras e críticos de mídia que o quality TV se torna uma realidade. Umas das dificuldades
em se conceituar a qualidade é a subjetividade inerente ao julgamento de valor e ao gosto
pessoal (BRUNSDON apud MCCABE; AKASS, 2007a). Sobre este assunto, Sewell
argumenta:
A estratégia de ―quality television‖ se baseou em passes econômicos e
discursivos, no qual a qualidade de um programa, a audiência que ele atrai e
os bens e serviços ofertados para esta audiência dependem da habilidade das
pessoas certas – críticos, programadores, consumidores sofisticados – em
reconhecer a qualidade quando a vê, e ainda assim a qualidade não é
concretamente definida. De fato, a qualidade não pode ser concretamente
definida, senão perderia sua mística enquanto uma forma de conhecimento
especial e sua utilidade como uma ferramenta para distinção89 (SEWELL,
2010, p.237).

Para escapar das complicações em torno das subjetivações do julgamento de valor, alguns
teóricos acreditam que o termo televisão de qualidade dever ser visto mais como uma
descrição genérica que abrange parte do conteúdo televisivo do que como um termo que
implica avaliação positiva de forma automática (CARDWELL, 2007). Em outras palavras, é
possível julgar como ―ruim‖ um seriado que seja considerado ―de qualidade‖, assim como um
produto da ―TV normal‖ pode ser considerado bom. Isso ocorre porque o quality TV costuma
ser identificado por um conjunto de características genéricas tanto textuais quanto extra-
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Tradução nossa para: The ―quality television‖ strategy relied on an economic and discursive sleight of hand, in
which the quality of a program, the audience it draws, and the goods and services pitched to that audience
depend on the ability of the right people—critics, programmers, upscale consumers—to recognize quality when
they see it and yet quality is never concretely defined. Indeed, quality could not be entirely concretely defined or
else it would lose both its mystique as a form of special knowledge and its utility as a protean tool for distinction.
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textuais, e não pelo fato de ser ―bom‖ ou ―ruim‖ simplesmente: ―televisão de qualidade‖ e
―boa televisão‖ são coisas distintas que nem sempre andam lado a lado.
De forma semelhante a um ―gênero‖, é um conjunto de convenções e características
estilísticas que definem o que seria um seriado de quality TV. São certos aspectos dos
conteúdos, estruturas, temáticas e tons que agrupam seriados aparentemente tão distintos –
como The West Wing e Sex and the City – dentro da alcunha de quality TV. Para Cardwell
(2007), estes programas apresentam uma produção de alta qualidade, com figurinos e cenários
que objetivam realismo, estilo de atuação naturalística, um senso de estilo visual criado
através de uma edição e movimentação de câmera cuidadosas, e um estilo sonoro criado
através do uso criterioso de uma trilha apropriada e muitas vezes original. De uma forma
geral, há um senso de integridade estilística que se mantém em todos os episódios, em que a
trilha sonora e o estilo visual são entrelaçados de forma expressiva e por vezes
impressionante. A autora complementa a definição do quality TV:
os programas tendem a explorar temas ―sérios‖, mais do que representar os
eventos superficiais da vida; eles tendem a sugerir que o espectador será
recompensado por buscar maiores ressonâncias simbólicas e emocionais
dentro dos detalhes do programa. A televisão americana de qualidade
também tende a focar no presente, oferecendo reflexões sobre a sociedade
contemporânea, e cristalizando estas reflexões dentro de exemplos e
instâncias menores. Os ―incidentes do dia a dia‖, que são a substância das
soap operas e sitcoms de não-qualidade, são aqui transformadas pela
sugestão de que elas devem ser lidas de forma simbólica, reflexiva ou
oblíqua, a fim de que amplas verdades sobre a vida ou sobre a sociedade
sejam encontradas90 (CARDWELL, 2007, p.26).

Há também nos programas de quality TV um encorajamento para que a audiência se engaje e
dedique atenção para o que está assistindo, de modo a obter uma apreciação intensa. A
demanda por este tipo de recepção é exposta através de aspectos como o uso de uma estrutura
narrativa complexa, a abordagem de temas controversos e ambíguos, o uso de uma linguagem
por vezes erudita, técnica, e até mesmo poética, e um ritmo acelerado. A velocidade com que
a história anda faz com que o público precise se manter concentrado. ―Isto também coloca o
espectador na posição ativa de quem se ocupa de fazer um julgamento crítico. O programa
90

Tradução nossa para: the programmes are likely to explore ‗serious‘ themes, rather than representing the
superfi cial events of life; they are likely to suggest that the viewer will be rewarded for seeking out greater
symbolic or emotional resonance within the details of the programme. American quality television also tends to
focus on the present, offering reflections on contemporary society, and crystallising these reflections within
smaller examples and instances. The ‗everyday incidents‘ that are the stuff of more straightforward, non-quality
soap operas and sitcoms are here transformed by a suggestion that they may be read symbolically, reflexively or
obliquely in order that broader truths about life or society might be found.
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nos encoraja a interpretar e avaliar91‖ (CARDWELL, 2007, p.27). Muitas vezes são as
nuances de abstração e estranhamento causados que encorajam o telespectador a interpretar o
que está vendo, de forma a conferir sentido para os detalhes da narrativa.
Muitos dos seriados considerados ―televisão de qualidade‖ são aqueles que se estruturam a
partir de uma maior complexidade narrativa, a partir de uma hibridização entre os formatos
clássicos de serials e series, conforme vimos no tópico anterior. Para Robert Thompson
(2007), seriados como os anteriormente mencionados Hill Street Blues, St. Elsewhere e Twin
Peaks preconizaram um modo narrativo e estético ―de qualidade‖ que viria a influenciar
inúmeras produções dos anos 1990 e grande parte do que estrearia nos anos 2000. A virada do
século XX foi marcada por ―mudanças na transmissão via broadcasting, novos sistemas de
produção e distribuição, reestruturamento econômico baseado no valor da marca e na
diferenciação de mercado, e a ascensão à proeminência do Home Box Office (HBO) 92‖
(MCCABE; AKASS, 2007a, p.3).

HBO, canal reconhecido por produzir seriados narrativamente complexos e com estrutura
híbrida, tem construído sua reputação e sua base de assinantes a partir das premissas postas no
debate sobre quality television. O canal possuía, já na década de 1990, características que
fizeram dele um ambiente propício para o desenvolvimento de seriados de qualidade. Por ser
um canal a cabo do tipo premium, o HBO não possui intervalos comerciais: a renda da
emissora é obtida principalmente através da assinatura de seus telespectadores, que pagam
uma taxa específica para obter o sinal93. Desta forma, o canal tem maior autonomia para lidar
com pressões de regulamentações governamentais e de organizações da sociedade civil que
exigem a moderação ou a ausência de linguagem indecente, de cenas de nudez e sexo, de
violência gráfica e de abordagem de temas controversos na programação. ―O
desenvolvimento de Televisão de Qualidade nos canais a cabo é facilmente compreensível: os
seriados não estão sob a ditadura da audiência e os showrunners e produtores têm maior
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Tradução nossa para: It also places the viewer into the active position that one takes up when making a critical
judgement. The programme encourages us to interpret and evaluate it.
92
Tradução nossa para: Changes in broadcast delivery, new systems of production and distribution, economic
restructuring based on brand equity and market differentiation, and the rise to prominence of Home Box Office
(HBO).
93
A renda do canal também é obtida por outras formas de publicidade, como patrocínios e product placement.
Contudo, reitera-se a inexistência de intervalos comerciais nos moldes da televisão aberta.

73

liberdade para criar narrativas complexas e arcos de histórias envolventes94‖ (BOURDAA,
2011, p.34).

O HBO, portanto, consegue tratar de temas polêmicos com uma abordagem repleta de
violência gráfica, nudez e palavrões, de um modo que jamais seria possível nos canais
abertos, utilizando ―conteúdo explícito como uma forma de se posicionar fora da
normatividade televisual95‖ (LEVERETTE, 2008, p.125). Os slogans do canal mostram a
posição que representa e a diferença que buscou estabelecer com as redes de TV: ―It’s not TV.
It’s HBO‖ (―Não é TV. É HBO‖, usado entre 1997 e 2009), ―It’s more than you imagined. It’s
HBO‖ (―É mais do que você imaginou. É HBO‖, usado entre 2009 e 2011) e, atualmente, ―It’s
HBO‖ (―É HBO‖, indicando tamanha consolidação da marca que dispensa outras informações
além do próprio nome do canal). Para Santo (2008), a qualidade da programação da HBO
estará sempre aberta para debate e julgamentos de valor, mas o marketing do canal nunca
hesitou em explorar as ambiguidades da definição de qualidade para valorizar não apenas seus
produtos, mas também seu público.
É precisamente através de seus esforços promocionais que o canal pago [o
HBO] reconceituou o termo ―qualidade‖. Isto não mais transmite
estritamente um critério de sentido estético (apesar de que isso é comumente
alardeado por críticos e fãs, sugerindo que o valor de produção ainda é um
importante lugar de distinção para os seriados do HBO) nem se identifica
com uma demografia particular (já que o HBO está interessado em qualquer
pessoa disposta a desembolsar o dinheiro da assinatura mensal, independente
de idade, gênero, raça ou classe social), mas ao invés disso, ―qualidade‖ hoje
denota uma distinção entre o HBO e as outras redes de televisão, distinção
esta que é basicamente marcada pelo acesso exclusivo e pelo capital cultural
que os seus assinantes recebem, o que por sua vez os separa das massas96
(SANTO, 2008, p.32).

O primeiro seriado exibido pelo canal seguindo esta lógica foi Oz, em 1997, mas foi com The
Sopranos em 1999 que o canal atingiu sucesso de crítica e público. Outras produções se
seguiram, como os seriados (organizados por ano de estreia) Sex and the City, Six Feet Under,

94

Tradução nossa para: The development of Quality Television on cable channels is easily understandable:
series are not under the audience diktat and showrunners and producers have more freedom to create complex
narratives and engaging story arcs.
95
Tradução nossa para: explicit content as a way to position itself outside televisual normativity.
96
Tradução nossa para: it is precisely through its promotional efforts that the pay network has reconceptualized
the term ―quality.‖ It no longer strictly conveys a sense of aesthetic criteria (though these are often lauded by
critics and fans alike, suggesting that production values are still an important site of distinction for HBO series)
nor does it identify a particular demographic (as HBO is interested in anybody willing to shell out the extra
money per month to subscribe, regardless of age, gender, race, or class), but rather, ―quality‖ now denotes a
distinction between HBO and other television networks, which is primarily marked by the exclusive access and
cultural capital subscribers receive, which in turn, separates them from the masses.
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The Wire, Carnivàle, Deadwood, Entourage, Rome, Big Love, True Blood, Hung, Treme,
Boardwalk Empire, Game of Thrones, Veep, The Newsroom e Girls, e as minisséries Band of
Brothers, Angels in America, Generation Kill, John Adams, The Pacific, Mildred Pierce,
dentre outras. Outros canais a cabo nos EUA compartilham da perspectiva iniciada com o
HBO, também obtendo sucesso de público e de crítica. Podemos citar como exemplo os
seriados Queer as Folk, The L Word, Weeds, Dexter, The Tudors, Shameless, The Borgias, e
Homeland, do canal Showtime; Crash, Spartacus, Boss e Magic City, do canal Starz; Mad
Men, Breaking Bad, The Walking Dead e The Killing, do canal AMC; The Shield, Nip/Tuck,
Damages, Sons of Anarchy e Justified, do canal FX. A quantidade de seriados existentes em
variados canais ilustra o quão bem-sucedida é a abordagem iniciada com o HBO.

E é nesse contexto que se encontra True Blood, criado por Alan Ball. Ball também criou,
como já comentado na Introdução, o seriado aclamado por crítica e público Six Feet Under,
pelo qual ganhou prêmio de melhor diretor pelo Emmy Awards e pelo Directors Guild of
America Award. Six Feet Under recebeu ao todo 117 indicações a prêmios, dos quais ganhou
46, incluindo um Globo de Ouro para melhor seriado de drama. A filmografia de Alan Ball
inclui o roteiro de Beleza Americana97 (1999, dirigido por Sam Mendes), pelo qual ganhou
um Oscar e um Globo de Ouro de melhor roteiro original, e o roteiro e direção do filme
Towelhead98.

A permanência na grade televisiva do seriado, sucesso de crítica e público, é uma
preocupação do HBO. O interesse dos executivos do canal em manter True Blood fica
evidente quando Ball anuncia seu afastamento da função de showrunner – cargo que
supervisiona todas as etapas produtivas e realiza as tomadas de decisão no que diz respeito
aos rumos criativos da narrativa, atuando no dia-a-dia da produção – e sua nova atuação como
consultor, um papel que demanda menos tempo. O motivo da saída é para que ele possa se
dedicar à criação de um novo seriado, intitulado Banshee (que estreou em janeiro de 2013 no
canal Cinemax). Ball afirmou em uma declaração enviada à imprensa: "Por conta do elenco,
escritores, produtores e equipe técnica fantásticos, com os quais eu tive a sorte de trabalhar
nos últimos cinco anos, eu sei que eu posso sair [da produção do seriado] e o programa

97
98

American Beauty, dirigido por Sam Mendes. Dreamworks Pictures, 1999, EUA.
Towelhead, dirigido por Alan Ball. Warner Independent Pictures, 2007, EUA.
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continuará a prosperar99". O substituto de Ball na função de showrunner será Mark Hudis, que
é roteirista e coprodutor executivo de True Blood desde a quarta temporada. Sua trajetória
também inclui roteiros para os seriados Nurse Jackie e That ’70s Show.

Outra característica marcante de True Blood é ter sido concebido pelo canal produtor, HBO,
para explorar o uso de extensões transmídia para expandir o universo ficcional. Há inúmeras
possibilidades de se criar conteúdos multiplataformas, conforme literatura revisada no
Capítulo 1 deste trabalho. Mas a tendência que temos observado é de que as empresas
produtoras de conteúdo para televisão – e em especial as produtoras de seriados televisivos –
usam a narrativa transmídia de uma forma diferente das demais mídias, como cinema e
videogames. Então, para compreendermos a forma como o HBO conformou as extensões
transmídia de True Blood e para refletirmos sobre as formas de analisa-las, tratamos no tópico
a seguir os usos que os seriados televisivos contemporâneos fazem da narrativa transmídia.

2.3. NARRATIVA TRANSMÍDIA NA TELEVISÃO CONTEMPORÂNEA

A narrativa transmídia está cada vez mais presente nos sistemas de produção dos seriados
norte-americanos. True Blood foi concebido desde o início com um projeto transmídia: antes
da estreia do seriado na programação televisiva, peças ficcionais transmídia já haviam sido
lançadas, antecipando os temas do seriado e chamando a atenção do público. Desde o final
dos anos 1990 e início dos anos 2000, experiências com extensões transmídia começaram a
surgir. Um exemplo é o Dawson‘s Desktop, um website que simulava o computador pessoal
do personagem principal do seriado Dawson’s Creek e permitia o público acessar pastas, fotos
e e-mails deste e de outros personagens. Lançado em 1998, esta experimentação já antecipava
a tendência de expansão ficcional multiplataforma que dominaria as produções televisivas dos
anos 2000. O ano de 2008 foi, por dois motivos, o momento propício para True Blood
desenvolver peças transmídia. Primeiro porque já se havia tido experiências exitosas, a
exemplo de Lost (2004-2010) e Heroes (2006-2010), que poderiam servir de guia para o
desenvolvimento da transmidiação. E segundo porque considerável parcela do público já
estava habituada com narrativas transmídia e, de certa forma, já esperava por isso.
99

Tradução nossa para: Because of the fantastic cast, writers, producers and crew, with whom I have been lucky
enough to work these past five years, I know I could step back and the show will continue to thrive. Disponível
em: <http://www.eonline.com/news/297228/is-true-blood-boss-alan-ball-leaving-the-show>. Acesso em: 19 de
dez. 2012.
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Ao mesmo tempo em que a narrativa transmídia surgia e se disseminava nas variadas
instâncias culturais, as experiências com os seriados de televisão passaram a se diferenciar
dos modos de transmidiação de outros meios. Mittell (2012) utiliza a distinção entre
transmídia balanceada e transmídia não-balanceada para explicar dois modos distintos de
produzir – e analisar – narrativas transmídia, sendo o modo não-balanceado o mais observado
nos seriados televisivos.

Apropriando-se das definições iniciais de Jenkis, Mittell descreve a transmídia balanceada
como aquela em que as várias peças possuem a mesma importância para a construção daquele
universo ficcional, não havendo uma distinção – de caráter narrativo – clara sobre qual é o
texto principal e quais são as peças ―de apoio‖. Cada produto, neste caso, é autônomo e
autossuficiente, podendo ser consumidos independentemente dos demais e sem necessidade
aparente de se observar a cronologia ou sequência entre eles. O caso que melhor exemplifica
esse modelo ―ideal‖ de narrativa transmídia é The Matrix, em que os filmes no cinema, os
curtas de animação lançados no DVD e os games para consoles e computadores podem ser
consumidos e compreendidos sem que demandem uns aos outros. É importante ressaltar,
contudo, que o consumo associado de todas as peças proporciona uma compreensão
abrangente daquele universo ficcional, pois elas são de alguma maneira partes integrantes de
uma mesma história.
Mas esse modo ―balanceado‖ teria encontrado problemas quando inserido na lógica produtiva
da televisão. Mittell (2012) aponta que um dos motivos principais da utilização de narrativas
transmídia no contexto televisivo é, afinal das contas, atrair audiência para o seriado
televisivo, e não dispersar o público para outras mídias. Outra função, ainda imersa em uma
lógica comercial, é a de manter a audiência engajada no conteúdo televisivo, promovendo
maneiras de fazê-la acreditar que vale a pena voltar a assistir ao programa quando ele for
exibido na TV. A tendência observada, então, é a de que o seriado televisivo se estabeleça
como a narrativa principal de seu universo transmídia, ficando as outras peças ficcionais
orbitando em sua volta. O termo nave-mãe (mothership, na literatura em inglês sobre o tema)
é o mais usado para definir a narrativa principal. A partir desta lógica, a televisão passou a
produzir narrativas transmídia de um modo particular, o que tem sido chamado de transmedia
television (MITTELL, 2012; EVANS, 2011; CLARKE, 2012), ou televisão transmídia.
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A primeira característica a se mencionar é justamente o modo de produção ―não-balanceado‖.
Ao invés de criar peças autônomas, a televisão transmídia produz várias extensões que
mantêm vínculos textuais com o seriado televisivo, que passa a ser considerado a nave-mãe
deste universo. Estas extensões podem ter maior ou menor dependência dos eventos narrados
no seriado e, geralmente, só fazem sentido pleno para aqueles que consomem regularmente a
nave-mãe.
[…] na indústria de alto risco da televisão comercial, as realidades
financeiras demandam que a mídia principal de qualquer franquia seja
identificada e privilegiada, tipicamente enfatizando a forma televisiva mais
tradicional em detrimento aos novos modos de textualidade online. É útil
distinguirmos a supostamente ideal forma de transmídia balanceada de
Jenkins, sem nenhuma mídia ou texto com maior importância do que os
outros, da forma de transmídia não-balanceada, em que há um texto principal
facilmente identificável e um número de extensões transmídia periféricas
que podem ser mais ou menos integrada ao todo, reconhecendo que a
maioria dos exemplos se encaixam em algum lugar em um espectro entre
balanceado e não-balanceado. Assim, para entender a televisão transmídia,
nós podemos identificar o seriado televisivo como o texto principal, com
extensões transmídia servindo como paratextos neste caso claro de
transmídia não-balanceada100 (MITTELL, 2012, s.p.).

Como exemplo deste modo não-balanceado de produção transmidiática, podemos citar o
seriado Grey’s Anatomy e a websérie Seattle Grace On Call, que narra de forma documental a
vida de personagens secundários da trama televisiva. A relação entre ambos é clara: o seriado
é a nave-mãe e a websérie funciona como uma extensão que expande os eventos do texto
principal, aprofundando na construção de personagens e fornecendo multiplicidade de
perspectivas. Grey’s Anatomy é produzida de modo a não demandar explicações para fazer
sentido; a websérie, no entanto, é pensada para aqueles que já consomem o seriado, referindose a eventos, lugares e personagens oriundos dele, e não objetivando uma leitura isolada,
autossuficiente.

Embora predominante na transmedia television, o modo não-balanceado pode coexistir com o
modo balanceado. Os romances produzidos para o universo ficcional de Supernatural, embora
100

Tradução nossa para: However in the high stakes industry of commercial television, the financial realities
demand that the core medium of any franchise be identified and privileged, typically emphasizing the more
traditional television form over newer modes of online textuality. It is useful to distinguish between Jenkins‘
proposed ideal of balanced transmedia, with no one medium or text serving a primary role over others, with the
more commonplace model of unbalanced transmedia, with a clearly identifiable core text and a number of
peripheral transmedia extensions that might be more or less integrated into the narrative whole, acknowledging
that most examples fall somewhere on a spectrum between balance and unbalance. Thus in understanding
transmedia television, we can identify the originating television series as the core text, with transmedia
extensions serving as paratexts in this clear case of unbalanced transmedia
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até possam ser localizados em algum ponto da cronologia de eventos do seriado – ―entre a
terceira e quarta temporadas‖, por exemplo –, objetivam ser autossuficientes, apresentando
aventuras isoladas que podem ser apreciadas por qualquer leitor. Em casos como esses, os
romances podem apresentar vínculos textuais fracos com a nave-mãe, como referências a
lugares ou personagens, mas geralmente não demandam do leitor um conhecimento
aprofundado do seriado para que a história do romance seja compreendida. De forma
semelhante, videogames feitos para o seriado Alias apresentam aventuras isoladas, que bem
poderiam servir de enredo para um episódio televisivo: coloca-se a heroína em um ―caso do
dia‖ que pouco se difere da forma narrativa de um episódio do seriado.

Mittell (2012) identifica duas estratégias de narrativa transmídia usadas na expansão do
universo ficcional de seriados televisivos, que ele chamou de What is e What if (literalmente,
―O que é‖ e ―E se?‖, respectivamente). A estratégia do ―O que é‖ consiste em
Estender a ficção canonicamente, explicando o universo com precisão
coordenada e, com sorte, expandindo a compreensão e a apreciação dos
telespectadores do mundo ficcional. Este modelo narrativo encoraja forensic
fandom com a promessa de eventuais revelações quando as peças forem
juntadas – um exemplo emblemático de um paratexto do tipo ―O que é‖ pode
ser o quebra-cabeças de Lost, que literalmente requer a junção de todas as
peças [...] para revelar informação narrativa extra101 (MITTELL, 2012, s.p.).

Funcionam sob a lógica do ―O que é‖ a maioria dos textos ficcionais transmídia observados
nos seriados televisivos contemporâneos. Além dos exemplos já citados, podemos acrescentar
a minissérie em formato de revista em quadrinhos chamada Tales From The Fringe, que narra
histórias do passado (backstory) de personagens do seriado Fringe. As histórias se passam
antes do tempo cronológico iniciado no seriado e fornecem informações canônicas extras, que
expandem a narrativa do texto principal.
Já a estratégia do ―E se?‖ coloca possibilidades hipotéticas, ao invés de tratar de temas
canônicos. O objetivo é estimular a imaginação do telespectador, oferecendo histórias
alternativas que não se inserem nas tramas do texto principal. ―A meta da transmídia do tipo
‗E se?‘ é lançar a nave-mãe em dimensões paralelas, colocando em primeiro plano o tom, o
humor, os personagens ou o estilo mais do que continuando as tramas e mundos ficcionais
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Tradução nossa para: to extend the fiction canonically, explaining the universe with coordinated precision and
hopefully expanding viewers‘ understanding and appreciation of the storyworld. This narrative model
encourages forensic fandom with the promise of eventual revelations once all the pieces are put together—the
emblematic example of a ‗What Is‘ paratext might be Lost‘s jigsaw puzzles, which literally require the assembly
of all the pieces [...] to reveal extra narrative information
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canônicos102‖ (MITTELL, 2012, s.p.). Esta estratégia é similar à noção de multiplicidade
(JENKINS, 2009c), tratada de forma mais geral no Capítulo 1 deste trabalho.
Um exemplo da estratégia do ―E se?‖ é a websérie University of Andy, integrante do escopo
transmídia do seriado Weeds. Na websérie, Andy – um personagem regular do seriado –,
grava uma série de vídeo-aulas em que ensina a ―alunos‖ o seu estilo de vida, simulando uma
―universidade‖. Não se deve esperar que o personagem, na cronologia de eventos do texto
principal (seriado televisivo), tenha realmente executado estas ações: além de não haver
referências à ―universidade de Andy‖ no seriado, a websérie não se posiciona como sendo do
passado do personagem. Compreendida com a lógica do ―E se?‖, esta websérie apresenta um
conteúdo mais voltado para o entretenimento e ao humor – ao utilizar a ―sabedoria de vida‖
de um personagem disfuncional em forma de aulas – do que para expandir narrativamente o
cânone da nave-mãe. O que acontece na websérie deve ser encarado como uma possibilidade,
um evento alternativo que explora aspectos do seriado, e não como um evento canônico que
reverberará na nave-mãe.

Em síntese, Mittell (2012) discorreu sobre dois aspectos a serem observados nos projetos
transmídia empregados em torno de seriados televisivos. O primeiro aspecto diz respeito à
relação entre os textos que constituem o mundo ficcional multiplataforma. Esta relação pode
ser de modo balanceado, de modo não-balanceado ou apresentar ambos os modos; nos
seriados televisivos, a maioria tende a ser de modo não-balanceado. O segundo aspecto diz
respeito à natureza dos textos que fazem parte do universo transmídia. O texto pode ser uma
extensão ―canônica‖ das tramas e do mundo ficcional da nave-mãe (descrito pela estratégia do
―What is‖), ou o texto pode ser uma extensão não-canônica (estratégia do ―What if‖), ou seja,
não influencia os eventos do texto principal. Em True Blood, tem-se um mundo transmídia de
modo não-balanceado, do qual o seriado televisivo é facilmente identificável como texto
principal ou nave-mãe. As extensões transmídia podem ser das duas naturezas acima
descritas, canônicas ou não-canônicas. Estes apontamentos são importantes para a análise que
será realizada no capítulo a seguir.
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Tradução nossa para: The goal for ‗What If?‘ transmedia is to launch off the mothership into parallel
dimensions, foregrounding tone, mood, character, or style more than continuing with canonical plots and
storyworlds.
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2.3.1. TEMPORALIDADES EM JOGO

Outra característica da televisão que possibilita uma associação proveitosa entre
transmidialidade e seriados é a longa duração dos programas televisivos, ou conforme Evans
(2011) se refere, as temporalidades em jogo nas narrativas seriadas. Sem esse aspecto, talvez a
narrativa transmídia não se encaixasse tão bem nos modos de produção da TV.

A primeira dimensão da temporalidade se refere ao sistema de exibição dos seriados pelos
canais de TV. Para Evans (2011), as extensões transmídia realizadas para a televisão utilizam
as janelas temporais inerentes à programação televisiva. Ou seja, a expansão da narrativa para
outros meios pode se realizar durante a exibição do episódio, entre a exibição de um episódio
e outro, e entre o final de uma temporada e o início da próxima. Esta circunstância amplia a
―vida útil‖ das narrativas dos seriados. Elas são expandidas para além dos horários de
exibição na programação televisiva.
As temporalidades das narrativas da televisão transmídia são constantes e
estreitamente associadas aos horários da programação da emissora. Ao passo
que, por um lado, isto significa expandir o tempo no qual cada episódio pode
ser consumido para além dos 30, 45 ou 60 minutos da sua exibição, por
outro lado, também significa fazer um uso específico da lacuna entre
episódios103 (EVANS, 2011, p.38).

A segunda dimensão da temporalidade diz respeito às tecnologias que permitem o
telespectador assistir quando e onde quiser aos seriados. Conforme exposto no início deste
capítulo, outras formas de assistir à televisão são através da internet, serviços de streaming e
de on demand, compra de DVDs e Blu-rays, além da mobilidade aumentada (pode-se assistir
programas nos celulares, tablets, computadores, etc). Isso amplia a vida útil dos episódios de
seriados, antes restrita à exibição e suas reprises na grade de programação, e por
consequência, amplia também a vida útil das extensões transmídia. Antes, o público que
perdesse a exibição de um episódio encontraria mais dificuldades para assisti-lo – aguardar a
reprise, conseguir uma gravação caseira com amigos, torcer para a emissora lançar o episódio
em uma coletânea de VHS (raramente lançava-se temporadas completas neste formato,
apenas episódios selecionados), ou até mesmo aguardar meses pelo lançamento em DVD.
Hoje, não é tão difícil conseguir assistir a um episódio perdido. Esta mudança de paradigma –
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Tradução nossa para: The temporalities of transmedia television narratives are fixed and closely associated
with the broadcast schedule of the domestic broadcaster. Whereas, on the one hand, this means expanding the
time in which each episode can be engaged with beyond the thirty, forty-five or sixty minutes of its broadcast, it
also, on the other, means making specific use of the gap between episodes.
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a ampliação do tempo de vida útil de uma narrativa – proporciona um ambiente propício para
a execução de extensões transmídia no contexto televisivo.

Para exemplificar as temporalidades possíveis na execução das extensões transmídia,
tomaremos três exemplos. O primeiro exemplo é o de uma extensão transmídia que se realiza
durante a exibição de um episódio inédito na grade de programação. No episódio 12 da
segunda temporada de Covert Affairs os telespectadores puderam acessar em seus
smartphones conteúdos diegéticos que expandiam os acontecimentos do seriado (como vídeos
e fotos), além de músicas, clipes e acesso a uma loja virtual com produtos licenciados.
Funcionava da seguinte forma: na medida em que os conteúdos ficavam disponíveis, aparecia
uma chamada na tela da TV convocando o telespectador para abrir o aplicativo Shazam104 em
seu smartphone – o telespectador deveria estar em frente à TV com o seriado sendo exibido.
Ao ―ouvir‖ o trecho do seriado em exibição, o aplicativo direcionava o usuário para os
conteúdos exclusivos, que não poderiam ser acessados de outra forma. Esta extensão
transmídia se realiza, a rigor, em ―tempo real‖, uma vez que o aplicativo só direciona o
usuário se ele captar o momento certo do seriado enquanto ele estiver sendo assistido. Por
outro lado, as outras formas de se assistir aos seriados – através da internet ou em DVD, por
exemplo – permite o telespectador acessar este conteúdo a qualquer momento e em qualquer
lugar, ampliando a vida útil desta extensão.
O segundo exemplo é a já citada websérie Seattle Grace On Call, do seriado Grey’s Anatomy.
Esta extensão se realiza aproveitando o espaço de uma semana entre os episódios: os
acontecimentos de um episódio do texto principal repercutiam no webisódio seguinte da
extensão transmídia. O terceiro exemplo é o ARG (Alternate Reality Game) The Lost
Experience, um jogo de realidade alternativa que engajou os telespectadores do seriado Lost
entre o final da segunda temporada e o início da terceira; um dos principais efeitos foi manter
o público interessado nos mistérios das tramas e dispostos a continuar assistindo ao seriado
quando ele voltasse a ser exibido na TV. Estes exemplos ilustram como extensões transmídia
podem utilizar as janelas temporais disponíveis a partir da fragmentação do seriado televisivo.
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Aplicativo gratuito disponível para smarthpones. Seu principal atributo é captar trechos de músicas tocadas no
ambiente e fornecer informações como nome da música, cantor(a) ou banda, albúm, além de links para clipes no
YouTube ou possibilidade compartilhamento em sites de redes sociais, como Twitter e Facebook.
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Em síntese, Evans (2011) fornece ao trabalho um aspecto crucial para se analisar universos
transmídia de seriados televisivos: o uso das janelas temporais entre episódios e entre
temporadas. As extensões transmídia podem se realizar durante a exibição inédita de um
episódio, no espaço de uma semana entre a exibição de um episódio e o outro, ou no espaço
de meses entre o fim de uma temporada o início da próxima. Isto é intensificado pelas
variadas formas de se assistir aos seriados – o engagement TV –, que estendem a vida útil dos
textos e extensões. Em True Blood, aspectos da temporalidade são cruciais no
desenvolvimento das peças ficcionais transmídia: um breve exemplo é o blog da personagem
Jessica, no qual textos e vídeos são postados semanalmente pela personagem, utilizando a
janela temporal de uma semana entre a exibição de um episódio e o próximo. Estes
apontamentos voltarão à tona na análise deste trabalho, no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 3. TRUE BLOOD: O SERIADO TELEVISIVO E A NARRATIVA
TRANSMÍDIA

Este capítulo se destina à análise do seriado televisivo True Blood e a narrativa transmídia
desenvolvida em seu entorno, a ser realizada em dois eixos: a análise da narrativa principal e a
análise das funções desempenhadas pelas extensões transmídia. Antes de iniciar a análise,
traçamos o caminho metodológico que nos permitiu chegar até aqui, indicando os
pressupostos analíticos e as escolhas realizadas, em um esforço de sistematizar os conceitos e
aparatos teóricos abordados nos capítulos anteriores.

3.1. QUESTÕES METODOLÓGICAS

Este tópico objetiva tratar das questões metodológicas referentes à análise desenvolvida neste
trabalho, de modo a expor os caminhos analíticos e as problemáticas encontradas durante o
processo. O tema da narrativa transmídia, conforme anteriormente mencionado, é
sobremaneira recente, não havendo no contexto acadêmico atual um consenso sobre as formas
de se analisar este fenômeno. De fato, cada estudo sobre esta temática busca uma maneira
própria de se enxergar a transmidiação, o que já foi extensamente tratado no Capítulo 1 deste
trabalho. Propomos então um caminho metodológico elaborado a partir dos ensaios analíticos
observados até então, assumindo certo caráter experimental: estudos posteriores devem se
dedicar a testar e aprimorar o trajeto que esboçaremos neste trabalho. Compreendemos que
experiências como esta são um esforço inicial necessário para não apenas analisar narrativas
transmídia, mas para registrar o caminho traçado e, com sorte, ajudar no desenvolvimento
deste tão recente campo de estudos.

A primeira questão que se coloca é a natureza da narrativa principal, ou nave-mãe, a partir da
qual se constrói as extensões transmídia. Nosso objeto de estudo, antes de ser apenas a
narrativa transmídia do seriado True Blood, é o próprio universo ficcional multiplataforma
deste seriado. Então, compreendemos que as extensões transmídia não são objetos isolados
que podem ser analisados separadamente, mas que devem ser entendidos como partes
integrantes de um universo ficcional, cumprindo funções que só realizam sentido completo
quando se leva em consideração os vínculos entre as extensões e o texto principal.
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A natureza da nave-mãe, que no nosso caso é facilmente identificável como o seriado
televisivo, indica certos modos de construir as extensões transmídia. Conforme argumentação
de Mittell (2012), Evans (2011) e Clarke (2012), o fenômeno da transmedia television pode
ser compreendido como os modos específicos da narrativa transmídia criada para orbitar um
seriado televisivo. A análise aqui proposta seria diferente caso objetivássemos analisar a
narrativa transmídia cuja nave-mãe fosse um filme de cinema ou um videogame. Isso se dá
porque os modos como as extensões transmídia se vinculam à narrativa da nave-mãe serão
distintos a depender da natureza da nave-mãe.

No caso do transmedia television, devemos ter sempre em mente alguns aspectos particulares
dos modos de transmidiação na televisão, abordados no tópico 3 do Capítulo 2 deste trabalho.
O primeiro aspecto a se lembrar é o caráter não-balanceado das narrativas transmídia
elaboradas para seriados de televisão, no qual há claramente a distinção entre qual é o produto
principal – a nave-mãe – e quais são as extensões transmídia – peças secundárias que orbitam
a nave-mãe, mantém vínculos narrativos com ela e possuem os objetivos de deleitar o público
e de atingir metas comerciais de atrair interesse e audiência para o seriado na TV. O segundo
aspecto é a longa duração das narrativas seriadas televisivas, que podem se estender
indefinidamente, proporcionando inúmeras possibilidades para que extensões transmídia se
desenvolvam e a elas se vinculem. As janelas temporais – uma semana entre um episódio e
outro, meses de hiato entre temporadas – proporcionam momentos potencialmente ricos para
que as extensões transmídia se realizem.

A natureza da narrativa principal, então, determina um primeiro modo de se observar as
extensões transmídia, favorecendo um olhar sobre os vínculos narrativos entre ambas. A
questão principal então é: como analisar uma narrativa seriada televisiva incorporando as
extensões transmídia como partes integrantes da narrativa? Devemos assumir que as
extensões cumprem funções narrativas diferenciadas, conforme Fechine e Figueirôa (2011), e
que a análise da narrativa do seriado deve ser expandida para incorporar estes elementos que
se encontram em outras plataformas. Por exemplo, a análise deve compreender que o
desenvolvimento de um trama pode conter elementos cruciais que se encontram em um vídeo
no YouTube. Este vídeo, que é uma extensão transmídia, vincula-se à narrativa do seriado por
cumprir determinada função na história; função esta que deve ser analisada à luz dos
conceitos vistos no Capítulo 1, no qual foi feita uma extensa revisão de literatura sobre a
narrativa transmídia.
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Neste quesito, a duração da narrativa seriada televisiva se coloca como um problema
analítico. True Blood possui até o momento de execução desta dissertação 60 episódios
exibidos em cinco temporadas, o que totaliza quase 60 horas de vídeo com centenas de cenas,
cinco tramas principais (uma a cada temporada), inúmeras subtramas que se iniciam e se
encerram em poucos episódios ou que duram uma temporada inteira, e dúzias de personagens
fixos e temporários. A abordagem analítica escolhida é a de compreender o largo escopo do
seriado televisivo a partir da instauração, desenvolvimento e fechamento das tramas e
subtramas, de modo a observar os pontos em que as extensões transmídia se vinculam à
narrativa. Estes pontos de vinculação são compreendidos pela noção de códigos
hermenêuticos ou lacunas, conforme Long (2007), na qual uma ação na narrativa principal
fica passível de ser complementada posteriormente em uma extensão transmídia; as ideias de
aptidão negativa e pistas migratórias de Long (2007) complementam o entendimento dos
vínculos.

Esta abordagem também nos permite analisar a estrutura seriada de forma aprofundada,
observando os modos como a serialidade se constrói entre episódios e entre temporadas, à luz
dos conceitos vistos no tópico 1 do Capítulo 2. As formas com que as tramas e subtramas se
iniciam, se desenvolvem, se articulam e se encerram expõem o nível de complexidade
narrativa adotada pelo seriado, possibilitando a análise das estratégias de serialidade
utilizadas. Recursos como fotografia, edição, efeitos visuais, efeitos sonoros, cenário, figurino
etc., não serão privilegiados, como geralmente o são em análises de audiovisual, mas
ocasionalmente podem ser abordados quando necessário.

Desse modo, analisamos em um primeiro momento a narrativa do seriado televisivo com o
acréscimo das extensões transmídia que se vinculam diretamente à história narrada na
televisão: as tramas e subtramas são destrinchadas, os vínculos entre nave-mãe e extensões
transmídia são expostos e, por fim, podemos compor uma cronologia que incorpore ambos os
eventos da nave-mãe e das extensões. Seguindo a experiência analítica de Scolari (2009), a
composição da cronologia do universo ficcional proporciona uma compreensão abrangente do
caráter multiplataforma da narrativa transmídia, pois marca-se temporal e espacialmente o
local ocupado pelas extensões que orbitam a nave-mãe. Esta análise se encontra no tópico 2
deste capítulo.
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Mas conforme refletimos sobre as possibilidades analíticas, uma segunda questão se coloca no
caminho metodológico que estamos traçando: de que modo abarcar todas as extensões
transmídia de um universo ficcional tão largo como é o de um seriado televisivo? De início,
percebemos que nem todas as extensões transmídia contribuem diretamente para o
desenvolvimento das tramas, mas ainda assim cumprem funções relevantes para a construção
daquele universo ficcional. Por exemplo, o site de uma organização fictícia – que existe
apenas na história, mas que pode ser acessado por nós como se fosse um site institucional
verídico – pode não necessariamente interferir no curso das ações narradas, mas cumpre
funções como: fornece informações sobre a instituição, ajuda em uma construção de mundo
mais robusta e rica em detalhes, provoca curiosidade e atrai interesse para o seriado televisivo
etc. A priori, exemplos como este não entrariam na análise da narrativa, pois há pouca ou
nenhuma vinculação às tramas e subtramas narradas. De modo a abarcar todas as extensões
transmídia e proporcionar uma análise completa do universo ficcional multiplataforma de
True Blood, realizamos no tópico 3 deste capítulo uma análise das estratégias e funções
desenvolvidas pelas extensões transmídia, englobando as outras peças que, a exemplo do site,
não figurariam na análise da narrativa. São três as principais funções observadas nas
extensões transmídia de True Blood: construção de mundo, construção de personagens e
multiplicidade. Nesta análise, as extensões são descritas e suas funções exploradas, de modo a
compreendermos largamente o papel que cada peça cumpre no escopo daquele universo
ficcional. De modo geral, a revisão de literatura dos capítulos anteriores fornece os aparatos
para refletirmos sobre as funções das extensões analisadas; na medida em que for necessário,
recorreremos aos conceitos já tratados.
Acreditamos que a análise concentrada nestes dois eixos – a narrativa e as funções das
extensões – seja suficiente para uma compreensão bastante ampla do universo ficcional
multiplataforma de True Blood.

3.2. TRUE BLOOD E EXTENSÕES TRANSMÍDIA: ANÁLISE DA NARRATIVA

A análise que se segue busca compreender o universo transmídia cuja nave-mãe é o seriado
televisivo True Blood. Contudo, a enorme quantidade de tramas, subtramas, personagens do
texto principal e extensões transmídia torna impossível tratarmos de todos os elementos deste
universo, então recortes foram feitos. Descrever tudo resultaria em uma longa enciclopédia,
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que não é o objetivo desta dissertação. Portanto, as escolhas realizadas objetivaram
representar as estratégias e recorrências que definem ambos: o seriado televisivo e suas
extensões. Como o propósito do trabalho é analisar a narrativa do universo ficcional
transmídia através de uma abordagem multiplataforma, transmidiática, os recortes
favoreceram os pontos de maior transição entre as mídias: os momentos em que a narrativa é
expandida para além da nave-mãe. As tramas e subtramas analisadas são suficientes para
compreendermos a organização narrativa tanto dos episódios individuais quanto das
temporadas completas; as estratégias de serialidade, continuidade e complexidade narrativa
são abordadas nestas circunstâncias.

Por ora, faz-se necessário constar que as informações completas das extensões transmídia
mencionadas ao longo do texto se encontram no Apêndice B deste trabalho.

3.2.1. UM PRELÚDIO TRANSMÍDIA: INTRODUZINDO O MUNDO FICCIONAL
DE TRUE BLOOD

O primeiro episódio de True Blood estreou no canal HBO no dia 7 de setembro de 2008, mas
o seu mundo ficcional já havia sido lançado meses antes, através de uma campanha de
marketing viral e transmídia, com características de ARG105. Esta campanha teve o objetivo
comercial de chamar a atenção para a estreia do seriado, provocando curiosidade nos
potenciais telespectadores. Narrativamente falando, ela funciona como um prelúdio para o
mundo ficcional de True Blood. Sem antecipar nenhuma das tramas que figurariam nos
episódios do seriado, a campanha introduz o mundo peculiar onde se passa as histórias e
alguns personagens. Desta forma, determinados fãs telespectadores assistiriam à estreia de
True Blood já estando familiarizados com a lógica de funcionamento daquele mundo
ficcional, mas não apenas: as extensões forneciam informações detalhadas que jamais viriam
a aparecer no seriado televisivo. O seriado, é claro, fornece as informações necessárias para a
compreensão da história, mas os que tiveram acesso ao prelúdio sabiam mais. O
conhecimento aprofundado oferecido pelas extensões transmídia é o que, a rigor, expande a
narrativa.
105

ARG (sigla para Alternate Reality Game, ou jogo de realidade alternativa) é uma modalidade de game que
mistura elementos ficcionais com ações e participantes reais. Trata-se de uma narrativa interativa que usa o
mundo real como plataforma e que geralmente envolve diversas mídias, sobretudo a internet, e elementos de
games para contar uma história que pode ser afetada pelas ações ou ideias dos participantes.
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A campanha106 foi centrada no website BloodCopy.com (não mais disponível107) e se
espalhou em sites de redes sociais. Era encabeçada por Andrew, um blogueiro que investigava
provas da existência dos vampiros na nossa sociedade e sobre a invenção do sangue sintético,
borrando as fronteiras entre o que é ―real‖ e o que é ficcional. Fizeram parte da campanha: um
blog, duas páginas no Facebook, um perfil de Twitter, uma página no MySpace, um canal no
YouTube, dois grupos de discussão no Facebook, um perfil no site de rede social Last.FM, e
uma variedade de sites ficcionais, como uma rede social de relacionamentos (LoveBitten.net)
e o site comercial da bebida de sangue sintético (TruBeverage.com). Outra estratégia utilizada
foi a de publicar notícias ―falsas‖ (ou melhor, ficcionais) em blogs conhecidos, como o
LifeHacker, e anúncios da bebida de sangue sintético em jornais, revistas, outdoors, pontos de
ônibus etc., como se fosse um produto real comercializado em bares e supermercados.

Todas estas peças foram orquestradas em torno de um mistério que o blogueiro convocava os
curiosos a desvendar junto com ele. Uma das táticas usadas foi publicar mensagens
codificadas em anúncios de revistas e jornais e enviar cartas a blogueiros renomados,
incitando-os a entrar no jogo e desvendar o mistério, aumentando o burburinho sobre a
campanha. Na medida em que os códigos eram desvendados, os segredos foram revelados e a
campanha culminou com a revelação da existência dos vampiros. Os códigos escondiam
gravações de webcam utilizadas por vampiros para se comunicar e debater sobre o sangue
sintético e a revelação para a humanidade (estas gravações encontram-se disponíveis no canal
de YouTube do BloodCopy). Até a segunda temporada do seriado, continuou havendo novas
postagens e vídeos no blog e canais da campanha.
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A campanha BloodCopy.com foi realizada pela agência de marketing Campfire NYC (sob encomenda do
HBO), também responsável por campanhas promocionais de outros seriados, como Game of Thrones, American
Horror Story e Hunted, e pela realização do projeto transmídia do filme A Bruxa de Blair, já mencionado no
Capítulo 1 deste trabalho. O site da agência (disponível em: <http://campfirenyc.com>. Acesso em: 17 de dez.
2012) mantém um vídeo em que resume o trabalho desempenhado no BloodCopy.com e apresenta os seguintes
dados: os sites e páginas relacionadas à campanha tiveram 30.000 postagens e 1,5 milhão de visualizações, os
vídeos foram assistidos por 5,9 milhões de pessoas e somaram 50.000 horas de exibição, o que por fim levaram,
segundo a agência, 6,6 milhões de pessoas para assistir à estreia do primeiro episódio. O site descreve a
campanha da seguinte forma (em tradução livre): ―O canal HBO precisou que seu novo seriado True Blood fosse
um grande hit, apesar do conteúdo de nicho. A agência Campfire ativou audiências já interessadas nos assuntos
mais abrangentes do seriado, usando seu apoio ‗evangelizador‘ para estabelecer as bases para um empurrão em
direção à grande massa‖.
107
No site Internet Archive há uma ferramenta chamada The Way Back Machine que nos permite visualizar sites
que já foram retirados do ar ou versões anteriores de um site. Serviço semelhante é oferecido pela busca em
cache do Google. Disponível em: <http://archive.org>. Acesso em: 17 de dez. 2012.
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O destaque da campanha foi a grande diversidade de vídeos criados: foram publicados 149 no
canal do YouTube e 77 na página do MySpace do BloodCopy. Apenas no Youtube, os vídeos
somam mais de 2.7 milhões de visualizações até o momento. Além das gravações de webcam
acima mencionadas, há também esquetes humorísticas, programas de culinária, comerciais de
produtos e serviços destinados a vampiros, matérias de telejornais, entrevistas sobre o
surgimento dos vampiros, discursos de políticos e representantes de organizações da
sociedade civil; tudo imerso no mundo ficcional de True Blood, mas tratado como se fossem
―verdade‖. Um exemplo claro de extensão que se dedica a introduzir as particularidades do
mundo ficcional do seriado, mas sem antecipar as tramas que serão narradas nos episódios
televisivos, é o programa The Perspective with Victoria Davis. Com um formato jornalístico,
Victoria Davis (interpretada por uma atriz) apresenta um programa destinado a notícias sobre
vampiros, desde casos criminosos até fatos inusitados – como uma ginasta acusada de se
transformar em vampira para obter vantagens físicas na competição (vampiros são mais ágeis,
fortes e velozes que o humano). Os conteúdos deste programa introduzem o mundo ficcional,
fazendo com que o público já saiba o que esperar do seriado televisivo e funcionando como
um prelúdio.

Outros vídeos que funcionam como introdução ao seriado são as entrevistas que o blogueiro
realiza com personagens de True Blood, perguntando a opinião deles sobre a ―grande
revelação‖. Em Interview with Sookie Stakchouse, por exemplo, o blogueiro conversa com a
protagonista do seriado, o que faz desta extensão transmídia a primeira apresentação dela.
Durante a entrevista, Sookie fala sobre sua expectativa em conhecer um vampiro pela
primeira vez, indicando que esta cena se passa antes dos eventos do primeiro episódio do
seriado – quando ela conhece o vampiro Bill pela primeira vez. Outros personagens
entrevistados em momentos que antecedem o início do seriado são Sam Merlotte, Tara
Thornton e Andy Bellefleur.

Contudo, a campanha do BloodCopy não é composta apenas por segmentos isolados que
fornecem informações e curiosidades sobre aquele mundo ficcional. O prelúdio também
funciona com a construção de tramas, ainda que não-lineares e excessivamente fragmentadas:
as histórias são narradas através de posts de blog, vídeos no YouTube, revistas em quadrinhos
e até mesmo através de ações desempenhadas no ―mundo real‖. Podemos dizer que há duas
linhas principais que norteiam simultaneamente as várias peças que constituem a campanha
BloodCopy: a) a invenção da bebida de sangue sintético, cujo mistério envolvia cientistas
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japoneses e vampiros em uma disputa entre os que queriam esconder a existência dos
vampiros e aqueles que queriam divulga-la; e b) a luta por direitos igualitários entre humanos
e vampiros, envolvendo a opinião de cidadãos comuns, políticos, líderes religiosos e
representantes da comunidade de vampiros.

A trama da campanha viral que nos parece mais relevante para expressar os processos de
transmidiação em questão é a que trata da ―grande revelação‖, expressão usada para designar
o momento em que os vampiros revelaram sua existência à humanidade. Nos vários vídeos e
posts de BloodCopy, os vampiros debatem se devem ou não se revelar à sociedade, enquanto
humanos (alguns deles pessoas reais que entraram no jogo) tentam desvendar o mistério e
provar a existência dos vampiros. Dois vampiros de opiniões opostas – um a favor da
revelação, outro contra – são os personagens centrais desta trama: Samson e Lamar. É através
deles que a narrativa ficcional se expande inicialmente de curtos vídeos do YouTube para o
nosso ―mundo real‖ e para as páginas de uma revista em quadrinhos.
No vídeo intitulado Meeting with Samson the Vampire108, Samson (interpretado por um ator)
entrega a um humano um envelope selado com um brasão em cera vermelha, contendo
códigos e pistas para descobrir o mistério do sangue sintético. Envelopes similares com o
mesmo brasão foram enviados a blogueiros renomados, no mundo real 109. Fica evidente o
caráter de ARG, que faz com que elementos ficcionais perpassem do vídeo do YouTube para
o mundo físico, convocando pessoas comuns (e não personagens nem atores) para desvendar
os mistérios. Samson se assume a favor da revelação e acaba sendo encontrado morto por
humanos participantes do BloodCopy.

Lamar, também interpretado por um ator, aparece em cinco vídeos (gravações de webcam que
foram ―decodificadas‖) do canal do YouTube do BloodCopy, nos quais opina sobre a ―grande
revelação‖, mostrando-se contrário. Ele é o personagem central da revista em quadrinhos True
Blood: The Great Revelation, cuja primeira edição foi distribuída impressa para os
participantes do San Diego Comic-Con110 em julho de 2008, e posteriormente publicada
108

―Encontro com o vampiro Samson‖, em tradução livre. Disponível em: <http://youtu.be/VonlQ9zG0ww>.
Acesso em: 17 de dez. 2012.
109
A exemplo de J.C. Hutchins, proprietário do blog que leva seu nome. Disponível em:
<http://jchutchins.net/site/2008/05/21/videopdf-down-the-rabbit-hole>. Acesso em: 17 de dez. 2012.
110
O San Diego Comic-Con é um evento anual realizado na cidade de San Diego, Estados Unidos. O propósito é
reunir fãs, imprensa e produtores de quadrinhos, televisão, cinema e cultura pop, para encontros, debates,
painéis, palestras, feiras etc., além de ser um espaço para divulgação de novos produtos.
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online no site do HBO (não mais disponível). Na história, Lamar viaja ao Japão para conhecer
o sangue sintético e fica em dúvida se isso seria o suficiente para justificar a ―grande
revelação‖, que acaba por acontecer ao final da revista.

Figura 3 – Vampiro Lamar em captura de tela do vídeo do YouTube intitulado The Vampire King Lamar111 e em
recorte da revista em quadrinhos True Blood: The Great Revelation.

O vampiro Lamar é um personagem transmídia a rigor, navegando de vídeos-depoimentos do
YouTube para as páginas de uma revista em quadrinhos. É através principalmente dele, dentre
outros elementos do BloodCopy, que o público do prelúdio se informa sobre detalhes da
―grande revelação‖, assunto que é apenas mencionado e pouco explorado nos episódios do
seriado televisivo – onde Lamar nunca chegou a aparecer. A revista em quadrinhos também
menciona o BloodCopy, através de um diálogo entre Lamar e Samson, chegando a mostrar na
HQ um vídeo que pode ser acessado no canal do YouTube. O jogo de referências também
inclui o personagem Lamar segurando um envelope com códigos secretos, similar àqueles
enviados aos blogueiros, acessando sites que integram a campanha BloodCopy, e visitando o
local da morte de Samson em uma cena similar à vista em um dos vídeos da campanha no
Youtube.

111

―O Vampiro Rei Lamar‖, em tradução livre. Disponível em: <http://youtu.be/P9-ep7kRggk>. Acesso em: 17
de dez. 2012.
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Figura 4 – Captura de tela do vídeo do YouTube intitulado Vampire Taste Test – Tru Blood vs Human112 e
recorte da revista em quadrinhos True Blood: The Great Revelation.

É enorme a quantidade de informações e detalhes oferecidos na campanha BloodCopy,
tornando difícil abarcar tudo nesta análise; mas, mais importante, os casos citados ilustram o
funcionamento deste prelúdio e os processos de transmidiação desenvolvidos. No decorrer da
análise, conteúdos oriundos de BloodCopy voltarão a aparecer, em momentos oportunos.

3.2.2. A ORGANIZAÇÃO DAS TRAMAS DO SERIADO E OS VÍNCULOS COM
EXTENSÕES TRANSMÍDIA

Cada temporada de True Blood possui uma trama principal, enquanto simultaneamente se
desenvolvem múltiplas subtramas, ou tramas secundárias. As tramas principais são centradas
na protagonista da história, Sookie Stackhouse, e geralmente envolvem um vilão que coloca
os personagens em risco de morte. As subtramas são contadas através de personagens
secundários e em geral seguem duas tendências: ora ocorrem em paralelo com os
acontecimentos da trama principal, ora constituem núcleos relativamente isolados dos eventos
principais. Comecemos pela primeira temporada.
112

―Teste do paladar de vampiro: sangue sintético Tru Blood versus sangue humano‖, em tradução livre.
Disponível em: <http://youtu.be/nml4wR9ygzA>. Acesso em: 17 de dez. 2012.
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A trama principal da primeira temporada se inicia com a chegada do vampiro Bill Compton à
pequena cidade de Bon Temps113. Ele é o primeiro vampiro a aparecer naquela pequena
cidade do interior da Louisiana desde a ―grande revelação‖, deixando os moradores locais
apreensivos. Ele conhece a protagonista no bar em que ela trabalha como garçonete, e desde o
primeiro encontro fica claro o interesse mútuo.

A atmosfera de romance que envolve a relação de Bill e Sookie é explicitada na primeira cena
em que eles se encontram. Quando Bill entra no bar, Sookie se volta para encará-lo, e um
zoom in aproxima a imagem no rosto da personagem. Vemos o vampiro sentado a uma mesa,
enquanto as luzes ao redor dele diminuem e uma música romântica domina o áudio da cena
(os sons diegéticos somem na medida em que a música aumenta). Esta passagem suscita a
impressão de que tudo à volta de Sookie perde importância, pois ela está com sua atenção
completamente voltada para o vampiro. A partir desse momento já se estabelece para o
telespectador o casal romântico do seriado.

Figura 5 – Capturas de tela do primeiro episódio da primeira temporada do seriado televisivo, no qual Sookie e
Bill se conhecem no Bar Merlotte.

113

Em entrevista concedida ao blogueiro do BloodCopy, o vampiro Bill falou sobre os motivos que o fizeram
escolher Bon Temps para morar. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=pRDNPYq2_yE>. Acesso
em: 05 de jan. 2013.
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A partir daí, a primeira temporada desenvolve o relacionamento amoroso do casal. Em
paralelo, mulheres que tiveram envolvimento sexual com vampiros começam a ser
assassinadas na cidade, e Sookie se torna um alvo em potencial. A trama principal guiada pela
protagonista, então, é um misto de romance – a idas e vindas com o vampiro – e mistério dos
assassinatos – quem é o assassino e quem será a próxima vítima? – e dura os 12 episódios da
primeira temporada. Ao final da temporada Sookie descobre a identidade do assassino e o
mata, encerrando esta trama; contudo, o namoro com o vampiro continua a se desenvolver na
temporada seguinte. De modo geral, os relacionamentos amorosos da protagonista estarão
sempre presentes nas histórias narradas no seriado, imbricados com os eventos das tramas.

No canal do YouTube da campanha BloodCopy, há vídeos que se ligam diretamente a eventos
narrados na primeira temporada, expandindo a narrativa com pequenos pedaços de
informações extras; os vídeos oferecem detalhes e opiniões dos personagens sobre os
acontecimentos. Por exemplo, no vídeo intitulado Murder in Bon Temps!114 vemos o
blogueiro Andrew, personagem ficcional que comandava o BloodCopy, entrevistando o xerife
da cidade de Bon Temps a respeito da vítima assassinada no primeiro episódio do seriado,
Maudette Pickens. No vídeo, o xerife fornece detalhes sobre como a polícia encontrou a
vítima e sobre o andamento das investigações. Outros personagens entrevistados pelo
blogueiro do BloodCopy são Rene Lenier, Andy Bellefleur, Tara Thornton, Maxine
Fortenberry, Sam Merlotte, Lafayette Reynolds, além de outros moradores fictícios de Bon
Temps que não são personagens do seriado.

Cumprindo função semelhante a estes vídeos do BloodCopy, ao longo da primeira temporada
o personagem Lafayette grava vídeos-depoimentos em que comenta os eventos que têm
acontecido na cidade e opina sobre os demais personagens, com um tom de fofoca. Este
material foi divulgado como parte dos conteúdos extras do box em Blu-Ray da primeira
temporada completa. Não há grandes acréscimos às tramas do seriado, pois o formato de
depoimento restringe o escopo destes vídeos: o que se vê é a opinião do personagem, e não o
desenrolar das histórias. Ao fim, tem-se maior conhecimento sobre os personagens e suas
motivações, mas não há ação propriamente dita. Por exemplo, no vídeo Lafayette on

114

―Assassinato
em
Bon
Temps‖,
em
tradução
livre.
<http://www.youtube.com/watch?v=eZ4FYFAn7Yw>. Acesso em: 05 de jan. 2013.

Disponível

em:
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Draining115, o cozinheiro comenta sobre as ações de Mack e Denise Rattray e os boatos de
que eles capturam vampiros para drenar seu sangue: no primeiro episódio do seriado, estes
personagens aprisionam o vampiro Bill e tentam drenar seu sangue, sendo impedidos por
Sookie. Posteriormente, Bill os mata. Esta extensão fornece informações de como e por que
humanos drenam vampiros: o sangue de vampiro funciona como uma droga alucinógena
quando ingerido por humanos e é vendida em meio ao tráfico com o apelido de V.

Os eventos da trama principal repercutem nos outros personagens, criando um estado de
atenção e medo por conta dos assassinatos. Em paralelo, duas subtramas se desenvolvem: a
primeira encabeçada por Jason Stackhouse e diretamente ligada à trama principal, e a segunda
centrada em Tara Thornton em um núcleo narrativo relativamente isolado do restante. O que
notamos de similar nestas duas subtramas é que ambas direcionam os personagens a situações
que comporão as tramas principais da temporada seguinte.

Na trama de Jason, o personagem se torna suspeito dos assassinatos desde o primeiro
episódio, quando se descobriu que a primeira vítima havia feito sexo com ele momentos antes
de ser encontrada morta116. O personagem só é inocentado totalmente ao final da temporada,
quando Sookie descobre a identidade do verdadeiro assassino. Durante toda a temporada, a
jornada do personagem é impactada pela investigação em busca do assassino. No episódio 11,
Jason é novamente preso quando sua nova namorada, Amy, é encontrada morta. Enquanto
estava na cadeia, ele recebe a visita de um pastor evangélico que o convence de que os
vampiros são os verdadeiros culpados por tudo de ruim que acontece na sua vida, incluindo a
morte de Amy. No último episódio da primeira temporada, então, Jason vai à cidade de Dallas
para um culto religioso da igreja ―Fellowship of the Sun‖, que tem uma postura
assumidamente anti-vampiros. Esta igreja e seus frequentadores terão um importante papel na
trama da segunda temporada, na qual Sookie e Bill viajam para Dallas à procura de um
vampiro desaparecido; os rumores indicavam que ele havia sido sequestrado pelos membros
desta igreja.

115

―Lafayette
fala
sobre
drenagem‖,
em
tradução
livre.
Disponível
em:
<http://www.youtube.com/watch?v=sohmeMNyE5s>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
116
No vídeo intitulado Jason Stackhouse arrested? (―Jason Stackhouse preso?‖, em tradução livre), o blogueiro
do BloodCopy entrevista o personagem Rene Lenier sobre a prisão de seu amigo, Jason. Disponível em:
<http://youtu.be/ooHSrbx5US0>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
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A trama de Tara, diferente da de Jason, não acompanha os eventos da trama principal (os
assassinatos). Funcionando de forma relativamente autônoma, a jornada de Tara constitui um
arco dramático que se inicia no episódio 6, quando sua mãe a convence de que está possuída
por demônios e precisa de um exorcismo. Embora relutante, Tara ajuda sua mãe a se exorcizar
no episódio 7, o que aparentemente funciona. Surpresa com a mudança de comportamento de
sua mãe – antes alcoólatra e violenta –, Tara resolve no episódio 8 fazer em si mesma um
exorcismo, o que vai ocorrer no episódio 10. Durante o exorcismo, algo diferente acontece:
uma entidade surge, aparentemente convocada pelo ritual. Neste momento, contudo, não há
explicações para o ocorrido. No episódio 11 da primeira temporada uma nova personagem
surge, Maryann, disposta a ajudar Tara, oferecendo um lugar para morar. Na segunda
temporada, Maryann será a vilã que colocará em risco a vida dos moradores de Bon Temps e,
ao final, revela ser a entidade trazida pelo ritual de exorcismo de Tara.

O que observamos nestes dois casos é que a instauração das tramas principais da segunda
temporada ocorreu ainda na primeira temporada, deixando clara a escolha em direção a uma
narrativa complexa e continuada, que recusa o fechamento completo de tramas. Ao invés de
iniciar uma trama completamente nova, a segunda temporada já se inicia desenvolvendo a
narrativa a partir do que ficou em aberto na temporada anterior. A escolha por uma narrativa
continuada torna difícil a tarefa de analisar com precisão onde acaba uma trama e onde
começa a próxima, uma vez que os eventos narrados estão imbricados. No caso de Jason, a
morte de sua namorada no episódio 11 da primeira temporada foi o estopim para fazê-lo
ingressar na igreja anti-vampiros e se envolver com a trama de Dallas, na segunda temporada.
No caso de Tara, foi seu exorcismo malsucedido no episódio 10 da primeira temporada que
atraiu para Bon Temps o ser sobrenatural Maryann, a grande vilã da temporada seguinte.
Podemos concluir que os episódios finais de uma temporada se ocupam mais de expandir as
histórias para tramas que se desenvolverão posteriormente do que de promover um desfecho –
um final propriamente dito – para os acontecimentos. Este recurso narrativo também ocorre
nas demais temporadas, tornando-se uma estratégia recorrente em True Blood; voltaremos a
tratar deste tema mais adiante.

A segunda temporada

A segunda temporada, então, pode ser dividida em duas tramas principais: a trama de Dallas e
a igreja Fellowship of the Sun, e a trama da vilã Maryann. Focaremos a análise na primeira
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trama, que nos fornece maiores subsídios para compreender a complexidade da narrativa e o
uso de extensões transmídia.

No último episódio da primeira temporada, vemos o Reverendo Steve Newlin pela primeira
vez, quando Jason vai a um culto na sua igreja, a Fellowship of the Sun, mas é apenas na
segunda temporada que o conhecemos melhor. Logo na primeira cena em que aparece,
Newlin discute em um telejornal com Nan Flanagan, representante da American Vampire
League. O reverendo acusa a vampira de estar por trás do assassinato de seu pai, o reverendo
Theodore Newlin, fundador da igreja que seu filho agora preside. A primeira e única aparição
de Theodore no seriado televisivo foi no episódio 2 da primeira temporada, quando Sookie
assiste a uma notícia de um telejornal informando da sua morte em um suposto acidente de
carro. Na campanha do BloodCopy, contudo, o reverendo Theodore protagonizou seis vídeos
em que ele utilizava de sermões religiosos para condenar vampiros, atacar seus apoiadores e
promover o ódio contra os seres sobrenaturais. Em um dos vídeos, intitulado Rev. Newlin on
vampires117, o reverendo Theodore utiliza passagens da Bíblia para justificar suas opiniões
contrárias a respeito dos vampiros. Os consumidores destas extensões transmídia já estavam
familiarizados com o reverendo e a igreja muito antes do início da segunda temporada: com
efeito, os dois primeiros vídeos118 sobre Theodore Newlin e a Fellowship of the Sun foram
postado no canal de BloodCopy em 31/07/2008, dois meses antes da estreia do seriado
televisivo e um ano antes da estreia da segunda temporada, quando a igreja ganha um papel
importante na história.

A trama de Dallas acontece em duas linhas de ação que, ao fim, se encontram. Primeiro,
temos Jason ingressando no acampamento de verão da igreja Fellowship of the Sun, já no
episódio 2 da segunda temporada. É uma espécie de retiro espiritual, onde jovens aprendem a
filosofia da igreja; lá Jason se torna o favorito do reverendo Steve Newlin e sua esposa, Sarah,
sendo considerado o mais promissor integrante do acampamento. No episódio 3, Sookie e Bill
são convocados por Eric Northman, vampiro-xerife da região de Bon Temps, para ajudar na
busca por um vampiro desaparecido, chamado Godric; boatos indicavam que membros da
Fellowship of the Sun havia o sequestrado, o que os leva até a cidade de Dallas para se

117

―Reverendo Newlin fala sobre vampiros‖, em tradução livre. Disponível em: <http://youtu.be/jFIpZBaBoJA>.
Acesso em: 05 de jan. 2013.
118
Disponíveis em: <http://youtu.be/W2lqcLbI_S4>; <http://youtu.be/xqh7Z3KxpY0>. Acesso em: 05 de jan.
2013.
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infiltrarem na igreja e investigarem o caso. A trama se desenvolve até o episódio 9, quando
desvendam o mistério e encontram Godric.

Em paralelo aos acontecimentos de Dallas, do episódio 1 ao 9, os moradores de Bon Temps
estavam sendo dominados pela presença sobrenatural de Maryann; a partir do episódio 10,
Sookie, Bill e Jason retornam à cidade e procuram um modo de matá-la, o que só acontece no
último episódio desta temporada. Não há nenhuma trama secundária relevante a ser
mencionada na segunda temporada, uma vez que todos os personagens estão envolvidos nas
duas tramas principais, seja em Dallas, seja em Bon Temps. É preciso pontuar, contudo, que
cada trama é composta por uma série de arcos simultâneos, que se desenvolvem lado a lado.
Por exemplo, em Dallas temos: a) Sookie se infiltra na igreja e é capturada; b) Jason tem um
caso amoroso com Sarah, esposa do reverendo; c) Bill se vê preso às vontades de Lorena, a
vampira que o criou e que é apaixonada por ele. Estes três arcos, a priori, não se relacionam
nem possuem desenvolvimento narrativo suficiente para serem analisadas enquanto tramas
autônomas, mas estão inseridos no contexto da trama principal que envolve a igreja e o
desaparecimento de Godric.

O final da primeira temporada consegue instaurar de forma orgânica as tramas da segunda
temporada; já esta não é tão sutil na introdução das tramas da terceira temporada. De modo
geral, a trama de Dallas se resolve no episódio 9 da segunda temporada, quando o vampiro
Godric comete suicídio, e a trama da vilã Maryann se encerra com a sua morte no último
episódio da segunda temporada. Mas isso não quer dizer que True Blood, de repente, optou
por ser ―menos complexa‖ narrativamente: embora menos sutil, as tramas da terceira
temporada ainda assim se iniciam na segunda. O último episódio da segunda temporada pode
ser dividido em duas partes: nos primeiros 34 minutos a trama de Maryann é encerrada, e nos
22 minutos restantes temos uma espécie de epílogo da segunda temporada. Ou melhor, esse
trecho funciona mais como um prólogo da terceira temporada, que se associa com extensões
transmídia para introduzir as tramas que virão em seguida.

Prólogo transmídia da terceira temporada

No final da segunda temporada, quatro acontecimentos marcam a instauração das principais
tramas da temporada seguinte; dois destes possuem vínculos transmidiáticos que expandem a
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narrativa, e, portanto, focamos nossa atenção neles119. O primeiro acontecimento é Jason
matando um personagem chamado Eggs para salvar o detetive Andy Bellefleur: Eggs estava
transtornado e ameaçando Andy com uma faca. O detetive decide assumir a responsabilidade
pela morte, ordenando que Jason fuja do local e jamais conte o que aconteceu. Esta cena é a
última em que Jason aparece na segunda temporada; na temporada seguinte, a primeira cena
de Jason mostra o personagem entrando em sua casa. Notamos nesta passagem uma lacuna,
que poderia ser questionada através de uma pergunta como ―onde esteve Jason entre a cena do
crime e sua casa?‖. Para os telespectadores apenas do seriado televisivo, esta lacuna poderia
ser respondida por algo simples como ―Jason dirigiu até sua casa‖, não comprometendo a
compreensão destes telespectadores. As noções de lacuna, pistas migratórias e capacidade
negativa (LONG, 2007) explicam esta passagem. Mas com uma extensão transmídia, a lacuna
pode ser completada de outra forma.

Antes do início da terceira temporada, o HBO lançou A Drop of True Blood, um conjunto de
seis minisodes online – mini-episódios com duração de dois a cinco minutos cada – que se
dedicaram a fazer a passagem entre os acontecimentos do final da segunda temporada e o
início da terceira. O sexto mini-episódio é o que se dedica a preencher a lacuna acima
mencionada, sobre Jason. Em apenas dois minutos e 40 segundos, vemos Jason correndo pela
floresta, fugindo da cena do crime e em direção à sua casa. Ele está transtornado por ter
matado uma pessoa e conversa sozinho, desesperado e pedindo perdão a vários deuses,
fazendo a promessa de mudar de vida. Rápidos flashbacks mostram cenas das temporadas
passadas, conforme o personagem relembra seus erros. Em meio ao martírio, vemos em
câmera subjetiva algo espiando Jason através dos arbustos; trata-se de um felino preto com
olhos amarelos, que somente seria explicado na terceira temporada. Jason se assusta com o
animal e sai correndo novamente, encerrando o mini-episódio. A continuação imediata desta
cena, como sabemos, está na terceira temporada.

119

Os outros dois acontecimentos, que instauram ainda na segunda temporada tramas importantes da terceira,
são: o sequestro do vampiro Bill, e Sam indo em busca dos seus pais biológicos.
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Figura 6 – Capturas de tela em sequência do personagem Jason: 1) Última cena com o personagem no final da
segunda temporada; 2) Cena do sexto mini-episódio de A Drop of True Blood; e 3) Primeira cena do personagem
no primeiro episódio da terceira temporada.

Com esta extensão transmídia, vemos o estado de espírito do personagem – transtornado,
arrependido, disposto a mudar de vida e não cometer os mesmos erros – e a inserção de um
novo mistério – o que era aquele felino?. Estas duas informações serão a base da trama
encabeçada pelo personagem na terceira temporada, e que puderam ser antecipadas ao
consumidor da extensão. Será revelado que o felino era um ser sobrenatural chamado
werepanther, ou um humano-pantera (similar a um lobisomem, mas com a particularidade de
o humano se transformar em uma pantera, e não em lobo). Jason se envolverá com uma
mulher-pantera, e conhecerá uma estranha comunidade de werepanthers.

Para ser bem-sucedida, a extensão deve se aproveitar da lacuna deixada em aberto na navemãe – onde Jason esteve? – para oferecer uma expansão narrativa que aprofunde o
conhecimento do público acerca daquele evento. Contudo, a informação fornecida pela
extensão não pode ser crucial para a compreensão da história, uma vez que deve-se supor que
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nem todos os telespectadores assistirão à extensão. Baseando-nos neste fato, podemos afirmar
que o minisode se vincula à narrativa de forma proveitosa, pois é capaz de nos informar o que
aconteceu com Jason e indicar o que o aguarda na temporada seguinte, sem, contudo,
prejudicar a compreensão do telespectador convencional, que só assiste aos episódios do
seriado televisivo. Considerando que o mini-episódio foi lançando como uma estratégia de
divulgação pouco antes do início da terceira temporada, é possível ponderar que a função
principal desta extensão é a de provocar a curiosidade no telespectador fã e atrair sua atenção
para a estreia da temporada.

Outro acontecimento do final da segunda temporada que teve ramificações transmidiáticas foi
a personagem Jessica saindo de casa para encontrar seu namorado, Hoyt. Contudo, a vampira
não se encontra com ele: na cena seguinte, ela está em um caminhão estacionado em um posto
de gasolina, se alimentando do sangue de um humano. A lacuna – como Jessica foi parar lá?
– pode ser compreendida à semelhança do caso de Jason, e fora também preenchida com um
mini-episódio. Com aproximadamente quatro minutos e meio de duração, o segundo minisode
de A Drop of True Blood mostra Jessica em um bar em busca de uma presa humana. Após ser
confrontada por um fanático religioso – e hipnotizá-lo para que ele a deixasse em paz –, ela
conhece o caminhoneiro que usaria para se alimentar. Na primeira cena em que aparece na
terceira temporada do seriado, Jessica está voltando para casa arrastando o caminhoneiro, que
viria a morrer momentos depois. A trama que se desenvolve a partir desta situação é a
seguinte: para ajudar Jessica a lidar com o corpo do humano sem deixar vestígios, um novo
personagem é introduzido no seriado. Trata-se de Franklin, um vampiro psicopata que se
apaixona por Tara, aprisionando-a como se fosse sua escrava.

A partir deste ponto, já temos os subsídios necessários para compreendermos os modos de
funcionamento das extensões transmídia na relação com a nave-mãe, bem como as estratégias
de serialidade, continuidade e fragmentação adotados nos episódio do seriado televisivo.
Discorrer sobre outras tramas não acrescentaria pressupostos relevantes para os objetivos
desta dissertação, pois o material analisado até o momento é o suficiente para representar o
todo. A seguir, sistematizamos os resultados obtidos.
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3.2.3. A ORGANIZAÇÃO DO EPISÓDIO E DA TEMPORADA: OS GANCHOS E A
CONTINUIDADE

As duas estratégias de serialidade observadas com maior recorrência em True Blood são os
ganchos120 ao final dos episódios (ou apenas ―ganchos finais‖) e a continuidade das tramas.
Podemos até utilizar a hipérbole ―continuidade absoluta‖ para descrever a forma com que a
história é narrada: as cenas seguintes continuam do ponto em que foram interrompidas
anteriormente, seja dentro de um mesmo episódio ou entre episódios distintos. Embora as
tramas do seriado televisivo se desenvolvam contínua e simultaneamente ao longo das
temporadas, o episódio ainda é a unidade mínima a partir da qual a história chega ao
telespectador. A organização narrativa dos episódios do seriado, então, pode ser analisada
para que compreendamos as estratégias dos ganchos finais e da continuidade.

A organização narrativa dos episódios de True Blood pode ser decomposta nos seguintes
elementos: o clipe de recapitulação, o prólogo, a vinheta de abertura, o desenvolvimento das
tramas, o gancho final e os créditos finais. É a partir destes seis elementos que os episódios se
organizam formalmente.

O clipe de recapitulação consiste em resumir em cerca de um minuto os acontecimentos mais
importantes dos episódios anteriores, de modo que o telespectador relembre das informações
necessárias para continuar a fruir a história. Após o clipe, o episódio começa com uma rápida
cena, que dura em média de um a dois minutos, antes que a vinheta de abertura seja exibida.
Essa cena, que chamamos de prólogo do episódio, geralmente mostra a continuação da cena
interrompida no final do episódio anterior, podendo fornecer uma resolução para o conflito ou
funcionar como um prolongamento que estende o conflito para depois da vinheta. Vemos,
pois, que a cena do prólogo vai depender diretamente do gancho deixado no episódio anterior.
É esse gancho final e essa estratégia narrativa de ―continuidade absoluta‖ que unificam as
tramas ao longo dos episódios e informam ao público que o seriado tem que ser assistido na
ordem cronológica correta – este ―contrato de leitura‖ já fica claro desde os primeiros
episódios, que analisamos a seguir. Diferente do que ocorre na forma mais pura do series,
120

O recurso dos ganchos é utilizado, em maior ou menor escala, por todas as narrativas seriadas: trata-se da
estratégia narrativa usada para fazer a ligação entre as situações dramáticas. Neste trabalho, focamos nossa
atenção no que chamamos de ganchos finais (ou ganchos ao final dos episódios), pois é a estratégia que
predomina na construção de serialidade nos episódios de True Blood, juntamente com a continuidade absoluta.
Os ganchos que ocorrem no meio do episódio não foram levados em conta na nossa análise.
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conforme vimos no capítulo anterior, os episódios de True Blood recusam o fechamento
completo das tramas ao final de cada episódio. A organização das tramas se dá de forma
narrativamente complexa, sendo instauradas, desenvolvidas e encerradas – ou até continuadas
– ao longo da temporada, sem obedecer aos limites formais do episódio.

A análise dos ganchos finais e prólogos do primeiro ao quarto episódio da primeira temporada
de True Blood é o suficiente para compreendermos estas estratégias, recorrentes durante todo
o seriado televisivo. Ao final do primeiro episódio, Sookie está sozinha no estacionamento do
bar Merlotte‘s, de madrugada, esperando por Bill. Ela é atacada pelo casal Rattray, e o
episódio se encerra com a personagem sendo espancada. O prólogo do episódio seguinte
inicia deste mesmo ponto, ainda mostrando Sookie sendo espancada. Alguém a salva, e
embora seja presumível se tratar do vampiro Bill, seu rosto não é mostrado. Este fato cria um
novo pequeno mistério – quem salvou Sookie? –, que será revelado após a vinheta de abertura,
quando nos é mostrado o vampiro carregando-a em seus braços.

Figura 7 – Capturas de tela da última cena do episódio 01 (gancho) e a primeira cena do episódio 02 (prólogo),
primeira temporada.

No final do segundo episódio, Sookie se dirige à casa de Bill. Ao bater na porta, três vampiros
desconhecidos aparecem, ameaçando-a. A última cena é um close no rosto de um dos
vampiros, com presas à mostra e sangue escorrendo pela boca. A primeira cena do episódio
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seguinte é esta mesma imagem: um close do mesmo vampiro. A tensão se prolonga; Bill
surge e pede que todos entrem, e quando os outros vampiros ameaçam morder Sookie
novamente, ele se aproxima e declara ―Sookie é minha‖ – logo descobriríamos que dizer que
possui um humano é um código entre vampiros para sinalizar que apenas ele, o possuidor,
pode se alimentar daquele humano.

Figura 8 – Capturas de tela da última cena do episódio 02 (gancho) e a primeira cena do episódio 03 (prólogo),
primeira temporada.

O terceiro episódio se encerra com Sookie encontrando o corpo de Dawn, uma das vítimas do
assassino em série; a última cena é um close de Sookie gritando. No início do próximo
episódio, ela ainda está gritando por ajuda quando Jason aparece; logo mais, uma vizinha de
Dawn aparece e acusa o irmão de Sookie de ser o assassino.
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Figura 9 – Capturas de tela da última cena do episódio 03 (gancho) e a primeira cena do episódio 04 (prólogo),
primeira temporada.

Os ganchos finais utilizam elementos da própria narrativa ficcional para criar momentos
propícios, levando os personagens a situações de suspense e mistério e o telespectador à
expectativa. As tramas caminham conforme uma pergunta – quem salvará Sookie? – ou um
novo elemento – a descoberta de mais uma vítima – são adicionados à narrativa. No episódio
que sucede a tais acréscimos, os prólogos tratam de resolver os pequenos conflitos (Sookie foi
salva por Bill) ou podem gerar consequências a serem abordadas no restante do episódio
(Jason é considerado suspeito do assassinato e é preso).

A estratégia dos ganchos finais é, de fato, uma das características definidoras da serialidade
em True Blood, já que análises semelhantes às acima podem ser feitas com praticamente todos
os episódios do seriado; embora alguns ganchos sejam criados com maior ênfase na emoção
ou no suspense, a estratégia estará sempre presente. Em entrevista à imprensa, o criador de
True Blood, Alan Ball, explica o processo criativo dos roteiristas do seriado da seguinte
forma: ―No início de cada temporada, nós recorremos aos romances [nos quais o seriado se
baseia], escolhemos os momentos que realmente amamos, e escolhemos os pontos que
criariam um ótimo gancho ao final de um episódio. Então, começamos a envolver os outros
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personagens121‖. Isto ilustra como os ganchos ao final de cada episódio são importantes para a
narrativa desde a concepção.
Após a cena do prólogo, tem-se a vinheta122 de abertura de True Blood, que é uma edição de
imagens que remetem, sobretudo, ao ambiente interiorano do sul dos Estados Unidos, onde se
passa a história, utilizando como trilha sonora a música Bad Things, composta e interpretada
por Jace Everett. É possível observar temáticas abordadas na vinheta: religiosidade,
segregação racial, sexo, violência, discriminação, morte, entre outros. Em determinadas
medidas, são temáticas abordadas durante o seriado. É durante essa vinheta que aparecem os
créditos iniciais do seriado, apresentando os atores e os principais envolvidos na execução do
programa, como criador, roteirista, diretor, produtores, responsáveis por casting, trilha sonora,
edição, designer de produção e diretor de fotografia, além de informar que o seriado é baseado
na coleção de romances The Southern Vampire Mysteries, de Charlaine Harris.

Figura 10 – Colagem de capturas de tela da vinheta de abertura de True Blood123.

121

Tradução nossa para: At the beginning of each season, we go through the books, pick out the points we really
love, and pick out the points we think would make a great cliffhanger moment at the end of an episode. Then we
start to wrap the other characters in. Disponível em: <www.aoltv.com/2009/09/11/alan-ball-of-true-blood-the-tvsquad-interview-full-transcrip>. Acesso em: 09 de jan. 2013.
122
A vinheta foi produzida pela agência Digital Kitchen, também responsável pela campanha de marketing da
segunda temporada do seriado (vencedora de três prêmios na área do martketing e publicidade), e pelas aberturas
de outros seriados, como Six Feet Under (também do criador de True Blood, Alan Ball; vencedora do prêmio de
melhor sequencia de abertura de seriado do Emmy Awards no ano de 2002) e Dexter (mesmo prêmio, no ano de
2007). Disponícel em: <http://thisisdk.com>. Acesso em: 09 de jan. 2013.
123
Imagem retirada do site Art of the Title. Disponível em: <www.artofthetitle.com>. Acesso em: 09 de jan.
2013.
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Após a vinheta, o episódio segue intercalando cenas das diferentes tramas em andamento;
podemos nos referir a esta passagem mais genericamente como ―desenvolvimento‖. É nesta
parte que as tramas se desenrolam, até culminar no gancho ao final do episódio, como visto
anteriormente. Após a cena do gancho, são exibidos os créditos finais, o que marca o fim do
episódio.

Podemos expressar a organização narrativa de um episódio de True Blood da seguinte forma:

Figura 11 – Representação em gráfico da organização de um episódio de True Blood.

A continuidade do seriado é representada pela recusa ao fechamento das tramas em um único
episódio; por isto é significativo incluir o final do episódio anterior e o início do episódio
seguinte no gráfico. Como vimos anteriormente, as tramas se iniciam, articulam-se,
desenvolvem-se e se encerram sem respeitar os limites formais do episódio enquanto
segmento individual. Enquanto algumas tramas duram um determinado número de episódios
– como o mistério dos assassinatos na primeira temporada – outras se associam e se
expandem de um modo que torna difícil precisar onde determinada trama acaba e onde a
próxima começa – como o exorcismo de Tara na primeira temporada, que se expande de
modo a compor uma importante trama na temporada seguinte.

Vemos, então, que a complexidade narrativa não está presente apenas nos vínculos de
continuidade entre episódios, mas também na forma como as várias temporadas se articulam.
Os finais de temporada funcionam de forma semelhante aos finais de episódio, utilizando de
ganchos e continuidade para articular as tramas em desenvolvimento com aquelas que
comporão a temporada seguinte. Podemos expressar a organização narrativa de uma
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temporada de True Blood com a figura abaixo, onde as linhas tortas simbolizam as várias
tramas que continuam de uma temporada para outra, conforme analisamos anteriormente.

Figura 12 – Representação em gráfico da organização de uma temporada de True Blood.

Em resumo, vimos até o momento que o universo ficcional multiplataforma de True Blood foi
introduzido pelo que chamamos de prelúdio transmídia, que as tramas do seriado televisivo se
articulam com extensões transmídia, e que os episódios e temporadas se organizam
narrativamente a partir das estratégias da continuidade ―absoluta‖ e dos ganchos finais.
Podemos expressar com o gráfico abaixo este universo transmídia: a nave-mãe ocupando seu
lugar de destaque, enquanto as extensões orbitam à sua volta. Faz-se necessário ressalvar que
as extensões ainda não mencionadas que figuram no gráfico abaixo serão tratadas na análise a
seguir.

Figura 13 – Representação em gráfico do universo transmídia de True Blood.

O gráfico acima consegue expressar o funcionamento do universo ficcional multiplataforma
de True Blood com uma perspectiva cronológica: enquanto as tramas das temporadas se
desenvolvem simultânea e linearmente, a posição das extensões é marcada a partir dos seus
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vínculos com a nave-mãe. Enquanto a maioria das extensões se realiza no decorrer das
temporadas (extensões listadas abaixo de cada temporada, Figura 13), outras se concretizam
no hiato entre uma temporada e outra. E, por fim, há os romances e revistas em quadrinhos
impressas, que não se vinculam à cronologia de eventos da nave-mãe, sendo considerados
mundos alternativos ao principal (ver análise da função de multiplicidade, a seguir).
Conforme antecipamos no início deste capítulo, já era previsto que o excesso de extensões
impossibilitaria sua inserção na análise da narrativa. O que propomos a seguir é uma análise
das extensões ainda não-exploradas a partir das funções que elas cumprem no universo
ficcional, ou seja, como contribuem para a expansão da narrativa. A partir de nossa pesquisa,
identificamos que as extensões transmídia de True Blood cumprem, principalmente, três
funções: construção de mundo, construção de personagens e multiplicidade.

3.3. TRUE BLOOD E EXTENSÕES TRANSMÍDIA: ANÁLISE DAS FUNÇÕES

As funções que podem ser desempenhadas pelas extensões transmídia já foram extensamente
tratadas no Capítulo 1 deste trabalho. A seguir, analisaremos as extensões de True Blood a
partir das três funções mais relevantes. É preciso ressalvar que uma mesma extensão pode – e
deve – desempenhar mais de uma função; por exemplo, um mini-episódio online pode
expandir a narrativa através da oferta de informações detalhadas acerca do mundo ficcional ao
mesmo tempo em que contribui com a construção dos personagens retratados no segmento. A
divisão utilizada neste trabalho, então, é de caráter classificatório, levando em conta qual é a
função mais importante na extensão analisada. Quando necessário, apontamos as outras
funções relevantes para a compreensão das extensões.

3.3.1. CONSTRUÇÃO DE MUNDO

Construção de mundo, ou worldbuilding, no que se refere à narrativa transmídia, é o ato de
desenvolver um mundo ficcional rico, que possa render muitas histórias e abrigar muitos
personagens, repleto de detalhes espalhados em múltiplas plataformas midiáticas, e que possa
ter ramificações inclusive no mundo real. Pode ser desde um mini-episódio online, até um
website ficcional – mas que pode ser acessado pelo fã. É a criação de uma rica mitologia que
vai desencadear o engajamento do fã e o seu interesse em se aprofundar no mundo ficcional.
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Uma construção de mundo transmídia, contudo, deve sempre pressupor que o público
convencional – aquele que só assiste aos episódios do seriado televisivo – não serão
consumidores destas extensões. Por isso, as informações fornecidas pelas extensões devem ser
interessantes o suficiente para engajar o fã, mas não devem conter elementos cruciais para a
compreensão das tramas da nave-mãe, caso contrário correrá o risco de desorientar o público
convencional.

Nesta perspectiva, analisamos as extensões transmídia de True Blood que colaboram para a
construção deste mundo ficcional multiplataforma. A primeira a ser mencionada é a
campanha BloodCopy, com os inúmeros vídeos, posts em blogs, websites, páginas em sites de
redes sociais, revista em quadrinhos e interação com o mundo real. A extensão transmídia In
Focus: Vampires in America é um bom exemplo da habilidade de construção de mundo
desenvolvida pela campanha.
Lançado em várias partes no canal do YouTube de BloodCopy – e posteriormente condensada
em um único segmento para o box em DVD e Blu-Ray da primeira temporada –, esta
extensão é um documentário falso124 que investiga o impacto da presença dos vampiros na
sociedade americana. Dentre os entrevistados pelo programa, estão Nan Flanagan,
representante da American Vampire League; um dos cientistas japoneses responsáveis pela
invenção do sangue sintético; o blogueiro do BloodCopy, Andrew; um casal formado por um
vampiro e uma humana; além de moradores da cidade de Bon Temps. As imagens utilizadas
são ora destas entrevistas, ora de conteúdos ficcionais anteriormente publicados no canal do
YouTube. O ―documentário‖ utiliza de linguagem jornalística para costurar os vários vídeos e
temas tratados em BloodCopy, compondo uma narrativa linear e de fácil assimilação – em
contraste com a fragmentação excessiva dos conteúdos da campanha. O resultado final é um
apanhado das informações mais importantes do prelúdio transmídia, já tratado nesta análise.

BloodCopy também possui uma larga variedade de vídeos em seu canal de YouTube, que nos
servem como exemplos que representam a capacidade das extensões de expandir a narrativa
ficcional através da construção de um mundo ficcional rico, detalhado e, muitas vezes,
curioso. Há um conjunto de comerciais televisivos fictícios que anunciam serviços destinados

124

Também chamado de mockumentary, neologismo para mock + documentary, literalmente falso, zombaria +
documentário. É o termo atribuído para filmes fictícios que simulam uma narrativa documental, geralmente não
havendo indicações de se tratar de um falso documentário.
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a vampiros, através de uma tática de marketing viral. Há um motel equipado com caixões e
sem entrada de luz solar, um advogado especializado em defender vampiros na Justiça, um
serviço de bate-papo via telefone, um site de redes sociais destinado a unir vampiros e
humanos com interesse sexual mútuo, e até um dentista especializado em vampiros. Há
também anúncios variados para o Tru Blood125, o sangue sintético engarrafado, em vídeos e
em impressos. Estes segmentos tendem a ser humorísticos, uma vez que o estranhamento
causado pelas mensagens é grande. Contudo, os comerciais funcionam sob uma lógica de
imersão no mundo ficcional de True Blood, ajudando a construir um mundo rico em
curiosidades e minúcias. O consumo deste material é destinado aos fãs da narrativa principal,
pois não realizam sentido completo quando vistos sob outra perspectiva.

Figura 14 – Captura de tela de vídeo do canal de YouTube de BloodCopy, comercial de motel para vampiros.

Antes da estreia da segunda temporada, uma campanha126 de marketing viral tratou de criar
peças publicitárias para promover o seriado televisivo, mas de forma diferente das vistas em
BloodCopy. Em vez de anunciar produtos e serviços ficcionais – que de fato não existem no
mundo real, como o motel da Figura 14 –, esta campanha realizou anúncios reais das marcas
Gillette (barbeadores), Mini (carros), Ecko (perfumes), Monster (site de oferta de empregos),
Geico (empresa de seguros) e Harley-Davidson (motos), mas com mensagens voltadas para
vampiros. Os anúncios foram veiculados em jornais, revistas, sites, outdoors, rádios e
cinemas, e possuíam um endereço de site que direcionava para o site oficial do seriado. Esta é
125

A partir de 2009, a loja online do canal HBO passou a vender o ―sangue sintético‖ Tru Blood, em embalagem
idêntica à vista no seriado televisivo. A bebida é um refrigerante sabor laranja que simula a cor e textura de
sangue.
126
Realizada pela agência Digital Kitchen, já mencionada anteriormente.
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uma maneira de borrar as fronteiras entre realidade e ficção, enquanto simultaneamente
chama a atenção do público em potencial para o seriado televisivo e agrada aos fãs com
divertidos elementos que enriquecem a experiência de fruição.

Figura 15 – Anúncio de barbeador Gillette para vampiros.

Outras extensões transmídia que funcionam majoritariamente na construção do mundo
ficcional de True Blood são os sites – reais – de organizações ficcionais, que existem apenas
no seriado. Estes sites são os da igreja Fellowship of the Sun127, da organização pró-direitos
dos vampiros American Vampire League128, e do grupo extremista Vamps-Kill129.

Na segunda temporada do seriado televisivo, a igreja Fellowship of the Sun entra em conflito
com os vampiros, conforme mencionado na análise das tramas. Extensões transmídia se
ocuparam de expandir os conflitos ideológicos travados no seriado, com uma variedade de
vídeos pró- e anti-vampiros postados no canal do YouTube de BloodCopy. Estes conteúdos
não interferem nas tramas, mas permitem que o fã se aprofunde na temática de seu interesse e
se informe sobre as instituições participantes dos debates – ainda que elas só existam na
ficção. Os vídeos pró-vampiros são atribuídos à AVL (sigla para American Vampire League),
e os contrários vem da Fellowship of the Sun. Ambas as organizações possuem websites, que
podem ser acessados pelos fãs.

O site da AVL contém informações sobre a organização, seus objetivos e uma área de notícias
– que repercute em posts alguns eventos da narrativa da nave-mãe, como a saída de Nan
Falanagn do cargo de representante. Um dos vídeos atribuídos à AVL, no contexto do debate
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Disponível em: <http://fellowshipofthesun.org>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
Disponível em: <http://www.americanvampireleague.com>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
129
Disponível em: <http://www.vamps-kill.com>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
128
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pelos direitos dos vampiros, é o intitulado Pro-Vampire Rights Amendment commercial130, no
qual pessoas comuns proclamam um discurso a favor da igualdade. Ao final do vídeo, aparece
o letreiro ―Patrocinado pela AVL‖ e a marca da organização.

Já o site da Fellowship of the Sun, além de informações institucionais, possui conteúdo
religioso em forma de textos, vídeos e imagens, seção de downloads (que inclui panfletos e
estampas de camisas), sermões e reflexões com os pastores da igreja, e informações sobre o
The Light of Day Institute (que promove o acampamento de verão frequentado pelo
personagem Jason Stackhouse na segunda temporada do seriado). É informado inclusive o
valor da estadia no acampamento, o que exemplifica o cuidado com os detalhes. Um dos
vídeos da campanha antivampiros perpetrada pela igreja é Anti-Vampire Rights Amendment
ad131, no qual pessoas comuns expõem seus medos com relação aos vampiros e tentam
convencer o público de que não é seguro oferecer igualdade de direitos para os seres
sobrenaturais. Ao final do vídeo, um letreiro indica ―Patrocinado pela Fellowship of the Sun‖.

Na quarta temporada, um novo website foi lançado, com funcionamento semelhante aos sites
da AVL e da igreja. Trata-se de Vamps-Kill, um grupo de humanos extremistas preocupado
em chamar a atenção para o perigo iminente dos vampiros. O site possui vídeos, fotos e posts
envolvendo vampiros e violência: há casos de humanos assassinados, agredidos ou
desaparecidos, vídeos amadores com flagras de vampiros se alimentando de humanos,
imagens curiosas de câmeras de segurança, dentre outros.

No terceiro episódio da quarta temporada, vemos o vampiro Bill assistindo a um dos vídeos
do grupo Vamps-Kill no YouTube, que também pode ser acessado e visualizado pelo fã na
internet132. Na trama do seriado, um personagem é executado por conta do conteúdo de um
dos vídeos postados na internet. Neste caso, o telespectador pode se contentar com a
informação obtida no seriado televisivo, assimilando o suficiente para a compreensão da
história, ou pode acessar o site e expandir seu conhecimento sobre aquele mundo ficcional, o
que é uma das prerrogativas das narrativas transmídia.

130

―Comercial a favor da emenda dos direitos dos vampiros‖, em tradução livre. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=ZEhG5DKmkHQ>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
131
―Propaganda contra a emenda dos direitos dos vampiros‖, em tradução livre. Disponível em:
<http://www.youtube.com/watch?v=hRroHluo7gg>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
132
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=8LKaiZBDp5k>. Acesso em: 05 de jan. 2013.
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Figura 16 – Captura de tela do episódio três da quarta temporada. No detalhe, o monitor com a página do
YouTube, por onde os personagens assistiram ao vídeo online.

Figura 17 – Captura de tela da página do YouTube por onde os personagens do seriado assistiram ao vídeo
online, que pode ser acessada pelo fã.
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A última extensão transmídia a operar funções de construção de mundo é o chamado True
Blood Post Mortem: mini-episódios publicados online133 logo após a exibição dos episódios
da terceira temporada do seriado. Ao todo, foram realizados 11 segmentos, com duração entre
um e seis minutos. Destes, quatro apresentam um conteúdo não-ficcional, como entrevistas
com atores e equipe de produção e cenas de bastidores. Os outros sete mini-episódios são
segmentos ficcionais que expandem a narrativa e corroboram para a construção do mundo.
Em Operation Werewolf, que fora publicado logo após a exibição inédita do segundo episódio
da terceira temporada, temos um documentário falso que mostra instruções militares do
governo norte-americano durante a Segunda Guerra Mundial. As instruções são sobre como
enfrentar lobos treinados pelos alemães para a guerra; durante o episódio do seriado,
descobrimos que os nazistas recrutavam lobisomens para lutar ao seu lado. Este miniepisódio, então, fornece informações extras sobre os lobisomens: como já mencionamos
anteriormente, o conteúdo ofertado pela extensão é interessante o suficiente para engajar o fã,
pois oferece detalhes sobre um plano de fundo da história, mas não é essencial para que se
compreenda o papel dos lobisomens nas tramas do seriado.

Outro segmento de True Blood Post Mortem que enriquece o mundo do seriado com
informações sobre seu funcionamento é o quarto mini-episódio, intitulado Deep Throat. Nele,
vemos um vampiro búlgaro sendo questionado pelo INS (agência de imigração e
naturalização de cidadãos dos EUA); o vampiro estava disposto a dar informações secretas ao
governo norte-americano em troca de cidadania. Descobrimos, por exemplo, como funciona a
hierarquia interna e o cumprimento da lei na comunidade de vampiros, temáticas abordadas
durante a terceira temporada.

No sexto segmento de True Blood Post Mortem, intitulado Sunday Morning with McCafferty
e publicado após a exibição do sexto episódio da terceira temporada, há um vínculo direto
entre extensão transmídia e seriado televisivo. No seriado, vemos um personagem assistindo a
um programa de televisão, na sala de sua casa: a extensão transmídia à qual o fã pode assistir
online no Post Mortem é precisamente o mesmo programa.
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Site oficial de True Blood. Disponível em: <http://www.hbo.com/true-blood>. Acesso em: 09 de jan. 2013.
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Figura 18 – Captura de tela do sexto episódio da terceira temporada do seriado, no qual um personagem assiste à
televisão na sua casa.

Figura 19 – Captura de tela do sexto mini-episódio de True Blood Post Mortem, intitulado Sunday Morning with
McCafferty.

Esta associação entre extensão e nave-mãe pode não ser sofisticada ou inventiva – como
outras que vimos anteriormente –, mas cumpre com eficácia a sua função: apropria-se de uma
lacuna deixada em aberto na nave-mãe e a expande na forma de extensão transmídia. No
seriado, vemos apenas alguns segundos do programa ―Sunday Morning‖, no qual a
representante da AVL debate sobre direitos igualitários para vampiros com o congressista
norte-americano David Finch. Com a extensão, o fã pode assistir ao segmento completo, com
quatro minutos de duração, e se informar sobre as recentes mudanças no cenário político no
que diz respeito aos vampiros.

3.3.2. CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS
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Brevemente, podemos citar três formas de se construir um personagem nas narrativas: através
das ações desempenhadas por ele, através do que outros personagens dizem sobre ele e
através do que ele diz sobre si próprio (LETWIN; STOCKDALE; STOCKDALE, 2008). Em
narrativas transmídia, características do personagem podem ser encontradas em múltiplas
peças e em várias plataformas, então sua construção deve ser sobremaneira cuidadosa, de
modo a uma extensão não contradizer a essência do personagem já caracterizado na navemãe. É com o objetivo de construir personagens que as extensões aqui analisadas trabalham o
princípio de subjetividade ou pontos de vista de Jenkins (2009d), abordado no Capítulo 1
deste trabalho.

Nesta perspectiva, analisamos as extensões transmídia de True Blood que colaboram para a
construção de personagens integrantes deste mundo ficcional multiplataforma. Com vínculos
com a primeira temporada, temos as entrevistas com personagens realizadas pelo blogueiro do
BloodCopy, Andrew, e os depoimentos de Lafayette com tom de fofocas da cidade, ambos
mencionados anteriormente.

A partir da segunda temporada e até a quarta, o seriado elaborou uma extensão transmídia
recorrente, sempre disponibilizadas nos boxes de Blu-Ray como conteúdo extra. Chamadas de
Characters Perspective (―perspectivas dos personagens‖, em tradução livre), estas extensões
são curtos vídeos em que os personagens contam sobre o que estão sentindo, sobre os eventos
da narrativa e opinam sobre assuntos variados, corroborando para uma caracterização mais
rica134. Funciona da seguinte forma: com a opção Characters Perspective ativada no menu de
opções do Blu-Ray basta assistir aos episódios normalmente e, nos momentos em que houver
uma perspectiva de personagem, os segmentos aparecerão em uma janela sobre a tela,
interrompendo o episódio para que o espectador assista à extensão. É a equipe de realização
do seriado que planeja o momento em que o segmento aparecerá na tela, de modo que os
comentários do personagem se remetam diretamente à cena que acabara de ser
interrompida135. Apesar de os vídeos serem em formato de depoimento, com o personagem
olhando para a câmera como se conversasse com o telespectador, não há dúvidas de que é o
134

Um exemplo de perspectiva de personagem é este segmento com Andy Bellefleur, referente à terceira
temporada do seriado televisivo. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=k-0RHCKBT1M>. Acesso
em: 06 de jan. 2013.
135
Esta função, disponível em Blu-Rays, tem sido chamada de Enhanced Viewing Mode, ou modo de
visualização aprimorada. Além do Characters Perspective, este modo permite que outros vídeos ou até blocos de
texto surjam na tela, complementando as tramas ou informando sobre os bastidores da produção. O canal HBO
utilizou de modo similar este modo nos Blu-Rays dos seriados Game of Thrones e Boardwalk Empire, por
exemplo.
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personagem quem está falando. A ambientação, cenário, sotaque, roupas e atuação, dentre
outros elementos, deixam claro que é o personagem ficcional que está ali, e não o ator ou atriz
que o/a interpreta.

O uso mais interessante desta extensão ocorreu durante a quarta temporada do seriado. No
final da terceira temporada, Sookie viaja para outra dimensão, um local indefinido comandado
por fadas. Nesta dimensão, contudo, o tempo passa de modo diferente: a protagonista
permaneceu apenas alguns minutos no mundo das fadas, mas quando retornou à sua dimensão
normal, já havia se passado um ano. As perspectivas de personagens durante a quarta
temporada, então, se ocupam de explicar ao telespectador o que aconteceu com eles durante
este ano. Não são informações cruciais para a compreensão das histórias, mas para o fã as
extensões tratam de complementar e expandir a narrativa através das inúmeras lacunas que o
salto temporal provocou.

A última extensão transmídia a trabalhar a construção de personagens como função
predominante é o blog de Jéssica136, vampira transformada por Bill na primeira temporada,
quando ela tinha apenas 17 anos. Em seu blog, intitulado BabyVamp Jessica, ela conta em
vídeos e textos as dificuldades que está enfrentando desde que foi transformada, expõem seus
sentimentos sobre o namorado e comenta sobre acontecimentos das tramas. Há detalhes no
blog da personagem que informam aos fãs o que ela está lendo, ouvindo e assistindo no
momento, expondo seu consumo cultural de um modo que jamais haveria espaço no seriado
televisivo. A riqueza de detalhes proporciona uma sólida caracterização da personagem, que
apenas o consumidor da extensão transmídia saberá. Ela também grava vídeos com fatos
corriqueiros para uma vampira adolescente e entediada, como o ato de fazer as presas
saltarem, brincando com garrafas de sangue sintético ou experimentando aplicativos de
montagens de fotos.

Jessica interage com os fãs respondendo às perguntas que eles deixam na caixa de
comentários do blog; há aqueles que entram na brincadeira e conversam com a personagem,
enquanto outros quebram o ―pacto ficcional‖. O vídeo-post intitulado Special Guest
Appearance! é exemplar da interação entre personagens ficcionais e fãs. Nele, Jessica chama
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Disponível em: <http://www.babyvamp-jessica.com/>. Acesso em: 06 de jan. 2013.
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a vampira Pam, também uma personagem regular do seriado televisivo, para que respondesse
algumas perguntas que os fãs deixaram anteriormente na caixa de comentários.

Figura 20 – Captura de tela do blog de Jessica.

O blog de Jessica é uma extensão transmídia que aproveita com eficácia as potencialidades da
plataforma, oferecendo ao fã um ambiente rico em informações e que expande a narrativa da
nave-mãe de várias maneiras. É comum ver no próprio blog comentários de fãs pedindo para
que outros personagens da história criem uma página pessoal, como a de Jessica, o que indica
uma receptividade positiva.

3.3.3. MULTIPLICIDADE

As extensões anteriormente citadas fazem parte do cânone de True Blood, pois são elementos
que podem ser localizados dentro de seu mundo ficcional transmídia e compreendidos em
ordem cronológica: os eventos de uma peça vão provocar consequências em outras peças.
Outra forma de criar extensões transmídia é através da promoção de peças que não se inserem
na ordem cronológica de fatos e eventos do mundo canônico, o que Jenkins (2009c) chamou
de multiplicidade e Mittell (2012) definiu como a estratégia do ―E se?‖. Trata-se de fornecer
ao fã um mundo alternativo, onde os personagens e regras do mundo principal podem ser
criativamente trabalhados de outra forma. O que acontece nestes mundos alternativos não
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interfere nos eventos do cânone, e vice-versa. Nesta perspectiva, identificamos os romances
nos quais o seriado televisivo True Blood fora baseado e um conjunto de revistas em
quadrinhos semanais.

Os romances The Southern Vampire Mysteries (também conhecidos como The Sookie
Stackhouse Novels), da autora norte-americana Charlaine Harris, serviram de base para a
criação do seriado televisivo True Blood. Algumas tramas do seriado são inspiradas nas
tramas dos romances; por exemplo, o mistério dos assassinatos na primeira temporada e o
desaparecimento de Godric na segunda são respectivamente oriundos dos volumes um e dois
dos romances. O seriado, contudo, não narra rigorosamente os mesmos eventos dos romances,
modificando histórias e desfechos, além de haver também a criação de novas tramas e
personagens.

O que se vê na relação entre os romances e o seriado é que tratam de mundos ficcionais
distintos, embora muito parecidos. Sob uma perspectiva de multiplicidade e transmidiação, os
romances funcionam como um mundo alternativo ao que é narrado no seriado televisivo: é
possível apreciar as histórias e personagens conhecidos, mas não é possível inclui-los no
cânone da narrativa principal.

Figura 21 – Capa do romance Morto Até o Anoitecer, primeiro volume da coleção The Southern Vampire
Mysteries.
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Fato é que os romances não foram criados como sendo extensões transmídia do seriado
televisivo; mas é sensato afirmarmos que os romances passam a integrar o escopo produtivo
de True Blood após o sucesso comercial do seriado, o que é evidenciado pelas republicações
dos romances contendo na capa inscrições como ―Livro que originou o seriado televisivo True
Blood‖. Tendo isto em mente, podemos observar dois movimentos – distintos, mas paralelos –
dos consumidores de True Blood. O primeiro movimento é o do leitor dos romances que passa
a assistir ao seriado televisivo: para este leitor, o seriado é visto principalmente como uma
versão – adaptação – das histórias dos livros.

O segundo movimento é o do telespectador de True Blood que, após a fruição televisual,
migra para as páginas dos romances: para este telespectador, os romances funcionam como
um mundo alternativo que narra histórias e personagens semelhantes, pórem intrinsecamente
diferentes, do seriado televisivo. Os eventos narrados nos romances não interferem no que
acontece no seriado, e vice-vera: se um personagem morre em um, pode muito bem continuar
vivo em outro, pois não há o contrato simbólico de se tratar do mesmo mundo ficcional ou do
mesmo canône. Por este viés, consideramos que os romances funcionem como extensões
transmídia sob a estratégia da multiplicidade ao menos no âmbito da fruição – para o
telespectador que migra da TV para as páginas do romance –, embora não necessariamente
possamos considerar esta uma estratégia do âmbito da instância produtora, o canal HBO,
como as demais estratégias analisadas neste trabalho.

Observar movimentos da instância de fruição, como o exemplo citado acima, revela-se
importante para a compreensão de mundos ficcionais multiplataformas pois nos mostra que os
usos que os fãs fazem dos produtos culturais pode nos dar pistas para pensar quais as lógicas e
estratégias operantes em determinado mundo ou mundos ficcionais. Por exemplo, faz-se
necessário pensarmos os romances de Charlaine Harris não apenas como fonte de adaptação
para o seriado televisivo, mas também como parte integrante do universo ficcional de True
Blood, no qual os romances funcionam como uma extensão transmídia sob a lógica de
multiplicidade.

O outro exemplo de multiplicidade em True Blood são as revistas em quadrinhos. Foram
publicadas pela IDW Publishing desde julho de 2010 três minisséries em quadrinhos, cada
uma contando uma história autônoma ao longo de seis edições mensais. Alan Ball, criador do
seriado, também atua na criação das histórias em quadrinhos. A primeira minissérie é
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intitulada All Together Now, e apresenta os personagens regulares do seriado televisivo em
uma aventura isolada, cujos desdobramentos não refletem na narrativa da nave-mãe ou em
quaisquer outras extensões transmídia. Nesta primeira incursão de True Blood nos
quadrinhos, Sookie, Bill, Eric e demais personagens são presos no Bar Merlotte‘s por um
espírito secular que se alimenta da vergonha das pessoas; este é o mote que desencadeia
brigas entre os personagens, conforme eles são obrigados a compartilharem suas memórias
mais vergonhosas.

A segunda minissérie recebeu o título de Tainted Love, e conta uma história tão inusitada
quanto a anterior: um lote de sangue sintético contaminado chega a Bon Temps, fazendo com
que a vampira Jessica enlouqueça e coloque em risco a vida de todos. Na terceira minissérie,
The French Quarter, Sookie, Eric e Bill viajam a New Orleans para desvendar assassinatos de
vampiros.

Estas revistas em quadrinhos podem ser compradas em livrarias ou através da loja online do
HBO. Os formatos disponíveis são as edições individuais (32 páginas), conforme publicação
original, ou a edição em capa dura que reúne todas as seis edições de uma minissérie (160
páginas). Com o sucesso de vendas destas minisséries, a partir de maio de 2012 passou a ser
publicada uma série mensal, chamada simplesmente de True Blood, que já teve oito edições
publicadas até dezembro de 2012. A história é iniciada no aniversário anual da ―grande
revelação‖, quando se é comemorada a data em que os vampiros revelaram sua existência à
humanidade; através de flashbacks, os personagens relembram onde eles estavam e como
reagiram à notícia. As tramas se desenvolvem e novos elementos são acrescentados, já que a
série em quadrinhos tem a proposta de narrar tramas contínuas, à semelhança do que ocorre
no seriado televisivo.
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Figura 22 – Edição em capa dura da minissérie True Blood: All Together Now.

A estratégia de criar mundos alternativos em outras mídias e que não se vinculam ao cânone
da nave-mãe acaba por promover uma experiência com múltiplas histórias e múltiplas linhas
narrativas. O consumidor de todas estas histórias – seriado televisivo, romances e revistas em
quadrinhos – deve ter desenvoltura para percorrer os mundos ficcionais, construir
separadamente a ordem cronológica dos eventos e se manter atualizado nas constantes
mudanças de relacionamento entre personagens. Caso contrário, um leitor não informado
sobre esta lógica de multiplicidade poderá facilmente se perder por entre tantas tramas e
personagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação analisou o universo transmídia de True Blood, que foi compreendido como
um mundo ficcional multiplataforma composto de peças distribuídas em mídias distintas. Para
alcançar nossos objetivos, foi essencial a revisão de literatura desenvolvida nos capítulos 1 e
2, pois pudemos entender as premissas teóricas e o contexto contemporâneo que possibilitam
a existência de um produto de entretenimento complexo como é True Blood.

Vimos no Capítulo 1 como diversos autores compreendem as práticas transmidiáticas e os
termos correlatos, como narrativa transmídia, crossmedia, deep media, paratextos e franquias,
expondo a proliferação de conceitos que muitas vezes são usados para definir mais ou menos
os mesmos processos: conteúdos que migram de uma mídia para outra. Defendemos neste
capítulo que o termo ―transmídia‖ deve ser empregado como um adjetivo, e não como um
nome próprio. Assim, transmídia passa a ser considerada uma qualidade, característica ou
habilidade que pode ser atribuída a diversos fenômenos; há marketing transmídia, ativismo
transmídia, branding transmídia, performances transmídia, e, claro, narrativa transmídia,
dentre outros. Ao longo do capítulo, definimos as características, estratégias e recursos do
modo de contar histórias que chamamos de narrativa transmídia.

Desde o início desta dissertação, houve a preocupação em dizer o quão recente é a narrativa
transmídia, tanto no âmbito cultural quanto no espaço de crítica acadêmica. Essa conjuntura
coloca nossa pesquisa na desafiadora posição de tratar de um fenômeno durante seu
surgimento, quando ainda não há modelos ou padrões para se seguir. Com efeito, não há
consenso sequer no âmbito da indústria criativa para definir com exatidão o que é e o que não
narrativa transmídia, ou como produzi-la. O esforço maior desta pesquisa, então, é o de
contribuir para esta área em formação através principalmente da revisão de literatura, do
mapeamento de experiências com narrativas transmídia e da forma proposta para se analisar o
mundo ficcional multiplataforma de True Blood.

Por ser um fenômeno tão recente, os produtores da indústria do entretenimento ainda estão
experimentando e testando as melhores formas de proporcionar a expansão de suas narrativas.
A narrativa transmídia é um modo que se reconfigura a cada nova experiência realizada, a
cada reinvenção. Podemos afirmar, contudo, que a tendência observada contemporaneamente
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é a de que o mundo ficcional seja centralizado em uma mídia específica, o que chamamos de
nave-mãe ou simplesmente narrativa principal. Isso parece ocorrer, principalmente, por dois
motivos. Sob uma lógica comercial, notamos que é preciso que um filme cinematográfico
alcance bons números na bilheteria ou, no nosso caso, que o seriado televisivo seja assistido
por uma larga parcela da audiência quando for exibido na TV. Sob a perspectiva da fruição, é
importante lembrar que, historicamente, estamos habituados a ―ler um livro‖ ou a ―assistir a
um filme‖; tomando esses modelos como parâmetro, a narrativa transmídia se ocupará de
expandir a apreciação de um produto – o livro, o filme, o seriado – em direção a outras
mídias.

Enquanto a indústria se reorganiza para construir este novo modo de entretenimento, os
consumidores de produtos culturais estão experimentando novas formas de fruição e fazendo
avaliações, críticas e julgamentos de valor. Cada vez em que um telespectador vê um
personagem ficcional acessando um website em um seriado televisivo e resolve também
acessá-lo em seu computador, ele se depara com inúmeras perguntas: qual o conteúdo deste
site? O que ele agrega à minha fruição do seriado televisivo? Serei recompensado pelo
esforço de ir atrás dele? Em uma última instância – a da apreciação –, a narrativa transmídia
se ocupa de satisfazer esse consumidor: o fã que, após a fruição da narrativa principal, dá-se
ao trabalho de ir atrás da expansão.

A centralidade do seriado televisivo no universo transmídia de True Blood é incontestável,
conforme argumentamos ao longo do trabalho. E por conta disto, fez-se necessário uma
revisão bibliográfica para compreendermos especificamente os modos de funcionamento dos
seriados televisivos: a fruição, as estratégias de serialidade que conjugam a fragmentação e a
continuidade dos programas seriados, e a questão da qualidade televisiva foram alguns dos
temas tratados.

A narrativa transmídia representa a escalada de um modo de entretenimento calcado na
constante expansão das narrativas, na convergência midiática e no público participativo
disposto a migrar entre mídias para consumir suas histórias favoritas. Foi a partir do final dos
anos 1990, com experiências como The Matrix, A Bruxa de Blair e Dawson’s Creek, que a
narrativa transmídia passou a se disseminar pela indústria cultural e entre os consumidores.
Conforme vimos no Capítulo 2, a ficção seriada televisiva também passou por mudanças nos
seus modos narrativos: a tendência observada, oriunda da década de 1980 e consolidada nos
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anos 2000, foi a criação de seriados televisivos narrativamente complexos, que borram as
fronteiras do que antes costumava se chamar de serials e series. É a partir destes dois
paradigmas – a narrativa transmídia e a mudança nos modos narrativos dos seriados
televisivos – que podemos localizar True Blood no contexto contemporâneo. Esta premissa
foi essencial para definirmos os caminhos traçados por esta pesquisa.

Outra premissa importante, que motivou a escolha deste corpus de análise, foi o fato de True
Blood ser realizado pelo canal HBO. Conforme vimos no capítulo 2, o vanguardismo e a
preocupação com a qualiy television são marcas do HBO, que desde o final dos anos 1990
ajudou a reconfigurar o modo como se faz seriados televisivos nos Estados Unidos. Ao
adentrar no território da transmidialidade, o HBO continua com seu ―padrão de qualidade‖ ao
mesmo tempo em que experimenta com este modo de entretenimento tão novo como é a
narrativa transmídia. Ainda é cedo para afirmarmos que o canal irá impactar o campo da
transmidiação da mesma forma como o fez com o da ficção seriada, sobretudo porque canais
abertos como ABC e NBC – e seus grandiosos projetos de Lost e Heroes, respectivamente –
também estão na vanguarda da invenção transmidiática. Diferentemente desses dois seriados,
o que observamos com True Blood é um projeto transmídia mais coeso, econômico. True
Blood parece escolher com cautela e precisão onde, quando e quais plataformas utilizará,
oferecendo expansões narrativas sem excesso de extensões ou fragmentação. Por exemplo, no
decorrer da quarta temporada, os processos de transmidiação se centraram apenas em um site
ficcional (Vamps-Kill) e um blog de personagem (BabyVamp Jessica). Esta estratégia indica
uma preocupação em fornecer expansões narrativas sem, contudo, sobrecarregar o público
com grandes quantidades de informação simultaneamente.
Outra característica marcante – e que potencialmente o diferencia de outros – é o fato de True
Blood já ser pensado desde o início como um projeto transmídia, fato ilustrado na análise com
o prelúdio transmídia encabeçado pela campanha BloodCopy. Enquanto os processos de
transmidiação costumam se iniciar após algum indicativo de sucesso comercial do seriado –
na maior parte dos casos observados em estudos e no repertório do analista –, em True Blood
parece ser significativo o fato de BloodCopy se iniciar quatro meses antes da estreia do
seriado televisivo na programação do canal. Nossas hipóteses apontam que essas
características mencionadas se devem às particularidades do contexto de produção de True
Blood no canal HBO. Exames futuros, tanto acerca do HBO quanto de outros canais, deverão
se ocupar de tecer maiores comparações entre as experiências e projetos transmídia existentes;
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a partir da diferenciação, poderemos definir com maior exatidão o que seria um projeto ―mais
coeso‖ ou econômico de transmidiação de narrativas ficcionais.

Após as revisões de literatura, apontamos as questões metodológicas que guiaram a análise do
mundo ficcional multiplataforma de True Blood. Por ser clara a importância da nave-mãe na
configuração do universo transmídia, desenvolvemos nossa análise a partir das estratégias
narrativas de construção das tramas principais e secundárias do seriado televisivo. Nestas
circunstâncias, foi possível compreendermos a organização narrativa dos episódios e
temporadas do seriado televisivo e, por conseguinte, das estratégias narrativas recorrentes e
definidoras de seu estilo: os ganchos aos finais dos episódios e a continuidade ―absoluta‖.
Compreendendo o funcionamento das tramas, pudemos localizar as extensões transmídia e
analisar os seus vínculos com a narrativa principal.

No decorrer da nossa pesquisa, pudemos observar que as extensões transmídia de True Blood
nem sempre se articulavam ao seriado com a função de continuar as tramas. Foi preciso
compreender, então, os outros modos utilizados pelas extensões para expandir a narrativa,
para além de ―apenas‖ continuar as tramas vistas na nave-mãe. As funções narrativas
desempenhadas pelas extensões de True Blood foram o foco da segunda parte da nossa
análise. Foram três as principais funções identificadas: a) a partir da lógica de construção de
um mundo ficcional rico em detalhes, com sites, mini-episódios e peças de marketing viral
imersas no mundo ficcional; b) a partir da lógica de uma construção aprofundada de
personagens, com depoimentos em vídeos e posts em blogs, onde os personagens exprimem
seus sentimentos, motivações e opiniões de um modo que não seria possível no seriado
televisivo; e c) a partir de uma lógica de multiplicidade, que consiste em narrar histórias
alternativas que não se vinculam à narrativa principal e, portanto, não se inserem no cânone.

A maior dificuldade encontrada durante nosso percurso parece ter sido a extensão do corpus
analisado. O universo transmídia de True Blood é composto pelos episódios do seriado
televisivo – que por si só já representam mais de 3.000 minutos de material – e pelas
extensões transmídia; sites, blogs, perfis em redes sociais, canais de YouTube, mini-episódios
online, uma campanha viral com características de ARG (jogo de realidade alternativa),
conteúdos extra nos boxes de Blu-Ray, revistas em quadrinhos e romances. A solução
encontrada para conseguirmos dar conta de tantos e tão variados produtos foi favorecer a
análise a partir das tramas do seriado – a nave-mãe do universo – e dos vínculos entre

128

narrativa principal e extensões transmídia. De forma complementar, a análise das funções das
extensões foi realizada de modo a indicar como elas operam a expansão da narrativa principal
a partir das lógicas de construção de mundo, construção de personagens e multiplicidade.
Estas escolhas nos permitiu observar um largo espectro de possibilidades, estratégias e
recorrências no universo transmídia de True Blood, o que nos pareceu satisfatório
considerando os objetivos do trabalho. Como pontuamos anteriormente, não houve a intenção
de fornecer uma enciclopédia contendo todas as tramas, personagens e extensões deste mundo
ficcional multiplataforma.

Ao final da análise, pudemos compreender largamente os modos de funcionamento de ambos
o seriado televisivo True Blood e suas extensões transmídia, o que constitui o que temos
chamado de universo transmídia de True Blood. No decorrer da pesquisa, contudo,
observamos que um terceiro elemento pode ser incluído no escopo deste universo: os fãs e
suas criações. Conforme vimos no trabalho, os processos de transmidiação de conteúdos com
vistas ao entretenimento não atingem todos os tipos de público; é preciso uma participação
ativa e um interesse profundo pelo mundo ficcional para motivar o consumo de tantas peças,
extensões e segmentos. Entendendo os fãs de narrativas seriadas como ―consumidores
transmídia‖ – termo que implica a atribuição de uma qualidade ou habilidade de
transmidiação para este consumidor –, percebemos que é difícil dissociar as estratégias
narrativas transmidiáticas sem considerar as particularidades do público para qual se
destinam.

Por motivos de delimitação do problema, objetivos e duração da pesquisa, esta dissertação
não incluiu uma abordagem extensa sobre os fãs. Indicamos, contudo, que estudos futuros
podem dar prosseguimento às argumentações desenvolvidas neste trabalho, dedicando-se a
compreender quem são os fãs, como consomem narrativas transmídia e o que produzem
acerca dos seus mundos ficcionais preferidos. Sendo consideradas ―não-oficiais‖, as
produções dos fãs escapam do controle dos detentores dos direitos autorais. Os fãs produzem
por conta própria diversas peças a respeito dos seus personagens e histórias favoritas. A
produção dos fãs expande o universo ficcional de diversas formas, através de textos ficcionais
(fanfiction ou fanfic), artes gráficas ou fotografias (fan art), vídeos (fan film), sites
colaborativos, fóruns, blogs e performances, realizando práticas transmidiáticas que agregam
novas informações e ampliam o escopo de significações de determinado mundo ficcional. Em
outras palavras, as produções dos fãs expandem a narrativa, uma das regras da narrativa
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transmídia. Estes produtos não-oficiais, a priori, não podem ser incluídos no cânone; mas,
ainda assim, é através deles que os fãs operam práticas de produção e compartilhamento de
conhecimento coletivo, assuntos que merecem tratamento. Esta área de estudos se mostra
promissora para o desenvolvimento dos temas tratados nesta dissertação, podendo vir a
acrescentar novos pressupostos que nos ajudarão a compreender de forma cada vez mais
completa os complexos processos de transmidiação de narrativas ficcionais.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Seriados televisivos citados.
Formato: Título original (título nacional, quando houver). Criador(es). Ano de estreia. Ano de
término (quando houver). Canal de exibição. País de produção.


24 (24 Horas). Criado por Joel Surnow e Robert Cochran. 2001-2010, Fox, EUA.



Ally McBeal (Ally McBeal – Minha Vida de Solteira). Criado por David. E. Kelley.
1997-2002, Fox, EUA.



American Dad. Criado por Seth MacFarlane. 2005-, Fox, EUA.



Angels in America. Criado por Tony Kushner. 2003, HBO, EUA.



Band of Brothers. Criado por Steven Spielberg e Tom Hanks. 2001, HBO, EUA.



Banshee. Criado por Jonathan Tropper e David Schickler. 2013-, Cinemax, EUA.



Big Love (Amor Imenso). Criado por Mark V. Olsen e Will Scheffer. 2006-, HBO,
EUA.



Boardwalk Empire. Criado por Terence Winter. 2010-, HBO, EUA.



Boomtown. Criado por Graham Yost. 2002-2003, NBC, EUA.



Boss. Criado por Farhad Safinia. 2011-2012, Starz, EUA.



Breaking Bad, criado por Vince Gilligan.2008-, AMC, EUA.



Buffy, The Vampire Slayer (Buffy, A Caça-vampiros). Criado por Joss Whedom. 19972003, The WB/UPN, EUA.



Carnivàle. Criado por Daniel Knauf. 2003-2005, HBO, EUA.



Cheers. Criado por James Burrows, Glen Charles e Les Charles. 1982-1993, NBC,
EUA.



Cold Case (Arquivo Morto). Criado por Meredith Stiehm. 2003-2010, CBS, EUA.



Covert Affairs (Assuntos Confidenciais). Criado por Matt Corman. 2010-, USA
Network, EUA.



Crash. Criado por Glen Mazzara. 2008-2009, Starz, EUA.



Criminal Minds. Criado por Jeff Davis. 2005-, CBS, EUA.
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Crossing Jordan (Jordan, a médica legista). Criado por Tim Kring. 2001-2007, NBC,
EUA.



CSI – Crime Scene Investigation, (CSI: Investigação Criminal). Criado por Anthony
E. Zuiker. 2000-, CBS, EUA.



Curb Your Enthusiasm (Segura a Onda). Criado por Larry David. 2000-, HBO, EUA.



Dallas. Criado por David Jacobs. 1978-1991, CBS, EUA.



Damages, criado por Todd A. Kessler, Glenn Kessler e Daniel Zelman. 2007-2012,
FX, EUA.



Dawson’s Creek. Criado por Kevin Williamson. 1998-2003, The WB, EUA.



Deadwood. Criado por David Milch. 2004-2006, HBO, EUA.



Desperate Housewives. Criado por Marc Cherry. 2004-2012, ABC, EUA.



Dexter. Criado por James Manos Jr. 2006-, Showtime, EUA.



Dragnet. Criado por Jack Webb. 1952-1959, NBC, EUA.
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APÊNDICE B – Extensões transmídia de True Blood.

1. Campanha BloodCopy


Site principal: http://bloodcopy.com



Canal de Youtube: http://www.youtube.com/user/bloodcopycom



Blog: http://bloodcopy.livejournal.com/



Perfil
no
Twitter
(blogueiro
http://twitter.com/AndrewBloodcopy



Perfil no Last.FM: http://www.lastfm.com.br/group/BloodCopy



Perfil no MySpace: http://www.myspace.com/389839563



Página no Facebook: https://www.facebook.com/pages/BloodCopycom/19708633874



Página no Facebook (para a bebida de sangue
https://www.facebook.com/pages/TruBlood/23768668081



Site da bebida de sangue sintético Tru Blood: http://trubeverage.com



Revista em quadrinhos True Blood: The Great Revelation (primeira edição impressa,
distribuída aos participantes do San Diego Comic-Con em 2008; edição online não
mais disponível no site oficial do HBO)



Outros sites integrantes do ARG de BloodCopy:
Site que continha códigos enviados a blogueiros: http://www.chishio.jp/
Site
no
qual
vampiros
trocavam
mensagens
secretas
entre
si:
http://www.revenantones.com/
Site de redes sociais de encontros entre humanos e vampiros: http://lovebitten.net/

do

BloodCopy,

sintético

2. Sites ficcionais


Fellowship of the Sun: http://fellowshipofthesun.org



American Vampire League: http://www.americanvampireleague.com



Vamps-Kill: http://www.vamps-kill.com



BabyVamp Jessica: http://www.babyvamp-jessica.com

3. Conteúdos extra de DVDs e Blu-Rays


Depoimentos de Lafayette (primeira temporada)

Andrew):

Tru

Blood):
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Documentário falso In Focus: Vampires in America (primeira temporada, fragmentos
disponíveis no canal de YouTube de BloodCopy)



Comerciais televisivos da bebida de sangue sintético Tru Blood (primeira temporada)



Characters Perspective (segunda, terceira e quartas temporadas; apenas em Blu-Ray)



Reflections of Light, sermões e conselhos dos pastores da igreja Fellowship of the Sun
(segunda temporada, também disponível no site ficcional da igreja).



The Vampire Report: Special Edition/The Perspective with Victoria Davis (segunda
temporada, fragmentos disponíveis no canal de YouTube de BloodCopy; inclui
comerciais fictícios)



Mini-episódios True Blood Post Mortem (terceira temporada; também online no site
oficial do HBO)

4. Exibidos na programação televisiva


Mini-episódios A Drop of True Blood (exibidos semanalmente, entre 24/04 e 02/06 de
2010 no canal HBO. Simultaneamente publicados online no site oficial do seriado e no
Yahoo! TV; não mais disponível).

5. Romances


Sookie Stakhouse Series (também conhecida como The Southern Vampire Mysteries),
escrita por Charlaine Harris.

6. Revistas em quadrinho impressas


Minisséries: All Together Now, Tainted Love, The French Quartier (IDW Publishing)



Série mensal: True Blood (também conhecida como True Blood Comics, ou True
Blood On Going; IDW Publishing)



Versões online disponíveis no
(http://www.idwpublishing.com).

site

e

aplicativo

móvel

da

editora

7. Outros locais de acesso às extensões


Canal
de
YouTube
oficial
http://www.youtube.com/user/trueblood



Site oficial do seriado televisivo: http://www.hbo.com/true-blood

do

seriado

televisivo:

