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RESUMO 

 

 As Narrativas Transmídias são um fenômeno que devemos perceber como fruto do 

momento e do sistema midiático vigente desde a última década, e já estudado por diversos 

autores. Partindo da perspectiva da Cultura da Convergência (Henry Jenkins), e autores que 

conversam com essa base teórica, este trabalho busca compreender de que maneiras o propósito 

da ficção seriada afeta a forma como ela atualiza os elementos narrativos por meio de uma 

Analise Fílmica da primeira temporada da série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” 

comparando-a às obras da base narrativa que se relacionam diretamente com ela. Para a 

construção metodológica, estabeleceremos princípios segundo alguns estudiosos e faremos uso 

do conceito de “reassistência” (MITTEL), como estratégia de análise, e da plataforma de 

streaming (Netflix), como ferramenta que nos permite manusear o objeto a fim de analisá-lo. 

Como fruto da análise, percebeu-se que há uma diferença entre construir a narrativa “a partir 

de” e “através de” e que a ficção seriada se propõe a última, traduzindo na forma como esta 

atualiza o elemento “agencia S.H.I.E.L.D.” Esta atualização se dá através dos pontos de 

conexão narrativa, mas também em questões de originalidade da obra e que a 

complementariedade narrativa, objetivo das Narrativas Transmídias, se dá através da restrição 

narrativa em cada uma das obras. Dessa forma, elas não se divergem ou competem entre si, mas 

se completam em busca de um significado narrativo mais completo e complexo.   

 

Palavras-Chave: Cultura da Convergência. Narrativas Transmídias. Ficção Seriada. Universo 

Cinematográfico Marvel. Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel.  



ABSTRACT 

 

 The Transmedia Storytelling is a phenomenon that we must understand as a result of the 

moment and the media system in force since the last decade, and already studied by several 

authors. From the perspective of Culture Convergence (Henry Jenkins), and authors who speaks 

on this theoretical basis, this monography seeks to understand in what ways the purpose of 

serial fiction affects the way it actualizes narrative elements through a first season series 

analysis of the “Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.”, by comparing it with others films of the 

narrative base that relate directly to it. For methodological construction, we will stablish 

principles according to some scholars and we will make use of the concept of “rewatchability” 

(MITTEL), as an analysis strategy, and the streaming platform (Netflix) as a tool that allows us 

to handle the object in order to analyze it. As a analyses result, it was noticed that there is a 

difference between constructing the narrative “from” and “through” a media, and the serial 

fiction proposes the last one, translating the way it updates the element “S.H.I.E.L.D. agency”. 

This update if it gives though the points of narrative connection, but also in questions of the 

originality of the work and that the narrative complementarity, objective of the Transmedia 

Storytelling, happens through the narrative restriction in each one of the works. In this way, 

they do not diverge or compete among each other but complement each other in pursuit of a 

more complete and complex narrative meaning.  

 

Keywords: Convergence Culture. Transmedia Storytelling. Serial Fiction. Marvel Cinematic 

Universe. Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.   
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1 INTRODUÇÃO 

A Cultura da Convergência tem sido palco de uma reorganização midiática nos últimos 

vinte anos. Dentre estas transformações, as mais importantes, talvez, sejam as que 

transformaram as pessoas em espectadores participantes, formando uma crescente cultura 

participativa, que se construiu apoiada em avanços tecnológicos, como a internet 2.0, e também, 

o surgimento das novas mídias, as mídias atuais, com uma dinâmica de funcionamento 

totalmente diferente das mídias tradicionais. E o principal, estas diferentes mídias estão em 

constante colisão, os conteúdos fluem desvinculados de seus meios tradicionais, e o consumidor 

é quem detêm o controle de “o que”, “quando”, “onde” e “como” consumir.  

O surgimento das chamadas mídias atuais pôs em caos todo um sistema já existente das 

mídias tradicionais. Estas, que antes estavam em um profundo acomodamento, foram 

balançadas pelo surgimento de mídias/plataformas pautadas por diferentes regras de 

funcionamento, pela qualidade e quantidade crescente do conteúdo, e pela transformação do 

consumidor em participante de um sistema, que antes era controlado por aqueles que 

produziam, num processo unilateral. A realidade da produção e consumo de conteúdo, 

principalmente o consumo de ficções seriadas, ruiu, e concomitantemente renasceu, mas agora 

diferente do que era à princípio.   

Dentro deste cenário, proliferam então, novas formas de construção narrativa. Diante de 

um novo processo, de um novo espectador, e consequentemente, um novo produtor, as 

narrativas passaram a se desvincular de suas mídias tradicionais, mas não só isso, elas passaram 

a expandir-se, a ir além de si mesmas, formando universos narrativos que “não podem ser 

completamente explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma única mídia”. 

(JENKINS, 2009, p. 161-162). Nasceu então a Narrativa Transmídia, histórias que vão além de 

um filme, uma série ao qual se deram em sua origem, e se conectam narrativamente com outras 

obras, quer sejam na mesma mídia ou mídias diferentes. São histórias fechadas em si (com 

início, meio e fim), mas que partilham um grande universo narrativo compartilhado com outras 

obras, estas que se juntam e constroem novas histórias e assim uma história maior.    

Esta realidade descrita pelo autor não diz respeito ao cinema somente, mas a todo 

conteúdo que conte histórias, principalmente as ficções seriadas. Nesse sentido, este trabalho 

toma como objeto de estudo a série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”, a fim de estudar o 

fenômeno das Narrativas Transmidiáticas e a relação entre a ficção seriada e a base narrativa 

do universo narrativo construído pela Marvel procurando entender de que maneiras se dá o 

propósito desta mídia/plataforma e como este se manifesta na construção narrativa do Universo 
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Cinematográfico Marvel. Sendo assim o presente trabalho será guiado pela seguinte questão: 

de que maneiras a função da ficção seriada transforma sua relação com a base narrativa dentro 

da construção de uma Narrativa Transmídia? 

Sendo assim o objetivo geral do presente trabalho é: compreender de que maneiras a 

função presente na série "Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel" se manifesta e transforma sua 

participação na construção narrativa em relação à base narrativa do Universo Cinematográfico 

Marvel". E cabe estabelecer alguns objetivos específicos, sendo eles: obter um levantamento 

de estudos que foram e estão sendo realizados acerca das Narrativas Transmídias e Cultura da 

Convergência, através da Pesquisa Bibliográfica; Identificar como a função da ficção seriada 

se manifesta na série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”; e por fim realizar uma análise 

comparativa entre os pontos de conexão presentes na primeira temporada da série “Agentes 

S.H.I.E.L.D. da Marvel” e a base narrativa diretamente relacionada; 

A presente pesquisa se justifica, pois, o campo da comunicação, das mídias e das 

narrativas ficcionais tem sofrido mudanças constantemente nos últimos anos e creio, segundo 

o cenário atual de novas transformações, que as mudanças continuarão a sobrevir. Sendo assim, 

é de fundamental importância, que como comunicadores, consigamos acompanhar e 

compreender o cenário adiante para que possamos executar nosso trabalho, de comunicar, com 

a máxima eficiência possível, seja com qualquer que seja o objetivo: propagando produtos, 

serviços, ideias ou narrativas. Hoje, o método da utilização das narrativas para tal propósito, é 

cada vez mais imprescindível. Entender como as transformações nas construções das narrativas 

por entre as mídias tradicionais e atuais estão se dando (Narrativas Transmidiáticas) torna-se 

um conhecimento valioso, para que, como comunicadores, possamos fazê-lo com qualidade e 

eficiência.   

Sem esse tipo de iniciativa corremos o risco de continuarmos a enxergar o fenômeno da 

Narrativa Transmidiática como simplesmente uma nova forma de estrutura narrativa, que busca 

romper com as estruturas tradicionais e/ou um fenômeno advindo da convergência das mídias, 

isto na melhor das hipóteses. Se não compreendermos como estas novas estruturas Narrativas 

Transmidiáticas são construídas, como cada mídia/plataforma contribui na construção narrativa 

e como se relacionam umas com as outras, não compreenderemos como podemos fazer um 

melhor uso destas mídias/plataformas e, sem o domínio destas ferramentas, o que é 

fundamental, nosso trabalho será prejudicado. 

O Universo Compartilhado da Marvel conta hoje com 22 títulos longa metragem, além 

de HQ’s, curtas-metragens, séries disponíveis tanto pela televisão quanto em plataformas 
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streamings, como a série à ser analisada “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” etc. É o maior e 

mais estimado universo narrativo transmidiático de que se tem conhecimento na atualidade, 

apto portanto a nos servir como objeto rico naquilo que se pretende pesquisar.  

A presente pesquisa tem como primeira metodologia a Pesquisa Bibliográfica, a fim de 

reunir e levantar de forma mais rica, os trabalhos já realizados até o momento para a discussão. 

Além das obras de Henry Jenkins (2009), outros autores serão agregados, como por exemplo: 

Scolari que dialoga com diversos autores acerca do tema, principalmente com o objetivo de 

promover uma discussão mais rica. Outros autores que desenvolveram um trabalho voltado ao 

estudo das estruturas narrativas nas ficções seriadas, como Jason Mittel (2012), e aqueles que 

que foram pioneiros nos assuntos discutidos, como Pierre Lèvy (1999) e Ithiel de Sola Pool 

(1983), também contribuirão para que possamos compreender melhor o caminho que os autores 

mais atuais percorreram, e suas colocações.  

A fim de dar conta da análise do objeto estudado (série “Agentes S.H.I.E.L.D. da 

Marvel”) é fato que existe um desafio metodológico, por causa da complexidade do objeto e a 

grande variedade de possibilidades de aspectos a serem trabalhados. Por isso, nos serviremos 

de princípios metodológicos propostos por outros estudiosos do fenômeno, que nos ajudarão a 

olhar de forma analítica para o objeto de maneira coerente, como por exemplo: João Carlos 

Massarolo e Dario Mesquita, tendo como base a teórica de narratologia Marie-Laure Ryan 

(2005) e o seu conceito de narrativa, que busca compreendê-lo segundo as narrativas 

Transmídias, isto pois o significado narrativo é desvinculado do meio e passa a ser 

compreendido como uma “imagem mental” ou uma “construção cognitiva”. Também nos 

serviremos de uma estratégia, tomada de um fenômeno chamado de “reassistência”, conceito 

criado por Mittel (2012), e também de uma ferramenta que nos possibilitará manusear o objeto 

com mais liberdade, e possibilidade de nos atentar para os mais sutis detalhes, a plataforma 

streaming Netflix, que disponibiliza todas a obras que farão parte da análise, e contém recursos 

que atendem a atual necessidade.  

Por fim, também no aspecto prático, utilizaremos do processo proposto por VANOYE e 

GOLIOT-LÈTÈ (2006) de uma análise fílmica, pela natureza audiovisual do objeto, que nos 

ajudará em relação as etapas e limites do processo de análise. Adaptada em conjunto aos 

princípios já mencionados, esta metodologia resultante se faz completa e adequada para 

alcançar os objetivos e. também, nos permite a possibilidade de perceber e discorrer acerca de 

outras questões que se apresentarão durante o percurso.  

 Desta forma, o presente trabalho estrutura seu desenvolvimento em três capítulos, sendo 

eles: o 2º “Narrativas Tranmídias e Cultura da Convergência”, que tem por objetivo compor o 



14 
 

levantamento dos estudos quanto às narrativas transmídias e o sistema midiático vigente, suas 

principais transformações e conceitos utilizando de alguns exemplos. Durante o subitem 2.1 

será feita uma apresentação e introdução ao Universo Cinematográfico Marvel, cada uma de 

suas obras e mídias, seus principais elementos e conflitos. O item 3 e seus subitens “Agentes 

S.H.I.E.L.D. da Marvel”; “Desafios e princípios metodológicos” e “Metodologia de partida e 

metodologia prática”), terão o objetivo de apresentar o objeto em si, a obra a ser analisada, por 

aplicar toda a base teórica ao objeto de estudo, nos dando os pontos de vista pelos quais 

olharemos para o objeto, os princípios que nos ajudarão a compreender o objeto, além das obras 

de base narrativa que se relacionam diretamente com o recorte a ser analisado. Este item 

também será o responsável pela discussão e construção do processo metodológico a ser aplicado 

em análise, os princípios que nortearão  análise, dificuldades e desafios metodológicos, e, 

enfim, a Análise Fílmica como processo de análise que, juntamente com os princípios, a 

estratégia de “reassistência” e da utilização do streaming, como ferramenta para manusear o 

objeto, dará forma a metodologia a ser empregada. Por conseguinte, o item 4 trará a análise 

propriamente dita, com cada um dos pontos de conexão narrativa a serem analisados, de forma 

comparativa à base narrativa, buscando perceber a forma como cada obra atualiza o elemento 

S.H.I.E.L.D. dentro de sua narrativa, e assim, buscando compreendermos o propósito da ficção 

seriada na construção narrativa do Universo Cinematográfico Marvel, é o momento onde 

discutiremos as questões levantadas através do esmiuçar do objeto. Por fim, no item 5, teremos 

as conclusões da análise e do trabalho, respondendo as questões levantadas e possivelmente 

levantando outras mais que surgirem eventualmente. 
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2 NARRATIVAS TRANSMÍDIAS E CULTURA DA CONVERGÊNCIA  

É primordial buscar entender o contexto que circunda o tema do presente trabalho. 

Narrativas Transmídias não é algo que deve ser estudado isoladamente, mas como algo que se 

relaciona diretamente com radicais transformações do sistema midiático, e não algo que surge 

por si só e independente, portanto o tempo investido para discutir este contexto se faz 

necessário, partindo daquilo que já foi até o presente momento estudado por diversos autores. 

As primeiras vezes que o tema veio à tona, e já faz tempo, ainda não havia um nome, não havia 

sequer clareza daquilo que parecia estar tomando forma, sendo concebido de forma paralela a 

este novo sistema, tomando das novas regras e práticas para estabelecer sua essência e se 

construir como um fenômeno característico de sua época.  

Henry Jenkins, em 2003, apresentou, pela primeira vez, o termo Transmedia Storytelling1 

para se dirigir a uma narrativa que não se limita a uma obra, ou a uma mídia, mas que extrapola 

essa barreira e flui por diferentes mídias se complementando e expandindo. Temos sempre que 

ter em mente que as Narratiavs Transmídias devem ser estudadas tendo em vista suas relações 

com o sistema midiático geral vigente, pois em um sistema de coexistência midiática e colisão 

entre mídias tradicionais e atuais, o qual fazemos parte, seria apenas questão de tempo até que 

as narrativas começassem a se utilizar deste sistema para desenvolver novas perspectivas, se 

reinventar. As Narrativas Transmídias são típicas do tempo em que vivemos, e sem um sistema 

como o que temos hoje, de coexistência das mídias, seria muito difícil as narrativas se 

desenvolverem de forma transmidiática, ao menos da maneira que elas o fazem hoje:  

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com 

cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal 

de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história 

possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; 

seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de um 

parque de diversões. (JENKINS, H. 2009, pág. 138)  

Neste contexto midiático da convergência, as narrativas se desvincularam de seus meios 

tradicionais, e isto é bem visível hoje, não só em relação às ficções televisivas ou audiovisual, 

pois diversos outros tipos de conteúdo passaram a fluir através de mídias diversas (como por 

exemplo a música, ou a literatura etc.). Por exemplo, a ficção seriada nasceu na televisão e eram 

narrativas confinadas ao aparelho televisivo, às emissoras televisivas, e a um sistema (durante 

as eras de escassez e de abundância) que ruiu e está ainda se reconstruindo. Porém, hoje vemos 

as ficções televisivas presentes em mídias que surgiram há pouquíssimo tempo, como o 

streaming, e empresas que nunca se denominaram como uma “emissora de tv”, como a Netflix 

 
1 Utilizado por diversos autores pelo termo: “Narrativas Transmídias”. 
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produzindo dezenas, até centenas, de títulos próprios (Netflix Originals2 por exemplo) todos os 

anos e utilizando de uma verba superior (em comparação às emissoras de televisão) para este 

fim (estimativas de cerca de U$$ 6 bilhões3, ano de 2018).  

E o streaming não é o único exemplo de mídia por onde as ficções televisivas estão 

fruindo ou o fizeram em algum momento desta nova era da tv, ou até mesmo antes dela. Além 

de mídias físicas, que apareceram e desapareceram desde a década de 80 (como a fita de vídeo 

K7, o CD Rom, DVD etc.), outras plataformas/formatos digitais, como as webséries e 

websódios são cada vez mais utilizadas para a construção transmídia das narrativas de ficção 

seriada e não só utilizadas para expansão da narrativa, mas também cumprindo papel como base 

destas narrativas. E como falado por Jenkins, as mídias tradicionais e atuais fazem aquilo que 

fazem melhor, utilizam de suas diferentes regras, seus diferentes protocolos e práticas culturais 

e sociais que as regem, para que o conteúdo se desenvolva da melhor maneira possível e única 

dentro de cada mídia. Esta convergência dos meios promoveu em sua essência a desvinculação 

dos conteúdos dos seus meios originais e tradicionais. Mas esta percepção não é exclusiva da 

Cultura da Convergência, outros autores já mesmo antes destas coisas serem uma realidade tão 

palpável, falavam acerca disto:  

Um processo chamado “convergência de modos” está tornando imprecisas as 

fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a 

ponto, tais como o correio, o telefone e o telégrafo, e as comunicações de massa, como 

a imprensa, o rádio e a televisão. Um único meio físico – sejam fios, cabos ou ondas 

– pode transportar serviços que no passado eram oferecidos separadamente. De modo 

inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio – seja a 

radiofusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de várias formas 

físicas diferentes. Assim, a relação um a um que existia entre um meio de 

comunicação e seu uso está se corroendo. (Ithiel de Sola Pool, Technologies of 

Freedom, 1983 apud JENKINS, H. 2009, p. 37).  

O termo “Narrativas Transmídias” é palco de discussões de diversos autores desde o seu 

nascimento, mas os princípios percebidos que formam a base destas, já não tão novas, formas 

de estrutura narrativa não se divergem significativamente, mas sim conversam entre si. Scolari 

trabalha em seu artigo Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds, and 

Branding in Contemporary Media Production (2009) o conceito de Narrativas Transmídias a 

partir de alguns autores, inclusive Jenkins. O autor coloca que os diferentes diálogos e termos 

acerca deste tema são apenas pontos de vista de uma mesma coisa, de um mesmo fenômeno, 

uma mesma experiência, que seria: uma “prática de produção de sentido e interpretação baseada 

 
2 Conteúdo original da Netflix, que tiveram sua produção original encomendada pela Netflix, ou temporadas 

adicionais encomendadas pela Netflix. 
3 Disponível em:<https://g1.globo.com/economia/noticia/lucro-do-netflix-cresce-60-no-1-trimestre-de-

2018.ghtml>. Acesso em: 30 de julho. 2019. 
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em narrativas expressas através da combinação coordenada de linguagens e mídias ou 

“plataformas” (BECHMANN, P., 2006, p.  95 apud SCOLARI, C. A., 2009, pág. 3, tradução 

nossa)4. Ou seja, Scolari compartilha a visão de que os princípios básicos das Narrativas 

Transmídias percebidos pelos diversos autores, o que às caracteriza e as fazem ser o que são, 

são percebidos pelos diversos estudiosos de uma forma muito parecida, na maioria das vezes 

apenas partindo de pontos de vista diferentes e que esta essência é a prática da combinação 

coordenada de linguagens e mídias ou “plataformas” na construção de uma narrativa. Mas, e 

aquilo o que não é transmídia, mas pode em certo aspecto parecer ser? E de qual transmídia 

queremos falar? Pois, neste contexto midiático, muitos outros fenômenos relacionados às 

formas e estruturas narrativas apareceram e/ou se popularizaram, se multiplicaram, e é de 

fundamental importância que saibamos separar e identificar o assunto estudado destes outros 

fenômenos. 

O primordial das Narrativas Transmídias são os desdobramentos narrativos em, pelo 

menos, mais de um meio e mídia distintas. É importante ressaltar que não se trata de reprodução 

ou repetição do conteúdo existente, mas do desdobramento da narrativa com novos elementos, 

acontecimentos, personagens etc. O desdobramento é uma nova história ou pelo menos acresce 

coisas novas às histórias já existentes, ou seja, tem que acrescentar, que somar ao universo 

narrativo, mesmo que minimamente. Sendo assim uma narrativa que apenas se repete em 

diferentes mídias não é uma Narrativa Transmidiática, ela pode estar em diferentes mídias 

atuais e até tradicionais, mas se trata apenas de uma adaptação desta narrativa (temos diversos 

exemplos de adaptações da literatura para o cinema, por exemplo: O Senhor dos Anéis, Harry 

Potter, O poderoso Chefão, A lista de Schindler, O iluminado etc.) ou simplesmente uma 

reprodução de uma obra por uma forma alternativa de mídia ou plataforma, o que se tornou 

muito comum com a desvinculação dos conteúdos para com as mídias tradicionais e de origem, 

como por exemplo as obras tanto cinematográficas quanto ficções televisivas, já concluídas e 

estreadas, que a Netflix adquire o direito de exibição para sua plataforma streaming.  

Algo característico de nossa realidade é a utilização de diversas mídias, principalmente 

as digitais, e as empresas que produzem conteúdo (ficção seriada, cinema etc.), inclusive 

Transmídia, se fazem presente nesses lugares (principalmente se tratando das redes sociais). 

Nesses meios há um grande fluxo de conteúdo promovido, mas nem todo conteúdo é narrativo. 

 
4 “All of these concepts try to define roughly the same experience: a sense production and interpretation practice 

based on narratives expressed through a coordinated combination of languages and media or “platforms…” 

(BECHMANN, P., 2006, p.  95 apud SCOLARI, C. A., 2009, pág. 3).  
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Muitas das vezes não têm nada a acrescentar, somar a uma história, a algum personagem, ou ao 

universo ficcional, é apenas conteúdo. 

 Ou seja, a natureza do conteúdo importa, não se trata de qualquer coisa, se trata de uma 

construção narrativa, seja de uma base ou uma expansão de algo que já foi iniciado. As 

possibilidades das mídias que podem ser utilizadas são imensas, isso é consequência da 

desvinculação do conteúdo da sua mídia de origem, mas por causa disto a natureza deste 

conteúdo passa a ser fundamental. Os objetivos e as intensões de quem produz narrativa são 

diversos, e o conteúdo é relativo a esta intensão. Vemos milhares de perfis em redes sociais 

relacionados a produções de ficção seriada, que são criados e utilizados pelos produtores, e 

outros milhares pela própria comunidade de fãs, mas nem sempre o objetivo é usar da mídia 

para a construção da narrativa. Transmídia não é um conceito que unicamente diz respeito a 

narrativas, mas potencialmente a todo e qualquer conteúdo, é uma estratégia que pode ser 

utilizada para diversos fins, como por exemplo a construção de uma marca, mas este não é o 

foco. O que nos interessa é a utilização de Transmídia para a construção da narrativa de ficção 

seriada, e exclusivamente para isto.  

As Narrativas Transmídias desenvolvem um Universo Narrativo, estes com o potencial e 

capacidade para desenvolver e ‘abrigar’ diversas histórias, personagens, elementos diferentes, 

mas que fazem parte de um mesmo universo ficcional. Sendo assim, as histórias, personagens 

e elementos interagem entre si, interferem entre si, tem implicações uns nos outros, 

consequências, sendo que para uma compreensão completa do universo ficcional, gerado por 

uma narrativa transmídia, é necessário conhecer cada uma das partes. Porém, cada obra, cada 

história possui o seu próprio sentido narrativo, independente e coerente em si mesmo 

permitindo o espectador entender o universo não de forma completa, logicamente, mas ao 

menos em parte.   

Cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de universos à 

medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem ser completamente 

explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma única mídia. O 

universo é maior do que o filme, maior, até, do que a franquia - já que as especulações 

e elaborações dos fãs também expandem o universo em várias direções. (JENKINS, 

2009, p. 161-162). 

O Universo Narrativo Transmidiático, ou seja, que se desenvolve de forma transmídia, se 

apresenta em camadas. Algo parecido com uma cebola, ou melhor, semelhante à uma boneca 

matrioska. A obra é a menor parte, contém uma história, com tempo específico, espaço e 

personagens basicamente. Cada mídia pode abrigar uma ou diversas obras, cada uma com sua 

história interferindo diretamente ou indiretamente umas nas outras; com personagens que 

podem interagir e participar de uma única obra ou de várias, elementos comuns e próprios e 



19 
 

uma linguagem que é característica de cada mídia utilizada. Os personagens possuem diversas 

histórias, apresentadas em obras que podem estar em diversas mídias, utilizando de linguagens 

distintas, que estão conectadas umas às outras pelo significado narrativo. Todas estas conexões 

narrativas, diretas ou indiretas, entre as obras e, consequentemente, entre as mídias formam o 

todo, o Universo Narrativo Transmidiático.   

Outro aspecto das Narrativas Transmídias, que pode ser entendido como uma 

consequência dos múltiplos desdobramentos pelas diferentes mídias e pelas particularidades 

das obras, é o fato de que existem diferentes níveis de expectadores que acompanham um 

determinado Universo Narrativo, ou pelo menos parte dele. Quando se trata de Narrativas 

Transmídias, diversas portas de entrada são abertas para o expectador conhecer e consumir o 

universo narrativo. As possibilidades são muitas, o expectador pode inclusive acompanhar 

somente um personagem dentro de todo o universo, ou pode consumir somente uma obra, um 

conjunto de obras em uma só mídia, em mais de uma mídia e porque não todo o conjunto de 

obras em todas as mídias que constroem o todo do universo narrativo. O fator, importante, é 

que o expectador está no controle de como, quando e o quanto ele vai consumir deste universo 

narrativo e isto é sintoma do sistema convergente midiático vigente, e não seria interessante 

discutir o que causa o que, mas sim entender as consequências disto.  

O Universo Marvel, por exemplo, se desenvolve no cinema, na televisão, em games, 

HQ’s, streaming, e existem espectadores que conhecem apenas um dos filmes, ou uma das 

séries, e outros que conhecem todos os filmes, ou todas as séries ou todos os games, e ainda 

aqueles que conhecem os filmes e as séries, ou as séries e os games, e por último os que 

conhecem todo o universo pelos filmes, séries (tanto televisivas quanto em plataformas como 

streaming), games e HQ’s de forma completa. Podemos dizer que existem tantas possibilidades 

de espectadores quanto desdobramentos transmidiáticos deste universo. O espectador não é 

obrigado a consumir todo o universo narrativo, ele pode acompanhar apenas partes dele, pois 

na construção das Narrativas Transmídias cada obra é parte de um todo maior, porém todas elas 

têm sentido e significado narrativo próprios.  

Sendo assim, podemos dizer que o espectador acompanha o universo, de acordo com que 

ele sente a necessidade e desenvolva um interesse em consumir o universo narrativo de forma 

transmidiática em busca de produzir um significado narrativo mais completo, e quanto mais ele 

consumir e conhecer, mais completo este significado narrativo e maior seu engajamento (seu 

amor) pelas obras, personagens e pelo Universo Narrativo. As Narrativas Transmídias, 

portanto, possuem um potencial maior, do que estruturas narrativas comuns, de 
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desenvolvimento de uma comunidade de fãs fervorosa quando há a devida reciprocidade entre 

o universo narrativo entregue e o interesse dos fãs em consumir, interagir, participar deste 

universo. É importante ressaltar que as Narrativas Transmídias normalmente não serão voltadas 

a um consumo em massa, mas por outro lado o nível de comprometimento e envolvimento do 

número mais reduzido de fãs compensa o menor alcance em teoria, e além disto temos de 

lembrar que a quantidade de nichos abordados geralmente é maior, então diversas comunidades 

podem ser formadas devido a diversidade de mídias utilizadas.  

Quanto mais camadas você colocar em algo, menor o mercado. Você está exigindo 

que as pessoas, intencionalmente invistam mais tempo na história que você está 

tentando contar, e esse é um dos desafios da narrativa transmídia. [...] Se vamos criar 

um universo e representá-lo por meio de múltiplas mídias ao mesmo tempo, talvez 

seja o caso de fazermos isso em sequência. Talvez seja preciso conduzir as pessoas a 

um amor mais profundo pela história. Talvez ela comece num jogo, continue num 

filme e depois na televisão. Constrói-se uma relação com o universo, em vez de se 

tentar apresentar tudo de uma vez.” (Neil Young apud JENKINS, H., pág. 181). 

Outro aspecto das Narrativas Transmídias é o quanto ela exige do espectador em diversos 

sentidos. Este tipo de narrativa busca sempre um maior comprometimento, maior investimento, 

em troca de uma recompensa maior, uma história melhor, completa. O conceito de Narrativa 

Transmídia está quase que por consequência ligado a um outro conceito, o das Narrativas 

Complexas, no sentido que o autor Mittel afirma que: “Programas narrativamente complexos 

flertam com a desorientação temporária e com a confusão, possibilitando que os espectadores 

articulem sua habilidade de compreensão através do acompanhamento de longo prazo e do 

engajamento ativo” (MITTEL, 2012, p. 47-48). Ao ser apresentado em partes é comum que a 

narrativa não acompanhe uma linearidade cronológica, sendo necessário que o próprio 

espectador tenha um papel importante, de montar uma espécie de quebra-cabeças narrativo, e 

para isto ele deve desenvolver certas competências e habilidades para conseguir encontrar e 

ligar os fatos, as histórias, ações e consequências que, no caso de uma Narrativa Transmídia, 

podem estar em diferentes histórias e mídias. Sendo assim, a forma como este universo é 

apresentado ao espectador é primordial, mas para pensar como apresentá-lo é necessário saber 

que história contar. Da mesma forma que, para se construir um quebra-cabeças e escolher onde 

vão as emendas e os encaixes, é necessário saber exatamente qual a imagem que resultará e 

como ela poderá se encaixar para que isto aconteça, as Narrativas Transmídias funcionam sob 

o mesmo princípio.  

Sendo assim, é lógico propor que as narrativas transmídias tem seu universo narrativo 

concebido de forma transmidiática, ou seja, este universo é pensado e criado com a intenção 

prévia de poder se utilizar de diversas mídias, linguagens e plataformas diferentes par 
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desenvolvê-lo. Assim, cada obra é construída pensando não somente nela mesma, mas em como 

ela se relaciona com o todo, as implicações dos acontecimentos, dos personagens, tudo tem de 

estar de forma coerente e harmônica com o universo narrativo, pois as incoerências, por sua 

vez, terão um custo negativo frente os espectadores muito grande, pois se a narrativa exige 

grande contrapartida nada mais justo do que entregar uma história que seja minimamente 

coerente em si. É algo que parece simples, mas se tratando de Universos Narrativos se torna 

extremamente complexo, pois tudo deve ser muito bem amarrado, e os muitos detalhes 

pensados, e isso em diversas obras e mídias diferentes. Ou seja, uma narrativa transmídia é 

muito mais trabalhosa, complexa de ser desenvolvida e possui um risco maior de fracasso do 

que uma narrativa comum, no sentido de que se tudo não for muito bem pensado em conjunto, 

não só o conjunto é prejudicado, mas cada uma das obras deste todo. Portanto, sendo assim, 

porque seria interessante e mais vantajoso para um produtor de ficção seriada utilizar das 

Narrativas Transmídias?  

A resposta desta pergunta é uma outra característica deste tipo de narrativa, o seu alcance 

de públicos distintos. Estas narrativas são consequência do fato de que muitos produtores de 

mídia se tornaram gigantescas corporações, com investimentos em múltiplas mídias diferentes 

(cinema, Tv, vídeo games etc.). Ou seja, as Narrativas Transmídias acabam por ser 

economicamente vantajosas (SCOLARI, 2009, pág. 4 - 5). Se os produtores já realizam 

investimentos em múltiplas mídias diferentes, nada mais eficiente em aproveitar e explorar 

estas mídias do que através da construção de narrativas transmídias, pois elas ligariam uma 

mídia às outras, e mais importante, ligariam o espectador de uma mídia à outra e também 

alcançariam diversos públicos diferentes, afinal cada mídia atrai um tipo de público distinto, e 

mesmo que não necessariamente, existe a migração de público de uma mídia a outra, pois a 

própria narrativa o conduz a isto, a fim de construir o significado narrativo. Dois bons exemplos 

de Narrativas Transmídias e desta pluralidade de mídias e públicos são as sagas “The Matrix” 

e “Hary Potter”, que apesar de não serem obras de ficção seriada exemplificam o quanto as 

Narrativas Transmídias podem ser vantajosas para as empresas: 

Neste contexto, The Matrix e Hary Potter não são somente nomes de filmes ou sagas 

de narrativas para leitores jovens, eles são marcas peso-pesado de narrativa que se 

expressa em diferentes mídias, linguagens, e áreas de negócio. TS5 é uma excelente 

forma de corporações estenderem suas bases e segmentarem diferentes grupos. Para 

Jenkins, “a prática das narrativas transmídias podem expandir o mercado potencial de 

uma propriedade criando diferentes pontos de entrada para diferentes segmentos de 

 
5 “TS” é a sigla utilizada pelo autor para se referir as Narrativas Transmídias. 
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público. (JENKINS, H. apud SCOLARI, C. A., 2009, pág. 5, tradução nossa).6  

O primeiro filme da saga The Matrix estreou nos cinemas em 1999, e a obra não foi uma 

grande revolução somente em questões de intertextualidades, qualidade dos efeitos especiais 

que encantaram os espectadores na época, mas uma revolução na construção narrativa que os 

chocou. The Matrix não se tratava de um filme, nem de uma saga cinematográfica, mas de um 

universo narrativo e isto logo ficou claro, pois muitos dos que foram ao cinema assistir ao filme 

se depararam com grandes lacunas durante a história, que simplesmente não eram explicadas, 

pelo menos não na mesma obra e mídia. É verdade que boa parte deste público saiu dos cinemas 

satisfeitos com o que viram, mesmo com as lacunas, porém outra boa parte simplesmente quis 

mais, e foram em busca de encontrar respostas para as suas perguntas referentes ao novo 

universo que se abriu diante de seus olhos a pouco. Jenkins (2009) trabalha o caso The Matrix 

em sua obra Cultura da Convergência, e destaca algo importante acerca das Narrativas 

Transmídias: 

O velho sistema de Hollywood dependia da redundância, a fim de assegurar que os 

espectadores conseguissem acompanhar o enredo o tempo todo, mesmo se estivessem 

distraídos ou fossem até o saguão comprar pipoca durante uma cena crucial. A nova 

Hollywood exige que mantenhamos os olhos na estrada o tempo todo, e que façamos 

pesquisas antes de chegarmos ao cinema. (JENKINS, H. 2009, p. 147) 

As Narrativas Transmídias sempre deixarão lacunas, espaços em branco, perguntas para 

que o próprio espectador seja conduzido à próxima história e mídia, onde terá suas respostas. 

No caso The Matrix, isto já era feito antes mesmo do lançamento do primeiro filme, o anúncio 

de pré-lançamento continha uma provocação para os espectadores com a pergunta “o que é 

Matrix?”, o que fez com que diversas pessoas buscassem respostas na internet. E isto foi apenas 

o começo, para que toda a saga cinematográfica faça sentido, o espectador teria que conhecer 

os curta metragens, baixando-os da web, teriam que jogar os games, e isto se conseguissem por 

si mesmos ligar todos os pontos e perceber as respostas, muitas nas estrelinhas; se não, teriam 

de ‘escavar’ e participar dos fóruns de discussão de fãs, a fim de que a ‘sagrada’ Inteligência 

Coletiva7 pudesse lhes ajudar. Esta é mais uma questão advinda do sistema midiático vigente, 

ao qual as Narrativas Transmídias estão diretamente ligadas. Através da Inteligência Coletiva, 

a comunidade de fãs se forma e se consolida no ambiente do ciberespaço, ou seja, as 

comunidades passam a serem globais. Ali os fãs discutem, trazem conteúdos relacionados, nem 

 
6 “In this context, The Matrix and Harry Potter are not just names of movies or narrative sagas for young readers; 

they’re heavyweight narrative brands that express themselves in different media, languages. and business areas. 

TS is an excellent way for corporations to extend their base and target different groups. For Jenkins, “transmedia 

storytelling practices may expand the potential market for a property by creating different points of entry for 

different audience segments”. (JENKINS, H. apud SCOLARI, C. A., 2009, pág. 5). 

7  LÈVY, P. Cibercultura. Tradução: Carlos Irineu da Costa. 3ª Ed. São Paulo: Editora 34. 2010. 272 p. 
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todos a narrativa, mas muitas das vezes este espaço se torna fundamental para que o quebra-

cabeça narrativo seja montado, através da colaboração de cada indivíduo. É fato que os 

indivíduos nessas comunidades são incapazes de reunir toda a informação, pois nem toda 

informação é conhecida por todos, mas apenas aquilo que “precisa sustentar sua existência e 

alcançar seus objetivos” (JENKINS, 2009, p. 57), mas esta informação que é compartilhada a 

todos é fundamental. Outro aspecto em respeito à inteligência coletiva que é importante, é o 

fato de que nestas comunidades toda informação compartilhada é antes checada e validada pela 

comunidade, e isto porque a propagação de informações equivocadas não é de interesse pela 

comunidade:  

Mas as comunidades devem realizar um atento escrutínio de qualquer informação que 

fará arte de seu conhecimento compartilhado, já que informações errôneas podem 

levar a concepções cada vez mais errôneas, pois cada novo entendimento é 

interpretado à luz do que o grupo acredita ser o conhecimento essencial. (JENKINS, 

2009, p. 57). 

Ao mesmo tempo que as comunidades promovem um mecanismo que beneficia e ajuda 

cada indivíduo a acompanhar e explorar um Universo Narrativo Transmidiático, cada um desses 

indivíduos continua tendo que por si só dar conta da ‘montagem’ de todo o restante do ‘quebra-

cabeças’, que não foi compartilhado pela comunidade. Porém, a partir do conhecimento 

adquirido e validado, ele possui uma base para continuar construindo o restante das lacunas e 

formando o significado narrativo. As comunidades de fãs e a Inteligência Coletiva passam a ser 

de fundamental importância para as Narrativas Transmídias, pois promovem uma ferramenta 

que colabora para o fortalecimento da narrativa, em vista de que se o espectador não é 

recompensado com o significado narrativo ele não vê o porquê investir tamanho esforço.  

The Matrix é um universo com múltiplas camadas, e que abraçou diferentes públicos, 

afinal era um filme de ação, mas também trazia diversas e profundas discussões filosóficas, 

cheio também de intertextualidades eruditas, conteúdos para o público ‘cult’, como os animes 

e curtas metragens, e até mesmo os gamers de MMOG8 e nerds fãs de quadrinhos. Se fossemos 

listar todos os componentes oficiais do Universo Narrativo de The Matrix a lista que teríamos 

seria esta:  

Tabela 1 - Universo Narrativo Transmídia: The Matrix  

 
8 MMOG (Massively Multiplayer Online Game) ou Jogo Online Multiplayer Massivo (tradução nossa).  

Universo Narrativo Transmídia: The Matrix 

Mídia Título Ano Quantidade Ep. 

/Vol. 

Cinema The Matrix 1999 n/a 
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Fonte: Próprio Autor. 

Uma observação que precisa ser enfatizada é que a lista acima contém apenas 

componentes oficiais, ou seja, não inclui dezenas de livros publicados produzidos por fãs ou 

fan fictions, sites e fóruns dedicados a conteúdos de teor narrativo e outros diversos conteúdos 

feitos por fãs, que representam com certeza a maior parte deste gigantesco Universo criado, não 

só pelas irmãs Wachowski ou com consentimento e conhecimento delas, mas por todos que se 

colocam como pontos de expansão dessa narrativa. Os Universos Narrativos Transmidiáticos 

têm um potencial de expansão muito além de qualquer outra forma de narrativa, pois pode se 

desenvolver através de todos aqueles que entram em contato com ele.  

Diante do universo narrativo de The Matrix temos também a oportunidade de 

exemplificar as diversas possibilidades do consumo da narrativa criada. Como já dito, diversas 

pessoas assistiram o primeiro filme e saíram dos cinemas satisfeitos com aquilo que viram, 

porém os demais partiram em busca de conhecerem mais a fundo o universo apresentado. Os 

possíveis níveis de conhecimento deste universo são proporcionais ao nível do significado 

narrativo que este espectador pode obter. As possibilidades de combinações entre as obras nas 

diferentes mídias seriam muitas, mas quanto menos divulgada e quanto mais periférica e 

secundárias as questões da trama abordadas em relação a base (no caso de The Matrix seria a 

trilogia cinematográfica) narrativa, menos espectadores ela atrairia. Afinal, quanto maior a 

quantidade de informação, quanto mais profunda a camada, menor a audiência (JENKINS, 

Cinema The Matrix Reloaded  2003 n/a 

Cinema The Matrix Revolutions 2003 n/a 

Anime The Animatrix 2003 9 

Game Enter the Matrix 2003 n/a 

Game The Matrix Online 2004 n/a 

Game The Matrix: The Path of Neo 2005 n/a 

HQs The Matrix Comics 2003/2005 2 

Livro The art of the Matrix 2001 n/a 

Livro Enter the Matrix: Official Strategy 

Guide 

2003 n/a 

Livro The Matrix Online: Prima Official 

Game Guide  

2005 n/a 

Livro The Matrix: Path of Neo Official 

Strategy Guide  

2005 n/a 
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2009, p. 181). Sendo assim, apenas uma pequena parcela dos espectadores de The Matrix 

alcançou o significado narrativo completo, já que isso exige um conhecimento das camadas 

mais profundas. O sucesso da franquia é devido a forma como o Universo Narrativo 

Transmidiático se constrói, embora isso não queira dizer que todos os espectadores tenham de 

alcançar um nível profundo do significado narrativo. Afinal, The Matrix se tornou parte da 

cultura pop por aquilo que representa, os elementos mais básicos trabalhados e conhecidos por 

todos, até mesmo aqueles que nunca sequer assistiram aos filmes. Uma Narrativa Transmídia 

deve estabelecer uma base que garanta o suporte a um significado narrativo que alcance um 

grande público, mas isto não é tudo, é apenas a ponta de um iceberg, aquilo que está a vista de 

todos, que a todos encanta, mas com certeza, uma minoria irá se perguntar “como será onde 

nem todos vêm?”.  

Embora disse anteriormente que as Narrativas Transmídias não devem ou não buscam 

alcançar as massas, acabam por fazê-lo justamente por conter essa base sob a qual é construído 

todo universo, e que tem de ser boa o bastante para suportá-lo. Filmes de herói, por exemplo, 

são em sua maioria parte da cultura de massa, carrega questões e elementos básicos e comuns 

das narrativas de milênios atrás, como os mitos, questão de bem e mal etc. Os filmes do 

Universo Marvel são filmes de heróis, esta é a base. Mas esta também é somente a ponta do 

iceberg. Este é o princípio sob o qual a Marvel desenvolveu, durante mais de uma década, todo 

um Universo Narrativo Transmidiático através do cinema, das ficções televisivas tanto na 

televisão quanto em plataformas streaming, games, quadrinhos etc. Agora que estamos nos 

aproximando mais do objeto de estudo do presente trabalho, o próximo passo é descrever, listar 

e introduzir este imenso universo narrativo. 

2.1 Universo Cinematográfico Marvel 

Acreditamos que os que conhecem e acompanham a Marvel há algum tempo ou de forma 

mais profunda, estão a se perguntar: “certo, mas de qual Universo Marvel estamos falando?”. 

A pergunta é pertinente, até porque o Universo Marvel, criado a mais de 70 anos, existe desde 

a criação do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, e desde então personagens e mais personagens 

foram acrescentados e milhares de histórias contadas: 

Tudo entrava na bola de neve do Universo Marvel, que se expandiu até se tornar a 

mais complexa narrativa ficcional já vista: milhares e milhares de personagens e 

episódios, todos interligados. Para gerações de leitores, a Marvel era a maior mitologia 

do mundo moderno. (HOWE, 2013, s.n.). 

Toda esta narrativa construída por décadas de trabalho da Marvel é, sem dúvida, 

riquíssima, mas também impossível de ser explorada em uma única pesquisa, e tampouco 
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interesse nosso, pois não se trata todo de um universo transmidiático, sendo que foi construído 

e “expandido” apenas através da mídia dos quadrinhos e não cumpre a premissa básica do 

fenômeno das Narrativas Transmídias, que é a utilização de pelo menos duas mídias diferentes 

e complementares. Respondendo a esta questão portanto, o nosso interesse é o Universo 

Cinematográfico Marvel (chamado também de UCM), construído a partir do ano de 2008, 

através de diversas obras cinematográficas, diversas produções de ficção seriada, tanto na 

televisão quanto em plataformas on demand e streaming, o qual inevitavelmente tem sua 

inerente ligação com os quadrinhos, mas que se tornou em um universo narrativo próprio, 

desenvolvendo sua base narrativa em outra mídia, e se desenvolvendo através de mídias 

tradicionais, mas também atuais. Esse recorte foi escolhido por todos estes motivos, mas 

também por que esse Universo Cinematográfico Marvel se deu a partir e durante esta nova era 

do sistema midiático, a era da Convergência, e isto automaticamente o separa do restante do 

Universo Marvel, segundo um ponto de vista das diversas transformações do uso das mídias na 

construção de uma narrativa Transmídia, o que não existia anteriormente da mesma maneira, 

ou em forma semelhante no Universo Marvel.  

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é um universo narrativo transmidiático 

criado pela Marvel Studios, com o foco nos seus personagens principais “Os Vingadores”. O 

universo narrativo foi aberto pelo primeiro filme, “Homem de Ferro” (2008), já esclarecendo 

os intensões da Marvel desenvolver nos próximos anos toda uma narrativa voltada para “Os 

Vingadores”:  

Homem de Ferro, o primeiro filme autofinanciado da Marvel Studios, arrecadou U$$ 

100 milhões no fim de semana de estreia. Depois dos créditos, teve-se uma prévia do 

que estava por vir: Nick Fury (Samuel L. Jackson, exatamente como Os Supremos 

tinha imaginado) surgia no apartamento de Tony Stark para falar da “Iniciativa 

Vingadores”. (HOWE, 2013, s.n.). 

Um elemento importantíssimo dos filmes que seguiram, ao exemplo do primeiro Homem 

de Ferro (2008), são as cenas pós crédito presentes em todos os filmes deste universo narrativo 

UCM, que apontam para o fato de que as continuações e desdobramentos da narrativa já haviam 

sido previamente pensadas e planejadas. A Marvel havia reavido os direitos autorais de seus 

personagens e estava preparando algo grande, e longo também. Mais de uma década depois, o 

UCM já contava com mais de 20 filmes e havia extrapolado, e muito, o mundo cinematográfico. 

Ao todo, hoje somam 23 obras cinematográficas (com mais outras 12 anunciadas e em 

diferentes estágios de pré-produção e produção para estreias futuras), 11 produções de ficção 

seriada (contando tanto as que foram ao ar na tv, quanto as que foram lançadas por plataformas 

de streaming, e outras 8 que foram anunciadas, sendo que algumas já estão em produção), 2 
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Webséries, 5 curtas-metragens, 9 títulos de Games e também, não deixando de lado a mídia 

onde tudo começou, 28 HQ’s Tie-ins.9 A respeito desta última mídia é necessário esclarecer 

que um produto ou obra “Tie-Ins” é derivado de uma outra mídia e geralmente carrega o 

propósito principal de ser uma divulgação, uma ação de marketing e publicidade através de 

conteúdo, mas pode e deve conter e desenvolver a narrativa.  

Sendo assim, especificamente no caso das HQ’s Tie-ins relacionadas ao UCM, estas 

histórias em quadrinhos são, em alguns dos casos, apenas adaptações dos filmes não se tratando, 

portanto, segundo o que já discutimos, de uma extensão transmídia do universo narrativo, sendo 

assim estas não serão contadas nem listadas. Porém, outra parte destas HQ’s Tie-ins funcionam 

como prelúdio das obras cinematográficas, servindo para fortalecer as conexões narrativas entre 

as obras, e para desenvolver melhor os personagens, acrescendo substancialmente ao 

significado narrativo, e estas portanto serão contadas e listadas. Já sobre os Games Tie-ins, há 

outro aspecto a ser observado, com respeito ao potencial desta mídia de colaborar com o 

universo narrativo em relação a imersão e exploração do jogador, que dispõe de um alto nível 

de controle sobre o que acontece durante sua experiência com o Game, e de como esta 

experiência ocorre de forma particular e única para cada jogador. Sendo assim, mesmo que o 

Game Tie-ins seja uma adaptação de uma obra no sentido de partilhar o mesmo pano de fundo 

narrativo principal (o que não acontece em todas as obras, alguns títulos carrega uma narrativa 

própria e original), ele continua proporcionando uma expansão da Narrativa Transmídia e do 

universo narrativo, através de diversos elementos narrativos secundários próprios, que o 

jogador encontra apenas no Game, pela sua capacidade de abrigar maior número e detalhes e 

aspectos narrativos.  

Todas as obras já lançadas pela Marvel, compondo a Narrativa Transmídia do UCM, 

somam juntas 69 obras transmídias, e é provavelmente o maior Universo Narrativo 

Transmidiático já construído até o presente momento, e continuará a ser por um bom tempo, 

visto que a previsão é de crescimento com os novos lançamentos nos próximos anos. A seguir, 

uma lista de todas estas obras, separadas e organizadas em tabelas segundo as mídias utilizadas 

e em ordem de lançamento: 

Tabela 2 – UCM: Obras Cinematográficas 

Título Ano Diretor 

 
9 Um produto, como um brinquedo, ou livro que está relacionado a um filme, um programa de televisão etc.           

(tradução nossa) Disponível em: <https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/tie-in>. Acessado em: 27 

de agosto, 2019. “a product such as a toy or book that is related to a film, television programme, etc.”  

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/product
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/toy
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/book
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/related
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/film
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/television
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/programme
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Homem de Ferro 2008 Jon Favreau 

O Incrível Hulk 2010 Louis Leterrier 

Homem de Ferro 2 2010 Jon Favreau 

Thor 2011 Kenneth Branag 

Capitão América: O Primeiro Vingador 2011 Joe Johnston 

Os Vingadores 2012 Joss Whedon 

Homem de Ferro 3 2013 Shane Black 

Thor: O Mundo Sombrio 2013 Alan Taylor 

Capitão América: O Soldado Invernal 2014 Anthony Russo e Joe Russo 

Guardiões da Galáxia 2014 James Gunn 

Vingadores: A Era de Ultron 2015 Joss Whedon 

Homem-Formiga 2015 Peyton Reed 

Capitão América: Guerra Civil 2016 Anthony Russo e Joe Russo 

Doutor Estranho 2016 Scott Derrickson 

Guardiões da Galáxia Vol.2 2017 James Gunn 

Homem-Aranha: De Volta ao Lar 2017 Jon Watts 

Thor: Ragnarok 2017 Taika Waititi 

Pantera Negra 2018 Ryan Coogler 

Os Vingadores: Guerra Infinita 2018 Anthony Russo e Joe Russo 

Homem Formiga e a Vespa 2018 Peyton Reed 

Capitã Marvel 2019 Anna Boden e Ryan Fleck 

Os Vingadores: Ultimato 2019 Anthony Russo e Joe Russo 

Homem-Aranha: Longe de Casa 2019 Jon Watts 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 3 – UCM: Obras de Ficção Seriada Veiculadas por Emissoras 

Título Período Nº Temporadas Nº Episódios Emissora 

Agentes 

S.H.I.E.L.D. da 

Marvel 

2013 - Presente 6 temporadas 123 episódios ABC Studios 

Agente Carter 2015 – 2016 2 temporadas 18 episódios ABC Studios 

Inumanos 2017 – 2017 1 temporada 8 episódios ABC Studios 

Manto & Adaga 2018 – Presente 2 temporadas 20 episódios Freeform 

Fonte: Próprio Autor. 
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Tabela 4 – UCM: Obras de Ficção Seriada em Plataformas Streaming 

Título Período Nº Temporadas Nº Episódios Plataforma 

Demolidor 2015 – 2018 3 temporadas 39 episódios Netflix 

Jessica Jones 2015 – Presente 3 temporadas 39 episódios Netflix 

Luke Cage 2016 – 2018 2 temporadas 26 episódios Netflix 

Punho de Ferro 2017 – 2018 2 temporadas 23 episódios Netflix 

Os Defensores 2017 – 2017 1 temporada 8 episódios Netflix 

O Justiceiro 2017 – Presente 2 temporadas 26 episódios Netflix 

Fugitivos 2017 – Presente 2 temporadas 23 episódios Hulu 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 5 – UCM: Webséries 

Título Período Nº Temporadas Nº Episódios Plataforma/Site 

WHIH 

Newsfront 

2015 – 2016 2 temporadas 10 episódios YouTube 

Agentes da 

S.H.I.E.L.D.: 

Slingshot 

2016 – 2016  1 temporada 6 episódios ABC.com 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Tabela 6 – UCM: Curtas-Metragens 

Título Ano Duração Diretor 

The Consultant 2011 4 minutos Leythum 

A Funny Thing 

Happened on the 

Way to Thor’s 

Hammer 

2011 4 minutos Leythum 

Item 47 2012 12 minutos Louis D’Esposito 

Agent Carter 2013 4 minutos Louis D’Esposito 

All Hail the King 2014 4 minutos Drew Pearce 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 7 – UCM: HQ’s Tie-ins 

Título Nº Edições Escritor(es) Artista 
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Iron Man 2: Public 

Identity 

3 Joe Casey e Justin 

Theroux 

Barry Kitson 

 

Iron Man 2: Agents 

of S.H.I.E.L.D. 

1 Joe Casey Tim Green, Felix 

Ruiz e Matt Camp 

Capitain América: 

First Vengeance 

4 Fred Van Lente Neil Edwards e Luke 

Ross 

The Avengers 

Prelude: Fury’s Big 

Week 

4 História de: Chris 

Yost e Eric Pearson; 

Roteiro de: Eric 

Pearson 

Luke Ross 

The Avengers: Black 

Window Strikes 

3 Fred Van Lente Neil Edwards 

Iron Man 3: Prelude 2 Christos N. Gage Steve Kurth 

Thor: The Dark 

World Prelude 

2 Craig Kyle e Chris 

Yost[ 

Scot Eaton e Ron 

Lim 

Captain America: 

The Winter Soldier 

Infinite Comic 

1 Peter David Wellinton Alves 

Guardians of the 

Galaxy Infinite 

Comic – Dangerous 

Prey 

1 Dan Abnett e Andy 

Lanning 

Andrea Di Vito 

Avengers: Age of 

Ultron Prelude – 

This Scepter'd Isle 

1 Will Corona Pilgrim Wellinton Alves 

Ant-Man Prelude 2 Will Corona Pilgrim Miguel Sepulveda 

Ant-Man – Scott 

Lang: Small Time 

1 Will Corona Pilgrim Wellinton Alves e 

Daniel Govar 

Jessica Jones 1 Brian Michael 

Bendis 

Michael Gaydos 

Captain America: 

Civil War Prelude 

Infinite Comic 

1 Will Corona Pilgrim Lee Ferguson, Goran 

Sudžuka 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas_em_quadrinhos_do_Universo_Cinematogr%C3%A1fico_Marvel#cite_note-TTDW-27
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e Guillermo 

Mogorron 

Doctor Strange 

Prelude 

2 Will Corona Pilgrim Jorge Fornés 

Doctor Strange 

Prelude Infinite 

Comic – The Zealot 

1 Will Corona Pilgrim Jorge Fornés 

Black Panther 

Prelude 

2 Will Corona Pilgrim Annapaola Martello 

Avengers: Infinity 

War Prelude 

2 Will Corona Pilgrim Tigh Walker e Jorge 

Fornés 

Ant-Man and the 

Wasp Prelude 

2 Will Corona Pilgrim Chris Allen 

Fonte: Próprio Autor. 

Tabela 8 – UCM: Games Tie-Ins 

Título Ano Publicadora Desenvolvedora 

Iron Man 2008 Sega Secret Level/ 

Artificial Mind and 

Movement/ Hands-

On Mobile 

The Incredible Hulk 2008 Sega Edge of Reality/ 

Amaze 

Entertainment/ 

Hands-On Mobile 

Iron Man 2 2010 Sega/Gameloft Sega Studios San 

Francisco/ High 

Voltage Software/ 

Griptonite Games/ 

Gameloft 

Thor: God of 

Thunder 

2011 Sega Liquid 

Entertainment/ Red 

Fly Studio/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas_em_quadrinhos_do_Universo_Cinematogr%C3%A1fico_Marvel#Black_Panther_Prelude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revistas_em_quadrinhos_do_Universo_Cinematogr%C3%A1fico_Marvel#Black_Panther_Prelude
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WayForward 

Technologies 

Captain America: 

Super Soldier 

2011 Sega Next Level Games/ 

High Voltage 

Software/ Graphite 

Games 

Iron Man 3: The 

Official Game 

2013 Gameloft Gameloft 

Thor: The Dark 

World - The Official 

Game 

2013 Gameloft Gameloft 

Captain America: 

The Winter Soldier - 

The Official Game 

2014 Gameloft Gameloft 

Lego Marvel 

Avengers 

2016 Warner Bros. 

Interactive 

Entertainment 

TT Games 

Fonte: Próprio Autor. 

O UCM se desenvolve a partir de uma mídia tradicional, o cinema. Esta é a sua base, a 

mídia que propõe carregar o plot principal, os elementos básicos do universo narrativo, e 

alcançar o maior número do público, funcionando também como a principal porta de entrada 

do espectador para o universo narrativo em questão. As outras mídias e as obras são 

responsáveis por expandir o universo narrativo com histórias secundárias, detalhes, explicações 

de acontecimentos presentes nas obras e mídia base e, claro, além disso desenvolver histórias e 

personagens que são próprios. Elas possuem o objetivo de dar conta e explorar daquilo que a 

base narrativa não consegue pelas suas limitações relacionadas à característica da mídia. A obra 

cinematográfica não possui capacidade de explorar e desenvolver, por exemplo, narrativas e 

personagens secundários tanto como uma obra de ficção seriada, ou detalhes mais específicos 

ainda do universo, como as webséries conseguem. E isto pode ser visto no UCM. Por exemplo: 

a agência S.H.I.E.L.D é um elemento narrativo fundamental, aquela através da qual o projeto 

“Vingadores” se torna realidade, mas a base narrativa (cinema) traz apenas acontecimentos e 

personagens chave para a trama principal. Estes personagens e a Agência S.H.I.E.L.D. só é 

explorada, de fato, através da obra de ficção seriada (“Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”, ABC 
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Studios). Esta, por sua vez também desponta elementos narrativos mais específicos ainda, como 

o centro de direcionamento de logística da S.H.I.E.L.D. o “Slingshot”, que aparece diversas 

vezes durante a série e nos filmes, mas só é explorado em Websérie própria (Agentes da 

S.H.I.E.L.D.: Slingshot). Fica visível o que foi afirmado anteriormente, que cada mídia deve 

fazer aquilo que faz melhor, aproveitar de suas características para beneficiar o 

desenvolvimento da narrativa, e também, através da narrativa, o espectador é conduzido através 

das diferentes mídias em busca de um significado narrativo mais completo, claro segundo a sua 

vontade, interesse e envolvimento com a narrativa.  

As obras de ficção seriada são especialmente importantes para o UCM como principal 

mídia para a expansão do universo narrativo, tanto as veiculadas na mídia tradicional, quanto 

as produzidas e lançadas por plataformas streaming. A primeira e grande expansão transmídia 

do UCM realizada foi uma obra de ficção seriada, a série já citada: “Agentes S.H.I.E.L.D. da 

Marvel” (2013), e como já falado também, ela carregava o objetivo de explorar um elemento 

central da base narrativa, a agência de inteligência, espionagem S.H.I.E.L.D. (Supreme 

Headquarters of International Espionage and Law-Enforcement Division), traduzido em 

português pela editora Abril, e depois mantida pela editora Panini, como: “Superintendência 

Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão”. A S.H.I.E.L.D. foi criada por 

Stan Lee e Jack Kirby em 1965 para uma série de HQ’s (Strange Tales #135), e desde então faz 

parte do Universo Marvel. Com o surgimento do UCM, ela foi incluída como elemento da 

narrativa desde o primeiro filme. Dentro do universo narrativo, este elemento desempenha um 

papel e narrativo fundamental, sendo pano de fundo de personagens importantes, amarrando os 

fatos durante toda a linha temporal da história ficcional.  

Ao contrário da grande maioria das obras de ficção seriada que se utilizam de Narrativas 

Transmídias, neste caso a obra de ficção seriada não é a mídia base para a narrativa, mas uma 

extensão. Ou seja, na maioria das vezes quando as Narrativas Transmídias são estudadas a partir 

de ficções televisivas, vemos extensões partindo delas para outras mídias diversas, mas se 

tratando da série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” e do UCM, além de existir essa extensão 

narrativa a partir da ficção seriada, há um movimento a mais, pois ela já é por sua vez, uma 

extensão da narrativa. Esta mudança abre todo um escopo de questões novas a respeito das 

Narrativas Transmídias nas ficções televisivas. Por exemplo: de que maneira o papel de uma 

mídia no processo de construção de uma Narrativa Transmídia exerce consequências nas formas 

como esta mídia se relaciona com as demais no universo narrativo? De quais maneiras uma 

obra de ficção seriada pode contribuir para uma Narrativa Transmídia além de servir como base 
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narrativa? Quais as vantagens de se utilizar de obras de ficção seriada como base narrativa de 

uma Narrativa Transmídia? E quais as vantagens de utilizar delas como uma extensão de uma 

base já existente?  

Tendo em vista essa perspectiva, que se abriu acerca das obras de ficção seriada e as 

Narrativas Transmídias, no UCM, iremos tomar como objeto de análise a série “Agentes 

S.H.I.E.L.D. da Marvel”, a fim de perseguir certas questões que vierem à tona, sendo que é a 

principal obra de ficção seriada deste universo narrativo, a de maior duração, e também nos dá 

a possibilidade de analisar a questão das diferenças entre as ficções televisivas veiculadas na 

televisão e em plataformas streaming, pois esta série está presente em ambas as mídias, sendo 

que é originária da televisão aberta, pela emissora ABC Studios, mas que também está 

disponível na plataforma da Netflix, desde 2014 (nos EUA).10   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Megan O’Keefe. Exclusive: ‘Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.’ Is Coming To Netflix November 20!. 

Disponível em: https://decider.com/2014/11/11/marvels-agents-of-shield-netflix/. Acessado em: 01 setembro, 

2019. 
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3 PROCESSO METODOLÓGICO 

“Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” é uma série criada por Josh Wedon, Jed Wedon e 

Maurissa Tancharoen, e produzida pela emissora ABC Studios desde 2013 como parte do 

Universo Cinematográfico Marvel. Nessa sessão, será discutido o objeto a ser analisado e o 

recorte que fará parte da análise, que é apenas a primeira temporada, sendo também discutido 

a justificativa da escolha deste recorte e do propósito da análise. Também será discutido os 

princípios assumidos como ponto de vista, para que o objeto seja analisado no tocante a relação 

dele com o que foi visto previamente nas teorias abordadas,  que nos guiarão para que possamos 

encontrar na obra analisada os indícios que nos ajudem a comprovar a veracidade ou o engano 

da hipótese que será adotada. Se fará também uma exposição das obras de base narrativa, que 

nos servirão como comparação, e o processo crítico, construtivo e metodológico que 

seguiremos a fim de construir um processo de análise, que consiga dar conta da complexidade 

que é o objeto e objetivos, com base em alguns autores que nos nortearão nesse processo.  

 

3.1 Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel 

A proposta para a série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” é de ser uma continuação de 

uma das obras cinematográficas, a base narrativa do UCM (o filme Os Vingadores, 2012). A 

premissa então acompanha a continuação da história focada em Phil Coulson (Clark Gregg), 

braço direito do diretor da S.H.I.E.L.D. (Nick Fury, interpretado por Samuel Jackson), que 

passa a comandar uma equipe de elite da S.H.I.E.L.D. em missões ultrassecretas, após os 

acontecimentos do filme “Os Vingadores” (2012), com vista a combater ameaças alienígenas, 

capturar tecnologias alienígenas, e combater seu maior inimigo a Hidra. Na primeira 

temporada, eles investigam o Projeto Centopeia e o seu líder, “O Clarevidente”, e descobrem 

que a organização é apoiada pela Hidra, que posteriormente se mostra infiltrada na própria 

S.H.I.E.L.D. No decorrer das missões, Phil percebe que há algo de errado consigo, pois tem 

algumas memorias estranhas, dúbias a respeito de suas ‘férias’ no Taiti. Posteriormente ele 

descobre que estas memórias foram implantadas e que, na verdade, ele ficou morto por mais 

tempo do que achava, (acontecimento narrado na obra cinematográfica “Os vingadores”, 2012), 

mas foi ressuscitado pela S.H.I.E.L.D. através de um procedimento secreto (T.A.H.I.T.I.) 

comandado pelo próprio Nick Fury. Phil passa a investigar o mistério de sua morte e como 

voltou a vida paralelamente às missões e acaba descobrindo que a biotecnologia utilizada para 

o ressuscitar é na verdade alienígena, uma droga secreta feita a partir dos fluídos de um corpo 

alienígena, com alta capacidade de regeneração de células, e que era um projeto que ele próprio 

coordenou antes de sua morte, mas que não havia dado bons resultados, pois os testes 
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apresentavam graves riscos e efeitos colaterais. Phil então segue temendo as consequências que 

virão, enquanto se esforça por deter o Projeto Centopeia. 

Com tantas obras, selecionar uma para servir como objeto de análise em meio todo o 

UCM, poderia ser uma tarefa complicada, mas não é. A série escolhida se justifica por diversos 

fatores. O primeiro delas é a sua importância dentro da construção narrativa, pois ela se propõe 

a trabalhar um dos mais importantes elementos narrativos de todo UCM, a “Superintendência 

Humana de Intervenção, Espionagem, Logística e Dissuasão”. (agência S.H.I.E.L.D), pano de 

fundo central em toda a história, pois possibilita que o projeto “Vingadores” seja coerente, 

amarra as histórias individuais dos diversos heróis e vilões que compõe o universo narrativo, 

fazendo com que elas se cruzem e mais, fazendo com que a partir deste cruzamento novas 

histórias surjam e o universo avance. Sem a agência S.H.I.E.L.D., o significado narrativo do 

UCM se esfacelaria, pois, este elemento acaba por funcionar como as amarras, a costura que 

une as histórias, personagens e por consequência as mídias e plataformas em que o UCM se 

constrói como uma Narrativa Transmídia. Sendo assim, a série “Agentes S.H.I.E.L.D. da 

Marvel” teria uma importância além de narrativa para o UCM, pois, ela teria o propósito de 

“amarrar” as mídias e plataformas, ‘ligar’ a base narrativa (construída a partir das obras 

cinematográficas) às demais mídias e plataformas (ficções televisivas, webséries, games, Hqs 

etc.) e conduzir o espectador ao aprofundamento da compreensão do significado narrativo.   

Além disto, como já foi dito, a série é a mais longa de todo o universo, estreou em 2013, 

sendo a de maior duração até o momento, dentro as demais que compõem o UCM com 

temporadas previstas ainda pela frente, e nos oferece uma particularidade interessante para a 

discussão, que é o fato de ter sido lançada na televisão, mas também estar presente e disponível 

em plataforma streaming, na Netflix. Além de tudo o que foi dito, a escolha se deu pelo interesse 

de aprofundar o estudo da Narrativa Transmídia na mídia/plataformas de ficção seriada. Neste 

sentido, escolher esta obra se faz uma escolha acertada pela raridade com que esta mídia se 

apresenta, pois, ao contrário do que é comum nas obras de ficção seriada que desenvolvem 

outras Narrativas Transmídia (fora do UCM), neste caso, esta mídia não é a base narrativa. Ou 

seja, na maioria das vezes em que obras de ficções seriada são analisadas, neste sentido, o que 

se percebe é que elas desenvolvem a “partir de si” um universo transmídia que se desdobra em 

outras mídias e plataformas; a ficção televisiva está no centro expandindo o universo, é a base 

dele. Porém, no caso de “Agentes da S.H.I.EL.D. da Marvel” a ficção seriada não é a base 

narrativa, o universo não se expande a partir dela, mas através dela, pois neste caso ela está no 

decorrer do processo de construção do universo narrativo e não no início, sendo ela própria um 

desdobramento. Quando “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” foi lançada, já haviam estreados 8 
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obras cinematográficas e diversos curta metragens e games, vide tabelas 2, 6 e 7, o que nos 

confirma que a narrativa já estava sendo contada a tempos, o processo de construção do UCM 

já havia começado e mais, já havia amadurecido uma base consistente. 

A princípio, antes de buscarmos responder questões, se faz necessário deixar claro os 

princípios teóricos das Narrativas Transmídias, que nos servirão de guia para assumir certas 

visões acerca deste fenômeno que nos guiarão na análise. Eles já foram apresentados e 

debatidos anteriormente, então não voltaremos a explicá-los, mas apenas elucidar como estes 

princípios se relacionam com o nosso objeto. Os elementos que podem compor uma Narrativa 

Transmídia são diversos, alguns são centrais e primordiais, outros são secundários e periféricos 

e não carregam uma carga tão grande de importância e relevância para o conflito principal. 

Outros elementos trabalham como pano de fundo, em algumas narrativas se trata de uma 

questão política, outras de uma questão social, ou de conflito, ou uma ou mais relações 

interpessoais etc. Enfim, este contexto narrativo, o pano de fundo, caminha junto e envolve a 

narrativa e seus elementos, tanto os centrais com grande importância, quanto os periféricos com 

menor importância, é algo em comum que em algum momento afeta, interage e gera 

consequências em todos os outros elementos narrativos. No UCM, os dois grandes elementos 

centrais de toda narrativa são: o grupo de heróis “Os Vingadores” e o Titã “Tanos”, pois apesar 

de o UCM não se resumir apenas a estes dois elementos e a história do grupo de heróis que 

busca deter o grande vilão, todas as obras são peças de uma construção que afunila nesse embate 

entre os dois grandes elementos, pois, todo o universo narrativo se põe ameaçado pela 

possibilidade de sucesso do vilão, e afetado pelo resultado deste conflito.  

É muito claro que o sucesso dos heróis é fundamental para que tudo acabe bem, mas 

também temos uma grande quantidade de elementos, personagens e histórias que são 

secundários e periféricos, até porque a quantidade destes que compõe toda esta Narrativa 

Transmídia é enorme, mas o destaque do foco narrativo se coloca sobre estes dois elementos 

principais. É verdade que isso não se mostra com tanta clareza em todas as obras, pois diversas 

delas são focadas em um personagem específico, ou em um acontecimento secundário. São 

muitas as obras e como em um quebra-cabeças, nem sempre é possível olhar para uma única 

peça e saber com precisão qual a natureza da imagem que será formada no final, porém, basta 

encaixarmos algumas e provavelmente conseguiríamos com certa precisão sabê-lo. Assim 

também funciona o UCM, algumas de suas obras focam em elementos específicos, mas basta 

conhecermos algumas das obras para sabermos com certa clareza os rumos que a história tomará 

e quais são os elementos principais dela. Além disso, a narrativa muitas das vezes tem que 

desenvolver o seu significado narrativo a ponto de suportar certos elementos e o potencial de 
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onde ela pode chegar, tem que haver uma ‘preparação do terreno’ (prova disto é que o UCM só 

apresenta o seu maior elemento “Os Vingadores” quatro anos depois de seu início, após 

apresentar, nos filmes, personagens importantes e elementos chave). Porém outro aspecto 

importante, e que não se mostra de uma forma tão clara assim, é o elemento que serve como 

pano de fundo para a Narrativa Transmídia. O UCM possui um universo ficcional gigantesco, 

abrange um espaço que equivaleria a todo universo real e até além com diversos mundos, 

diversas espécies e raças de criaturas vivendo nestes diferentes mundos e conflitos entre as 

diferentes criaturas cada uma com uma forma de sociedade organizada, com um nível de 

tecnologia desenvolvido etc (por exemplo: os Kree, os Asgardianos, Skrulls, Klintar conhecidos 

como Simbiontes etc.).  

Diante de tantas possibilidades de considerarmos como pano de fundo de todo o UCM, o 

que sugiro é que este elemento está relacionado diretamente com os dois elementos principais, 

ou ao menos com um deles. Ele deve ter participação fundamental em momentos chave de todo 

o conflito e deve amarrar estes elementos e os acontecimentos. Este elemento, que pode não ser 

necessariamente um, tem a importante função de ser a linha que une toda a ‘costura’ da 

Narrativa Transmídia. O grande motivo de o elemento “OsVingadores” existir no UCM se deve 

a S.H.I.E.L.D., foi de Phil Coulson (agente de alto nível, braço direito de Nick Fury) a ideia do 

projeto com o objetivo de formar um grupo de pessoas seleto, com habilidades e competências 

específicas para combater as maiores ameaças à humanidade e ao universo. Após sua morte, foi 

de responsabilidade de Nick Fury (diretor da S.H.I.E.L.D.) colocar este plano em prática e 

convencer os heróis de que esta seria uma boa ideia, e a colaborar para que eles conseguissem 

trabalhar bem em equipe. Foi de responsabilidade da S.H.I.E.L.D. guardar e proteger algumas 

das “joias do infinito”, de cair em mãos erradas (Tanos), mesmo que falhando nisto. Enfim, eu 

poderia falar aqui sobre a participação deste elemento (S.H.I.E.L.D.) como contexto de toda a 

narrativa do UCM, mas não se faz necessário, pois isto é algo que é percebido conhecendo as 

obras.  

A análise, portanto, visa explorar, investigar e discutir as questões: de que maneiras a 

função da ficção seriada dentro da construção de uma Narrativa Transmídia transforma a sua 

relação com as demais mídias/plataformas envolvidas no universo narrativo? Quais as 

diferenças entre construir uma Narrativa Transmídia “a partir de” e “através de” uma obra de 

ficção seriada? tendo em vista a primeira temporada da série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”. 

Portanto, o que proponho como hipótese é: que a diferença dessa “função” ou “propósito” que 

a ficção seriada tem dentro da construção da Narrativa Transmídia modifica, transforma as 

dinâmicas com que essa mídia se relaciona com as demais mídias envolvidas e com o universo 
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narrativo como um todo. A análise vai buscar através de pontos específicos dentro da primeira 

temporada da série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” comprovar se de fato esta hipótese se 

mostra coerente e discutir questões periféricas relacionadas que surgirão durante a análise. 

Partindo do objetivo da análise é necessário escolher de forma consciente os pontos da 

narrativa, a fim de que estes apresentam de forma mais clara as questões que compõem a 

discussão proposta.  

Olhando para o UCM e para o elemento da S.H.I.E.L.D. em relação ao aspecto narrativo, 

uma questão importante é que este elemento não se limita a série, ele está presente em outras 

diversas mídias/plataformas e obras. Sendo assim, analisar de que maneiras este elemento é 

trabalhado dentro e fora da série (como se relaciona com os elementos e conflito principais) 

talvez seja a chave para entendermos o propósito/função da ficção seriada dentro do UCM. Mas 

o que exatamente seria observado e comparado? A importância do elemento ‘S.H.I.E.L.D.’, 

comparando os pontos de conexões entre a ficção seriada e as obras da base narrativa com que 

a primeira temporada se relaciona, a fim de observar a relação entre o elemento ‘S.H.I.E.L.D.’ 

e os elementos principais. Juntamente com a série outras obras da base narrativa serão citadas 

e utilizadas para fins de comparação, estas obras são as que estão diretamente ligadas à primeira 

temporada de “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” que afetam diretamente, ou que são 

referenciadas durante esse recorte que será analisado. Estas obras não são o foco da análise, 

mas sim a série, elas apenas servirão para fins de comparação para enriquecer a discussão. Serão 

selecionados pontos chave da primeira temporada em relação ao elemento S.H.I.E.L.D. e as 

conexões com a obras de base, as referências, consequências que uma trouxer sobre a outra etc., 

para que possamos responder aos questionamentos realizados. Sendo assim, é pertinente 

apresentar quais são estas obras que estão diretamente ligadas ao recorte a ser analisado 

seguindo, portanto, uma ordem cronológica dos fatos narrativos entre as obras base e os 

episódios da primeira temporada:  

Tabela 9 – “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel” e Base Narrativa11 

TÍTULO DA(O) OBRA/EPISÓDIO Base Narrativa/Nº Episódio 

Thor Base Narrativa 

Os Vingadores – The Avengers Base Narrativa 

Piloto Episódio 1 

0-8-4 Episódio 2 

A carga Episódio 3 

 
11 A tradução dos títulos, tanto das obras base quanto dos episódios, são da Netflix.  
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Olho Espião Episódio 4 

A garota do vestido florido Episódio 5 

F.Z.Z.T. Episódio 6 

A Central Episódio 7 

Thor – O Mundo Sombrio Base Narrativa 

O poço Episódio 8 

Reparos Episódio 9 

A ponte Episódio 10 

O lugar mágico Episódio 11 

Sementes Episódio 12 

T.R.A.C.K.S. Episódio 13 

T.A.H.I.T.I. Episódio 14 

Sim, senhor Episódio 15 

O fim do começo Episódio 16 

Capitão América 2 – O Soldado Invernal Base Narrativa 

Vira, vira, vira, virou! Episódio 17 

Providência12 Episódio 18 

A única luz na escuridão13 Episódio 19 

Nada pessoal14 Episódio 20 

Gentalha Episódio 21 

O começo do fim Episódio 22 

Fontes: Netflix15 e ABC.com16 

É importante ressaltar que a tabela inclui somente as obras que possuem relação direta 

com a primeira temporada da série, ou que minimamente são citadas diretamente em algum 

momento. Outra observação é que não foram contadas obras de outras mídias, que não são da 

base narrativa (cinematográfica) ou da primeira temporada da série, que por ventura podem 

estar ligadas cronologicamente aos acontecimentos de forma indireta, por exemplo: Thor: O 

 
12 (tradução nossa) O título desse episódio não possuía uma tradução para o português pela Netflix, sendo assim 

o título original (segundo a abc.com) é “Providence”. 
13 (tradução nossa) O título desse episódio não possuía uma tradução para o português pela Netflix, sendo assim 

o título original (segundo a abc.com) é “The only light in the darkness”. 
14 (tradução nossa) O título desse episódio não possuía uma tradução para o português pela Netflix, sendo assim 

o título original (segundo a abc.com) é “Nothing personal”. 
15 Disponível em: <https://www.netflix.com/search?q=ag&jbv=70279852&jbp=0&jbr=0>. Acesso em: 02 

outubro, 2019.  
16 Disponível em: <https://abc.go.com/shows/marvels-agents-of-shield/episode-guide/season-01>. Acesso em: 02 

outubro, 2019.  
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Mundo Sombrio Prelúdio (HQ Tie-in); Thor: Ragnarok Prelúdio (HQ Tie-in) e The Winter 

Soldier: Infinite (HQ Tie-in), mas que não apresentam relevância por não fazerem parte do 

recorte da análise que se dirige a base narrativa e a ficção seriada.  

 

3.2 Desafios e princípios Metodológicos  

Antes de discorrer acerca da metodologia, o processo da análise em questão, se mostra 

necessário discutir por um momento acerca do cenário metodológico já existente e utilizado 

nos demais estudos deste fenômeno: Narrativas Transmídias, e deste objeto: ficção seriada; em 

conjunto. Pois, no decorrer de todo esse período de construção e processo de estudo para o 

presente trabalho, e dentro disto a pesquisa bibliográfica dos autores e estudiosos que durante 

as últimas décadas, tem dedicado seus esforços para estudar as Narrativas Transmídias nas 

ficções televisivas, foi constatado que existe uma complexidade metodológica muito grande, 

no sentido limitante, devido à transdisciplinaridade do assunto em questão. Por se tratar de algo 

que possui diversas facetas, e que possibilita diversas abordagens, ainda não existe 

metodologias/processos estabelecidos e utilizados por alguém que consigam com eficiência dar 

conta de todos estes aspectos deste assunto, ou seja, observando dentre todos os autores 

estudados, percebeu-se uma dificuldade em selecionar uma metodologia existente, que já tenha 

sido utilizada, para aplicar a análise proposta.  

O que nos interessa em análise é algo que pode não ser um tanto padronizado, pois o que 

se quer observar são pontos de conexão narrativa entre obras de um universo e uma Narrativa 

Transmídia, e isto pode se dar nos episódios de diversas formas diferentes, por exemplo: pode 

se tratar de uma fala de algum personagem, até mesmo um comentário ou uma piada; pode se 

mostrar através de um objeto, um elemento diegético17, como por exemplo uma notícia de jornal 

exibida numa televisão; também pode se tratar de elementos de figurino, nas roupas de um 

determinado personagem, e por que não um nome, uma localização. Enfim, e todos estes 

exemplos são de questões pontuais, outras formas em que estas conexões narrativas podem ser 

estabelecidas são mais ‘diluídas’, como por exemplo: acontecimentos da base narrativa que 

exercem efeitos, consequências diretas em um episódio, na ‘missão’ abordada pela equipe, no 

vilão que está sendo enfrentado, ou uma informação importante etc., e algo a se enfatizar é que 

estas formas de ‘manifestação’ da conexão narrativa, quase sempre, se mostram em mais de 

uma forma diferentes, nunca estando isoladas, compartilhando inevitavelmente contextos. Ou 

 
17 “Vem de diegese, um conceito de narratologia, estudos literários, dramatúrgicos e de cinema que diz respeito à 

dimensão ficcional de uma narrativa”. Disponível em: 

https://www.dicionarioinformal.com.br/dieg%C3%A9tico/. Acesso em: 02 de dez. 2019. 
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seja, é necessária uma metodologia que nos permita olhar para diferentes naturezas e elementos 

da série ao mesmo tempo e que nos ajude a enxergar nisto os pontos de conexão narrativa, e 

mais, as relações entre o elemento S.H.I.E.L.D. e os elementos principais, que relembrando são: 

“Os vingadores” e o conflito com o vilão “Tanos”. 

Por último, outra dificuldade quanto a metodologia é em relação a algo particular a 

proposta em questão: o aspecto comparativo.  Diversos estudiosos já realizaram estudos acerca 

de Narrativas Transmídias em ficções televisivas, e abordaram em suas análises um teor 

contemplativo, descritivo, mercadológico, acerca da estrutura midiática, ou da estrutura 

narrativa, mas isso está muito longe da nossa proposta, ela obviamente possui um aspecto 

contemplativo, descritivo, midiático e narrativo mas vai muito além disto, e, portanto, as 

metodologias utilizadas não nos servem. É necessário que possamos estabelecer um paralelo 

em relação à forma como o elemento S.H.I.E.L.D. é relacionado aos elementos principais em 

duas frentes diferentes da Narrativa Transmídia: a base narrativa e a primeira temporada da 

série, pois este paralelo nos oferecerá uma visão da distinção entre construir uma narrativa “a 

partir de” e “através de” ficção seriada. Sendo desconhecido tal metodologia que consiga 

abraçar todos os aspectos do assunto que nos interessam, o que nos resta é estabelecer um ou 

mais pontos de partida, alguns princípios, e uma metodologia que nos servirá como ancora para 

que possamos adaptá-la para que se consiga de forma eficiente e com rigor metodológico 

atender a análise proposta.  

Os autores João Carlos Massarolo e Dario Mesquita, discutem em seu artigo: “Reflexões 

teóricas e metodológicas sobre as narrativas transmídias” (2014), esta complexidade que abraça 

as Narrativas Transmídias, e a necessidade de uma reflexão metodológica a fim de que sejam 

pensados processos de análise que consigam dar conta de uma forma mais completa deste 

fenômeno, e ao mesmo tempo algumas abordagens visando aspectos específicos deste 

fenômeno. Nos serviremos de alguns princípios mais gerais, colocados pelos autores para firmar 

o processo de análise que iremos construir, o primeiro deles é:  

A criação de um ambiente de histórias para multiplataformas dissolve as barreiras 

convencionais entre arte, comunicação e entretenimento, pois requer parâmetros de 

análise que contemplem obras ramificadas por extensões midiáticas e que, por isso, 

não podem ser consideradas como „obras únicas‟, tais como: filmes, jogos, séries de 

TV e HQs, entre outras. (MASSAROLO, J. C.; MESQUITA, D. 2014, p. 2-3).   

É logicamente impossível que possamos estabelecer um paralelo entre uma única coisa e 

ela mesma. Para que possamos comparar, é necessário que tenhamos e reconhecemos dois 

objetos distintos. Esse é o princípio do qual nós partimos: de que as obras de uma Narrativa 

Transmídia, apesar de constituírem um único universo narrativo, são coisas distintas, próprias. 

Esse ponto pode parecer trivial, óbvio, mas não é. Diversas análises tratam a Narrativa 
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Transmídia como uma coisa só, visam entendê-la como um todo, pois o objetivo é exatamente 

compreender como ela se coloca dessa maneira para estruturar seu universo narrativo, mas não 

é esta a nossa intenção. Nosso interesse não é geral, mas específico dentro da Narrativa 

Transmídia, portanto é fundamental que haja o entendimento que apesar de fazer parte de um 

todo, cada obra é única, e, portanto, distinta, permitindo assim comparação para a percepção de 

questões específicas. Desta forma não estamos aqui contradizendo o fato de que haja unidade 

do universo narrativo, mas que este fenômeno possui uma dualidade, e que é justamente isto 

que nos permite realizar uma comparação dentre duas, ou mais obras de uma mesma Narrativa 

Transmídia.  

Para a realização da análise, é necessário que façamos uso de uma ferramenta que nos 

permita obter um certo ‘controle’ sobre a obra de ficção seriada, no sentido que tal ferramenta 

nos permita observar os menores detalhes, sejam eles de qualquer natureza. Como já falamos 

anteriormente o que nos interessa à primeira vista são os pontos de conexão narrativa, e isto se 

manifesta de diversas formas, muitas delas pontuais, detalhes, que muitas vezes podem passar 

desapercebidos diante dos olhos mais atentos. Por isso, faremos uso de outro princípio colocado 

pelos autores, que se manifesta em uma estratégia e uma ferramenta:  

Os canais de reassistência (aplicativos para ‘segunda tela’ - Smart TV, smartphones e 

tablets, entre outros), oferecem ao telespectador a possibilidade de assistir novamente 

episódios ou trechos do seriado de TV, inúmeras vezes por diferentes ângulos, para 

análise mais aprofundada das estratégias narrativas. (MASSAROLO, J. C.; 

MESQUITA, D. 2014, p. 3). 

Discutimos anteriormente acerca do contexto midiático, o qual abraça as Narrativas 

Transmídias, e das mídias/plataformas atuais pautadas por novos protocolos e práticas culturais 

e sociais, e que as formas como as ficções televisivas passaram a ser produzidas e consumidas 

mudaram. O fenômeno de “reassistência” colocado pelos autores surge nesse contexto como 

uma prática dos espectadores, mas muito mais do que isto. Este fenômeno que está diretamente 

ligado a mídias/plataformas atuais específicas, nos permite obter o controle necessário sobre o 

objeto para que possamos realizar uma análise não só das conexões narrativas, mas 

comparativa. Em vista disto, o fenômeno de “reassistência” nos será uma estratégia de análise 

que permitirá olhar para cada episódio de forma mais atenta, através do controle que nos 

possibilita ‘reassistir’ determinados trechos, pausar, retornar, avançar etc.  E a mídia/plataforma 

de streaming (especificamente a Netflix) servirá como ferramenta, tendo em vista que o objeto 

a ser analisado, primeira temporada “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”, está disponível no 

catálogo da plataforma, assim como as demais obras da base narrativa a servir como 

comparação para a análise, vide tabela 9; e que esta plataforma nos oferece todos estes recursos 

de controle sobre o objeto.   
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A utilização deste fenômeno como estratégia de análise também se apoia em outro autor, 

Jason Mittel (2012), quem desenvolveu o conceito de “reassistência”18. O autor apresenta o 

conceito como fenômeno que surge devido à complexidade narrativa e que se trata de: uma 

prática de rever os episódios tendo por objetivo analisar as diversas camadas da trama devido à 

complexidade narrativa (momentos complexos) (MITTEL, J. 2012). Podemos com 

tranquilidade afirmar portanto que, da mesma forma que a “reassistência” ocorre em relação as 

Narrativas Complexas, também o faz em relação às Narrativas Transmídias, principalmente 

quando utilizada como estratégia de análise, pois os dois fenômenos estão diretamente ligados 

pelo desenvolvimento de múltiplas camadas interpretativas de informações e detalhes, que já 

foram exemplificados anteriormente, sendo que os pontos de conexão narrativa a serem 

observados, independentemente de sua natureza, são camadas da trama da obra e também do 

universo narrativo.  

Outro princípio que norteará o processo de análise se apoia nos estudos de narratologia 

da teórica Marie-Laure Ryan (2005), que de forma paralela aos estudos de Jenkins construiu 

um conceito de narrativa que dá conta as Narartivas Transmídias, dizendo que: 

O conceito de narrativa é independente do meio em que a história é representada. A 

narrativa pode ser compreendida como uma imagem mental, ou uma construção 

cognitiva com cada meio de comunicação requerendo habilidades cognitivas distintas. 

Para a autora, essa abordagem permite integrar os estudos da narrativa nas plataformas 

de mídias na perspectiva de uma narratologia cognitiva. (RYAN, M. L. 2005 apud 

MASSAROLO, J. C.; MESQUITA, D. 2014, p. 14).19 

Sendo assim, os autores complementam: “os elementos e significados migram de uma 

mídia para a outra, porém o potencial narrativo é atualizado de modo diferente em cada mídia.” 

(MASSAROLO, J. C.; MESQUITA, D. 2014, p. 14). Podemos, portanto, entender que é 

possível, através de uma análise comparativa observar a diferença entre as formas que o 

potencial narrativo de determinado elemento narrativo é atualizado em mídias/plataformas 

distintas. A forma como a autora define o conceito de ‘narrativa’ nos permite a intenção de que 

através da comparação observemos como o potencial de determinado elemento (que possui um 

mesmo significado) é atualizado em cada mídia/plataforma, e como dito anteriormente, “cada 

mídia faz o que faz de melhor” (JENKINS, 2009). E, portanto, a forma como o potencial de um 

elemento é atualizado em determinada mídia/plataforma é proposital, intencional, planejado; 

pois o é por uma determinada intenção, propósito dado a cada mídia/plataforma que é utilizada 

na construção de uma Narrativa Transmídia.  

 
18 O termo em idioma original utilizado pelo autor é “rewatchability”. A tradução utilizada é a mesma da versão 

traduzida e publicada pela revista Matrizes, constada nas referências.  
19 Preferiu-se utilizar a fonte secundária, ao invés do texto da própria autora porque este se encontra em língua 

inglesa, sendo que já há uma tradução das ideias pelos autores. Porém a obra de Marie-Laure Ryan consta nas 

referências.  
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3.3 Metodologia de partida e metodologia prática 

Como ponto de partida metodológico, já definimos certos princípios mais específicos 

acerca da análise proposta. Porém, é necessário partir de uma metodologia que nos sirva como 

referência prática, para que o processo seja estabelecido de maneira clara, através da junção 

desta metodologia e os princípios discutidos anteriormente, vide item 3.2. Assim a metodologia 

que faremos uso é de Análise Fílmica, a partir do autor Francis Vanoye e Ane Goliot-Lété em 

sua obra: “Ensaio sobre a análise Fílmica” (2006). Apesar de lidarmos com um objeto distinto 

da obra cinematográfica, sendo a ficção seriada, o princípio e função da metodologia 

permanece:  

Analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, decompô-

lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, 

separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente "a olho 

nu", uma vez que o filme é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico 

para "desconstruí-lo" e obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. 

Através dessa etapa, o analista adquire um certo distanciamento do filme. Essa 

desconstrução pode naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos 

seletiva segundo os desígnios da análise. (VANOYE, F.; GOLIOT-LÈTÈ, A., 2006, 

p. 15). 

Independentemente de ser um objeto distinto o princípio de esmiuçar o objeto audiovisual 

permanece. Como já dito anteriormente iremos nos atentar para pontos de conexão, elementos 

específicos de diferentes naturezas, de forma comparativa a fim de entendermos algo maior que 

diz respeito ao todo. É através desse processo de desconstrução que poderemos enxergar o que 

normalmente não seria possível. Esse processo de ‘dissecação’ do objeto ocorrerá através da 

estratégia de “reassistência”, discorrida anteriormente e através da plataforma de streaming 

(Netflix), que como ferramenta nos permitirá alcançar, observar, de certa forma manipular no 

sentido de pegar, mexer a fim de observar perspectivas ‘escondidas’ os pontos que serão 

analisados.  

A análise é apresentada pelos autores em duas fases: a ‘reconstrução’ do objeto, onde este 

é descrito, e a abordagem do analista, sua “criação” dos elos que são a contribuição para o 

trabalho. É necessário esclarecer que esta ‘reconstrução’ não tem a ver com a realização 

concreta da obra analisada (VANOYE, F.; GOLIOT-LÈTÈ, A., 2006, p. 15), mas em 

estabelecer os elos entre os elementos que foram isoladamente analisados. De forma mais 

específica, esta primeira fase se dará em forma de texto, em que os elementos que demonstram 

os pontos de conexão serão descritos, evidenciados, segundo seus contextos e explorados, seja 

de qual natureza for, e para isto também serão utilizadas transcrições de diálogos, 

exemplificação com imagens, frames etc. Em seguida, ou mesmo juntamente com esse primeiro 

momento, constarão as colocações da análise em si, discorrendo a respeito da contribuição do 
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que fora descrito para a compreensão da hipótese adotada, e os questionamentos levantados, 

vide item 3.1, esta é a segunda fase da análise.  

É importante colocarmos limite quanto ao processo de análise que segundo os autores se 

trata de uma “criação”, algo a parte que o analista traz ao filme, por sua atividade, à sua 

maneira” e complementam: “Os limites da “criatividade analítica” são os do próprio objeto de 

análise. O filme é, portanto, o ponto de partida e o ponto de chegada da análise.” (VANOYE, 

F.; GOLIOT-LÈTÈ, A., 2006, p. 15). Sendo assim, a análise dos pontos de conexão narrativa 

devem se ater aos elementos destacados da série para análise, a intenção não é dar ao objeto 

novos significados, mas entender o que ele já é. Outra questão a ser esclarecida é que, apesar 

deste processo estar sendo discutido nesse momento de forma separada, isto é apenas uma 

estratégia para facilitar o entendimento de como se dará o processo de análise. Na prática, esta 

não possui nenhuma obrigação de o fazer de forma linear, com alguma obrigação cronológica, 

pois é livre para seguir a ordem que se achar pertinente, sendo ela uma alternância das fases ou 

até mesmo um texto que mescla as duas, sendo que elas podem não ficar tão claramente 

distinguíveis, pois acaba por uma imbricar na outra (VANOYE, F.; GOLIOT-LÈTÈ, A., 2006, 

p. 16).  

É necessário dizer que tudo o que será aplicado em respeito dos episódios da série 

“Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”, que serão analisados, também serão para as obras de base 

narrativa a servir de comparação (vide tabela 9), caso haja a necessidade de adotar alguma 

modificação esta será esclarecida. O aspecto comparativo é terceiro elemento, e mais particular 

e extraordinário, que teremos em relação à uma análise fílmica comum, e que constará 

juntamente com as outras fases da forma mais natural possível, pois ela também se relaciona 

com todas elas.  

Portanto, foram ‘reassistidos’ ‘um a um’ todos os episódios da primeira temporada da 

série “Agentes S.H.I.E.L.D. da Marvel”, em busca de identificar e listar todos os pontos de 

conexão encontrados, e que possivelmente contribuiriam com o trabalho através da análise. 

Segue, portanto, uma tabela com todos estes pontos de conexão percebidos e que serão 

posteriormente analisados:  

Tabela 10 – Pontos de Conexão Narrativa 

Título Nº do Episódio Minutos 

Recapitulação 1 39:03 

Morte Coulson 1 1 36:50 

Citação Romanoff 1 1 35:13 
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Nova York 1 1 32:04 

Morte Coulson 2 2 38:24 

Referência Thor 2 37:53 

Fitz Citação 2 26:32 

Nick Fury 2 02:07 

Morte Coulson 3 5 20:02 

Nova York 2 6 30:34 

Nova York 3 6 29:39 

Morte Coulson 4 6 03:53 

Morte Coulson 5 6 01:41 

Simons V.O 8 42:25 

Mundo Sombrio 1 8 41:10 

Mjölnir 8 34:53 

Mundo Sombrio 2 9 16:31 

Citação C.A. 10 36:26 

Morte Coulson 6 11 19:45 

Pós N.Y 11 04:19 

Morte Coulson 7 14 32:13 

Morte Coulson 8 14 27:18 

Citação Asgard 1 15 35:16 

Citação Thor 15 35:14 

Citação Loki 15 35:02 

Lady Sif 15 33:27 

Morte Coulson 9 15 32:51 

Mundo sombrio 3 15 31:38 

Aliens 1 15 29:23 

Aliens 2 15 28:53 

H.I.D.R.A. 17 32:10 

Notícia 17 05:51 

A queda 18 41:39 

Citação Romanoff 2 18 31:00 

Nova York 4 18 17:14 

Nova York 5 18 06:20 
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Morte Coulson 10 22 15:20 

Fonte: Próprio Autor 

É necessário esclarecer que esta lista foi feita utilizando a plataforma Netflix que possui 

uma contagem decrescente dos minutos, para que não haja confusão ou estranhamento. Algo a 

ser enfatizado é que esta lista possui apenas os pontos de conexão que se dão de forma pontual, 

as conexões que estão de forma mais ‘diluída’ serão tratadas no decorrer da análise, juntamente 

com os demais listados. Outra coisa a se esclarecer é que a lista não possui todos os episódios, 

pois nem todos eles apresentaram pontos de conexão pontuais, isto será discutido 

posteriormente junto a questões gerais. Com o objetivo de desenvolver uma análise pertinente 

e objetiva serão analisados apenas os pontos e questões que trazem pertinência para a discussão, 

evitando a redundância. Outro fator que fará parte da análise e que não consta na lista são as 

obras da base narrativa, pois como já dito elas nos servirão como comparativo, não sendo foco 

da análise, e por isso não constam na tabela, porém serão articuladas posteriormente.  
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4 ANÁLISE FÍLMICA DE AGENTES S.H.I.E.L.D. DA MARVEL 

Começaremos nossa análise a partir dos pontos de conexão presentes no primeiro 

episódio: “Piloto”. 

“Recapitulação”: este ponto de conexão se trata de um diálogo entre dois personagens: 

agente Ward e a agente Hill, e a revelação de que Coulson está vivo por ele mesmo no final da 

cena. Portanto, segue a transcrição do diálogo que discorre durante a cena:20 

39:03 

“- O que significa S.H.I.E.L.D. agente Ward?” 

“- Superintendência Humana de Inteligência, Espionagem, Logística e Dissuasão.” 

“- E o que isso representa para você?” 

“- Que realmente queriam que as iniciais formassem S.H.I.E.L.D. ... Significa que 

somos a defesa entre o mundo e o mundo mais estranho. Protegemos o povo das 

notícias que não está pronto para ouvir. E quando não podemos fazer isso, nós os 

mantemos a salvo. Se algo aparece, como essa ligação neural Chitauri, chegamos a 

ela antes dos vilões.” 

“- Sabe para quem Vanchat planejava vender?” 

“- Estou mais interessado em como a Maré Enchente descobriu sobre isso. Achei que 

eram apenas hackers. O que mudou?” 

“- Tudo mudou. Há pouco tempo, as pessoas iam dormir pensando que a coisa mais 

doida no mundo era um bilionário com um traje metálico voador. Aí, alienígenas 

invadiram Nova York e foram derrotados por, entre outros, um monstro verde gigante, 

um herói fantasiado dos anos 40 e um deus nórdico.”  

“- Eu não acho que Thor seja tecnicamente um deus.” [...] A Batalha de Nova York 

foi o fim do mundo. Este, agora, é o novo mundo. As pessoas estão diferentes. Têm 

acesso à tecnologia, fórmulas, segredos para os quais não estão preparadas.” 

“- Porque fui tirado de Paris?” 

“- Precisa perguntar isso ao agente Coulson.” 

“- É. Tenho Nível de Sigilo 6. Sei que o agente Coulson foi morto em ação antes da 

Batalha de Nova York. Recebi o relatório completo”   

[Coulson surge de um canto escuro e diz] “- Seja bem-vindo ao Nível 7.” 

37:16 

Essa cena, uma das primeiras da série, carrega uma grande importância acerca do 

propósito da ficção seriada na Narrativa Transmída do UCM. De forma muito clara traz através 

das falas diversos elementos que são parte do UCM, trabalhados na base narrativa, citando 

diretamente a obra “Os Vingadores” e a Batalha de Nova York. É uma introdução ao universo 

narrativo, a elementos que estão diretamente ligados com o que acontece no momento, um 

lembrete para o espectador já familiarizado à base narrativa que tudo está interligado, mas é 

também um forte estímulo, aos espectadores que estão entrando em contato com este universo 

narrativo pela primeira vez, para que possam buscar na base narrativa um significado narrativo 

básico mais completo. Os elementos são referenciados simplesmente, não há muita explicação 

de quem seja o “bilionário com um traje metálico voador”, ou do “deus nórdico chamado Thor”, 

pois esta é a função da base narrativa, construir os significados básicos.  

 
20A transcrição dos diálogos presentes em toda a análise é referente à tradução da legenda em português produzida 

e disponibilizada como recurso pela própria Netflix, tendo em vista que transcrevê-los em língua original (inglês) 

dificultaria a leitura e seria desnecessário que já há uma tradução oficial.   
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A ficção seriada desde o início, faz um movimento de direcionar os espectadores à 

mídia/plataforma principal (cinema), e, ao mesmo tempo, conforta os já familiarizados com 

elementos os quais estão acostumados, ao passo que inserem novos personagens e elementos 

(agente Ward; a Maré Enchente; “este é um novo mundo”; “as pessoas tem acesso a novas 

tecnologias, fórmulas, segredos...”, etc.) que são novos e que serão inseridos à partir da ficção 

seriada. O propósito aqui se mostra de forma mais clara, que a ficção seriada irá desenvolver 

de forma muito mais profunda um elemento do universo narrativo (S.H.I.E.L.D.), ou seja, 

ampliar o universo com novas informações ao passo que inevitavelmente mantém um 

compromisso com o conflito principal. A citação da morte do agente Coulson, e posteriormente 

a revelação que ele na verdade está vivo é a manifestação mais forte deste compromisso, pois 

é tanto uma referência ao que aconteceu na base narrativa quanto um desdobramento, pois o 

personagem surge revelando que está vivo e isto implica em uma continuação para o ocorrido.  

Há, portanto, uma diferença básica e imediata acerca da ‘posição’ de personagens e 

elementos, entre a base narrativa e a ficção seriada. No filme “Os Vingadores”, o agente 

Coulson, a S.H.I.E.L.D. em geral, são pano de fundo que caminham junto aos personagens e 

conflito principal. Apesar de exercerem influência (como propondo o projeto Vingadores, e se 

tornando um ‘mártir’), são personagens e elementos secundários. Os heróis são o foco, assim 

como seus esforços em combater Loki e a invasão Chitauri. Porém, na ficção seriada isto se 

inverte, o foco passa a ser o agente Coulson, a S.H.I.E.L.D. e os agentes; os heróis e todo o 

ocorrido, por outro lado, se tornam acontecimentos passados, cuja influência permanece, mas 

de forma muito mais distante e de certa forma encobertos por novos problemas, ameaças e uma 

nova missão.  

E este fato é reforçado pelo próximo ponto de conexão, cujo analisaremos a seguir: 

“Morte Coulson 1”, outro diálogo agora entre os três personagens (Ward, Hill e Coulson):  

36:50 

“- O diretor Fury forjou sua morte para motivar os Vingadores.” 

“- A morte de um aliado em comum é eficaz para fortalecer uma equipe. [...]  

“- E não foi bem uma mentira. Parei de respirar por 40 segundos.” 

“- Oito. O tempo aumenta cada vez que conta a história.” 

“- É, quando for esfaqueada pelo Mussolini de Asgard, pode contar do seu jeito. Eu 

olhei para a luz branca, e pareceu bem mais do que oito segundos.” 

“-Eles sabem? Os Vingadores? Que Fury os enganou?” 

“- Eles não têm Nível 7.” 

“Saí da UTI, e Fury me colocou em uma cabana no Taiti.” [...] 

“- Mas algo o trouxe de volta ao jogo. O que é aquilo?” [Ward questiona em relação 

a uma imagem no televisor logo a frente]. 

“- É um super-herói, agente Ward.” 

“- Um superdotado não registrado. Identidade desconhecida.” 

[...] “- Outro presentinho da Maré Enchente.” 

“- Como conseguem essas coisas antes de nós?” 
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“- Como decifraram nossa implementação de RSA. Eles são bons. Então preciso dos 

melhores.” 

“- O agente Coulson requisitou uma unidade de comando móvel à qual você foi 

designado.”  

35:43 

A presença de elementos que fazem parte da base narrativa e outros novos continua. Há 

uma atualização sutil da questão referente à morte de Coulson, e o que aconteceu após ela, e 

uma provável “inconsistência” acerca do que realmente aconteceu, mostrado na divergência do 

relato feito pelo próprio agente. Também são colocadas novas informações sobre os novos 

elementos, que assumem a posição de destaque no final do diálogo transcrito, e percebemos 

claramente que direcionamento a série está tomando, se afastando dos conflitos da base 

narrativa e inserindo novos outros, referentes a expansão que a própria série começa a fazer 

desde já. Este ponto de conexão evidencia mais ainda a inversão de posição dos elementos e 

personagens, a fala do agente Ward: “Mas algo o trouxe de volta ao jogo” denota uma 

necessidade do agente Coulson retornar às atividades devido a novas ameaças, e logo em 

seguida ele aponta qual seria esta ameaça, questionando: “O que é aquilo?”, e em seguida 

Coulson reforça isto dizendo: “... Eles são bons. Então preciso dos melhores.”. Na continuação 

deste diálogo temos o nosso próximo ponto de conexão, a “Citação Romanoff” que está inserida 

no mesmo contexto.  

Coulson diz: “Sei que não é o que deseja. A agente Hill fez uma avaliação detalhada de 

suas últimas três missões. Alta nota em combate. Em espionagem, recebeu a maior nota desde 

Romanoff.”. Esta citação é muito pontual, apenas os espectadores já bem familiarizados com a 

base narrativa e atentos perceberiam, até porque o nome mais conhecido da personagem (Viúva 

negra) não é utilizado. Mas ela nos traz um aspecto interessante, quanto a construir argumentos, 

que justificam a expansão narrativa através de novos personagens, ao invés de trazer 

personagens já conhecidos do UCM. A agente Romanoff é colocada na base narrativa como 

uma das personagens principais, parte dos “Vingadores”, logo os espectadores ‘veteranos’ do 

UCM se questionariam: “por que não ela?” já que é colocada como “a melhor” agente. A 

resposta segue na fala de Coulson: “Em “habilidades sociais”, ela desenhou... acho que é um 

cocô com facas saindo dele.” [...] É ruim, certo? E considerando seu histórico familiar, estou 

surpreso que não seja pior. [...], Mas acho que é o cara indicado.”  

O agente Coulson alega que precisa de alguém que possua, além de habilidades de 

combate e espionagem, certa habilidade de lidar de forma pacífica com conflitos quando 

necessário. A série utiliza de uma característica ‘ruim’ da personagem, (a sua dificuldade em 

lidar com relações interpessoais, de forma amigável, exposta em diversos momentos da obra 

“Os Vingadores” e outras) para justificar a escolha do novo personagem, e isto de forma 
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totalmente consciente e pensada, pois isto poderia ser questionado apenas pelo espectador que 

já conhece esta base narrativa, a personagem Romanoff e seu ‘defeito’, melhor dizendo 

‘limitação’. Outro ponto presente nessa citação é que tanto na base narrativa quanto na série 

esta característica da personagem Romanoff é trabalhada com bom humor, de certa forma outra 

camada (essa mais profunda) de conexão entre base narrativa e ficção seriada.  

Ou seja, mesmo quando a série abre novos caminhos de forma consciente, ela faz questão 

de estabelecer conexões, na verdade utiliza destas para justificar o próprio caminho. Como uma 

extensão da narrativa, a ficção seriada ganha o propósito de expandir, adicionar, tomar seus 

próprios caminhos, escolher seus próprios conflitos, isto porque a narrativa é construída 

“através de si” e não “a partir de si”. Ela só possui esta possibilidade, porque pode contar com 

uma base narrativa já previamente existente, à qual deve obrigatoriamente se referir, mas a qual 

também lhe dá liberdade de “ser”, que é particular de si própria. Isto apenas nos confirma o que 

já discutimos até o momento do trabalho, o que autores já haviam percebido, e o que a partir 

deles sugeriu-se: que há uma diferença entre o propósito de uma mídia/plataforma, e que esta 

diferença altera as formas como esta mídia/plataforma realiza o potencial de certos elementos 

narrativos.  

O elemento S.H.I.E.L.D mantém seu significado comum com o UCM, e isto é deixado 

de forma muito clara no primeiro ponto de conexão (Recapitulação), durante a resposta de 

Ward: “Superintendência Humana de Inteligência, Espionagem, Logística e Dissuasão.”. 

Porém, percebemos logo de início que a forma como este significado será atualizado é diferente 

na ficção seriada, não mais tão próximo aos conflitos e elementos principais do universo 

narrativo, mas desenvolvendo seus próprios conflitos, elementos, seu significado narrativo. O 

mais extraordinário é que isto não significa romper com a narrativa, mas colaborar na 

construção da mesma, isso nos mostra que as Narrativas Transmídias, ao contrário do que se 

pode pensar a princípio, não constrói a unidade da narrativa através de limitações, mas através 

da liberdade dada a cada obra e mídia de ser particular, desenvolver a seu modo, agregando 

com novos elementos, personagens, conflitos ao universo narrativo.  

Partindo para o próximo episódio: “0-8-4” temos outros pontos de conexão que 

contribuem para a discussão, como por exemplo: “Referência Thor”. Segue a transcrição do 

diálogo entre Coulson e Skye: 

37:53 

“- Nem sei para onde vamos.” 

“- Peru. Foi onde viram o 084.” 

“- E um 084 é?” 

“- Um objeto de origem desconhecida. Como você. A equipe vai e determina se é útil 

ou se é uma ameaça. O último foi bem interessante. 
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“- Qual foi o último?” 

“- Um martelo.” 

37:36 

Aparentemente se trata de uma referência comum ao martelo de Thor, o Mjölnir, e aos 

acontecimentos do primeiro filme do personagem no UCM (vide tabela 2). Porém o que temos 

de nos ater aqui são os detalhes. No filme de 2011, a S.H.I.E.L.D. descobre um objeto não 

identificado e vai em busca de investigar o que é exatamente, e como proceder. Porém, como 

esse processo de descoberta e logística de deslocamento de uma equipe para a tarefa se deu não 

é explicitado na obra cinematográfica. Esses detalhes são brevemente dados nesta referência, e 

melhor durante este episódio, pois na série este tipo de informação se torna relevante. Não era 

objetivo da base narrativa detalhar os bastidores de uma operação, porém a série toma esta 

função para si. E o que vemos acontecer com isso é um movimento inverso em que a ficção 

seriada acaba por inferir uma explicação, detalhamento de coisas a respeito da base narrativa. 

Aquilo que era considerado irrelevante no contexto da base narrativa, agora passa a contribuir 

para uma compreensão mais completa do significado narrativo.  

O próximo ponto de conexão a ser analisado se justifica por um motivo muito simples: 

acontece de forma extremamente rara na série. “Nick Fury” é um ponto de conexão em que há 

a presença do personagem de mesmo nome da base narrativa em um diálogo com Coulson: 

02:07 

“- Sério? Sério, Coulson? Seis dias? Levou apenas seis dias pra pegar uma máquina 

de alta tecnologia de ponta renovada, e destruí-la?” 

“- Minha equipe agiu sob minha autoridade.” 

 “- Não me fale de autoridade. Sabe quanto custa esse avião? Tem um bar. Um bom 

bar. Me falando de autoridade. Sabe, eu tenho autoridade para colocá-lo em um 

trailer.” 

“- Estou ciente disso, senhor.” 

“- Quero que concerte e deixe como o encontrou. Não deixe Fitz-Simmons fazerem 

modificações como colocar um aquário de peixes.” 

“- Sim, senhor.” 

“- E a nova garota, ela é um risco.” 

“- Eu sei, senhor.” 

“- Sabe, senhor?” 

“- Como está Lola? Ela está bem, senhor. Obrigado por perguntar.” 

“- Me falando de autoridade.” 

01:07 
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Imagem 1 – Nick Fury em carne e osso 

 

Fonte: Netflix.21 

Samuel Jackson, ator que interpreta o diretor Nick Fury, possui raras participações 

durante a série, mas não só ele. Pouquíssimos atores, frequentes na base narrativa, aparecem 

durante os episódios da série. Isto porque, cada aparição possui um objetivo em específico, uma 

oportunidade. Este personagem é emblemático quando se trata da S.H.I.E.L.D. pelas 

características de sua personalidade, habilidades e o bom humor, a sua primeira aparição na 

série não poderia ser em outro contexto. Somente a presença deste personagem estabelece 

conexões muito fortes com a base narrativa, principalmente porque se trata de dois deles, Fury 

e Coulson, que representam uma relação de mestre e pupilo desenvolvida na base narrativa e 

que se fortalece de forma mais íntima durante o filme “Os Vingadores”, com a morte de Coulson 

e os esforços de Fury para trazer o agente de volta, e esta cena reforça esta relação. A ficção 

seriada acaba por reforçar, desenvolver de forma continuada certas questões que se iniciaram 

na base narrativa. 

Os próximos pontos de conexão, se encontram no sexto episódio “F.Z.Z.T.”. “Nova York 

2” e “Nova York 3”, contém diversos elementos e um aspecto inédito, se trata de eventos da 

base narrativa, exercem consequências diretas no desenrolar da missão da equipe, do ‘vilão’ a 

se combater e elementos particulares. Contextualizando, a equipe de Coulson investiga uma 

morte um tanto quanto estranha, em que uma pessoa recebe um tipo de descarga eletrostática e 

 
21Disponível em: < 

https://www.netflix.com/watch/70297316?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C740b1fe86e64dec652b32a911

ad4bae8c656beec%3A3bc8aefdec51a1cc0571736fbf50f012aeddf79a%2C%2C >. Acesso em: 23 out. 2019. 
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após a morte flutua no ar; a situação se agrava quando recebem a informação que há mais uma 

vítima e Coulson pede ajuda pelo rádio a Skye. Segue transcrição do diálogo entre os 

personagens, e juntamente algumas imagens dos elementos que nos interessam.  

30:51 

“- Precisamos da vigilância em tempo real do satélite desta área.” 

“- Esperem, encontrei algo que talvez queiram ver. Estou enviando” [...] 

Nesse momento a câmera acompanha o que Skye vê no laptop, e surge uma imagem: 

Imagem 2 – Bombeiros em Nova York 

 

Fonte: Netflix.22 

E o diálogo segue: 

[...] 

“- O dono da fazenda é Frank Whalen, bombeiro voluntário no mesmo local que 1ª 

vítima, Adam Cross.” 

“- As vítimas se conheciam?” 

“- Trabalharam quando os alienígenas invadiram.” 

“- Os dois do mesmo Corpo de Bombeiros, encontrados da mesma forma.” 

“- Estamos procurando um assassino.” 

30:24 

E logo após esta fala de Skye há um corte e surge uma cena em que um homem está 

limpando um objeto, um capacete chitauri, o mesmo tipo de capacete utilizado pelos soldados 

chitauri durante a invasão, seguem duas imagens, uma da série e outra do filme “Os 

Vingadores” para exemplificação:  

 

 

 
22Disponível em: <https://www.netflix.com/watch/70297320?trackId=200257859>. Acesso em: 24 out. 2019. 

Print screen realizado em 30:42 minutos. (contagem decrescente). 
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Imagem 3 – Tony limpando o capacete chitauri 

 

Fonte: Netflix23 

Imagem 4 – Soldados Chitauri em Nova York 

Fonte: Netflix.24 

 
23 Disponível em: <https://www.netflix.com/watch/70297320?trackId=200257859>. Acesso em: 24 out. 2019. 

Print screen realizado em 30:19 minutos. (contagem decrescente) 
24Disponível em: 

<https://www.netflix.com/watch/70217913?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C7b6062b36665b0977ac375c

20e11e4963d66b90e%3Ae39300d5997b3377d0997784ff6996a19760122a%2C%2C>. Acesso em: 24 out. 

2019. Print screen realizado em 27:53 minutos, Vingadores – The Avengers. (contagem decrescente) 
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Este ponto de conexão traz questões inéditas, pois trabalha com dois elementos 

específicos para realizar a conexão narrativa, primeiro uma imagem, que funciona como um 

documento a fim de comprovar a veracidade de um novo fato acerca do acorrido na base 

narrativa (a Batalha de Nova York). Não consta no filme a informação explícita de que uma 

equipe de bombeiros voluntários participou do ocorrido (mas há a participação do Corpo de 

Bombeiros), muito menos informações dos personagens que se tornaram vítimas 

posteriormente, por isso a inserção da ‘fotografia’ dos bombeiros no cenário da batalha se faz 

necessária, pois atesta o fato inserido, é uma ‘prova’ do que está sendo afirmado. O segundo 

elemento é um capacete chitauri, levado pelos bombeiros como um ‘espólio de guerra’, e ele 

acaba por ser o instrumento de influência direta da base narrativa na ficção seriada, pois o 

capacete carrega uma espécie de vírus alienígena que estava causando as mortes, e 

consequentemente motivou a missão da equipe.  

A base narrativa se ateve ao centro do conflito durante a Batalha de Nova York, na ação 

dos heróis contra Loki e o exército Chitauri, porém a série expande o significado narrativo do 

acontecimento a respeito de questões periféricas, mas também questões gerais do universo 

narrativo com o “vírus chitauri”. Durante o filme, vemos o elemento S.H.I.E.L.D. diretamente 

envolvido com o conflito entre os Vingadores e a invasão, porém na série a relação é em torno 

de questões periféricas, desdobramentos. Vemos, de forma distinta, novamente a inversão de 

posição de elementos entre a base narrativa e a ficção seriada, e o que podemos já afirmar é que 

esta é uma estratégia que contribui para a construção de um significado narrativo mais 

completo. Quanto maior o número de informações e detalhes acerca do universo e 

acontecimentos, e quanto maior a coerência entre as informações, mais coeso e completo o 

significado narrativo. Podemos já claramente apontar que a forma como o elemento 

S.H.I.E.L.D. é atualizado é diferente em cada mídia/plataforma, e que isso está relacionado ao 

propósito específico de cada mídia/plataforma.   

A atualização do elemento S.H.I.E.L.D. na base narrativa é muito mais ‘grandiosa’ 

acompanha sempre o foco narrativo, os elementos principais, por isso não se atem aos detalhes 

periféricos. Já na ficção seriada isso se inverte, a S.H.I.E.L.D. passa a lidar com questões 

periféricas, distantes dos conflitos principais, muitas das vezes consequências do contexto 

destes conflitos, e acaba contribuindo com o significado narrativo uma riqueza de detalhes 

maior, tornando-o maior e mais completo.  

A análise, a partir de questões pontuais, é voltada aos detalhes, objetos, diálogos, mas 

existem outros aspectos que também contribuem para a discussão, para o universo narrativo e 

estão inseridos de forma mais sutil. Os episódios seguintes 8 “O poço” e 9 “Reparos” seguem 



58 
 

os eventos do filme Thor – O Mundo Sombrio (vide tabela 9) e trazem pontos específicos que 

reforçam o que já vimos sendo utilizado como estratégia para a construção da Narrativa 

Transmídia, e do significado narrativo segundo o propósito de cada mídia/plataforma, mas o 

episódio contribui muito mais nas questões não pontuais, num sentido de dar profundidade e 

realismo à narrativa do UCM. Com os eventos alienígenas se tornando cada vez mais comuns, 

principalmente conflitos, seria questão de tempo até que pessoas comuns acabassem por 

‘colocar as mãos’ em elementos, tecnologias, ferramentas de origem extraterrestre, se os 

‘grandes vilões’ o fazem porque não os ‘vilões comuns’? O episódio 8 traz como vilão um 

grupo extremista racista, que encontra uma arma asgardiana escondida e milênios com a 

capacidade de fornecer força sobre-humana através da raiva pura, e o líderes deste movimento 

passam a formar um pequeno exército a fim de levar caos e se afirmarem como ‘deuses’. Este 

tipo de ‘vilão’ é muito mais próximo do que acontece no mundo em que vivemos do que deuses 

e exércitos alienígenas procurando ‘dominar o mundo’. 

Imagem 5 – Nós somos deuses 

 

Legenda: “somos deuses” Fonte: Netflix.25 

Já no episódio 9, a missão da equipe parte de um acidente ocorrido numa espécie de 

fábrica, onde uma máquina geradora de energia explodiu e acabou matando um funcionário. 

Mais tarde descobre-se que a explosão não foi por falhas mecânicas, mas causada pela própria 

vítima, e que esta máquina que havia explodido não era uma máquina comum, o objetivo da 

 
25Disponível em: < https://www.netflix.com/watch/70297322?trackId=200257859>. Acesso em: 24 out. 2019. 

Print screen realizado em 33:42 minutos. (contagem decrescente) 
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sua utilidade era gerar energia o suficiente para ser possível abrir um portal entre o espaço-

tempo e possibilitar a passagem entre mundos, algo semelhante ao que ocorre no filme Thor – 

O mundo sombrio, só que de forma não natural. Ou seja, por trás disso havia um interesse de 

uma grande empresa em transformar essa nova tecnologia, de aspecto duvidoso, em lucros, algo 

muito próximo do que vemos acontecer, com frequência, no dia a dia. Em ambos os episódios 

as ameaças não vêm de um vilão extraterrestre, que tem como objetivo aniquilar metade dos 

seres vivos do universo, ou um deus ganancioso que não mede as consequências de seus atos 

em busca de poder, pelo contrário são ‘apenas’ seres humanos com más intenções, pessoas más, 

vilões que já estamos acostumados a ver, mas que acabam de alguma forma sendo afetados pelo 

‘novo mundo’ que começa a se mostrar, causando caos social, conflitos, mortes, etc. Nesse 

ponto Agentes da S.H.I.E.L.D passa a ter muito em comum com seriados policiais, se distancia 

dos heróis de capa e uniforme e dos monstros de outros planetas da base narrativa.   

Prosseguindo na análise, como continuação dos acontecimentos de “Os Vingadores”, a 

série não tem apenas o compromisso de, com certa frequência, estabelecer conexões com a obra 

e os acontecimentos, mas também o propósito de esclarecer aquilo que irei chamar de “espaços 

em branco”. Estes espaços em branco seriam a parte da narrativa que acontece entre obras. Por 

exemplo, na base narrativa o agente Coulson é morto em combate antes da batalha de Nova 

York, e no início da série ele se mostra vivo e aparentemente bem, mas, o que aconteceu entre 

uma obra e outra que mudou tão drasticamente a situação do personagem? E mais importante 

ainda, “como” isso aconteceu? Os episódios 11 e 14 são de grande importância para responder 

estas questões. Em “Morte Coulson 6”, Coulson é capturado pelo inimigo que tem o objetivo 

de descobrir como a S.H.I.E.L.D. conseguiu revivê-lo utilizando de uma máquina que pode 

trazer à tona suas memórias perdidas. Segue a transcrição do diálogo entre o agente e Reyna: 

19:50 

“- [...] E agora? Você tem soldados. Pode deixá-los fortes. Pode controlá-los. Pode 

matá-los num instante.” 

“- Mas não podemos ressuscitá-los. Você foi morto. Agora está aqui. Queremos saber 

como. Não quer saber? Vou ligar a máquina novamente. Ela induz frequências 

cerebrais teta para ajudar a desvendar segredos do subconsciente. Se cooperar, pode 

surfar nessas ondas.” 

“- Já surfei. Isso não é como surfar.” 

“- Tem resistido. Lute contra e se afogará. Seu cérebro vai cozinhar. Parará de respirar 

de novo.” 

“- É como será. Ou aguentarei até minha equipe me achar. Mas não conseguirá 

informação sigilosa de mim.” 

“- Não estou interessada nesses segredos. A Clarevidência vê dentro de agências, 

governos. Ele sabe o que o presidente sonha à noite. Quero o que você quer, desvendar 

um segredo diferente. O segredo que a S.H.I.E.L.D. esconde de você.” 

18:25 
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Imagem 6 – Revivendo memórias 

 

Fonte: Netflix.26 

Coulson é salvo por sua equipe e consegue não ‘entregar’ suas memórias e o segredo para 

Reyna, e mais tarde ele vai atrás do médico que o operou a fim de conseguir respostas que 

expliquem o que ele reviveu nas suas memórias.  

04:25 

“- Boa noite, doutor.” 

“- Agente Coulson.” 

“- Não operou meu coração. Sei sobre o Taiti.” 

“- Receava esse dia.” 

“- Por causa do que eu faria?” 

“- Por causa do que eu fiz. Depois de Nova York, não ficou morto oito segundos, 40 

segundos, ou o que puseram na sua ficha. Ficou morto por dias.” 

“- Isso é impossível.” 

“- Deveria ser. Mas o diretor Fury moveu os céus e a terra. Ele tinha cientistas 

trabalhando sem parar, usando procedimentos que médico nenhum deveria permitir.” 

“- Você estava lá.” 

“- Fury me trouxe na sétima operação. Ficou consciente para monitorarmos o cérebro, 

mas estava com muita dor. O dano neurológico foi catastrófico.” 

“- Eu queria morrer.” 

“- E deveríamos ter deixado. O trauma que suportou foi desumano.” 

“- Porque aquela máquina mexeu no meu cérebro?” 

“- Depois do que passou, queríamos restaurá-lo ao homem que era. Então lhe demos 

uma lembrança agradável. De uma ilha. Não queríamos que fosse aquela coisa.” 

“- O que eu me tornei, doutor? Me diga.” 

“- Perdeu sua vontade de viver. Tentamos restaurá-la. Sinto muito, agente Coulson. 

De verdade. Se você soubesse...” 

02:14  

 Um dos maiores, se não o maior, mistério da primeira temporada da série é relacionado 

 
26Disponível em: < https://www.netflix.com/watch/70297325?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cdef7ca41-

c3d1-4230-bd1b-8cc03e7403d3-52164988%2C%2C >. Acesso em: 26 out. 2019. Print screen em: 08:11 

minutos. (contagem decrescente) 
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a um ‘espaço em branco’ da narrativa (como a S.H.I.E.L.D. reviveu Coulson), algo que não 

está cronologicamente relatado nem na base, nem na ficção seriada. Porém esta última se coloca 

no papel de através de ferramentas como flashbacks, diálogos e até mesmo elementos diegéticos 

como a máquina, preencher esses espaços narrativos, algo de suma importância para a unidade 

do significado narrativo de todo o UCM, pois cada incoerência, cada ‘lacuna’ fragiliza toda a 

narrativa. Porém isto também é relatado durante os acontecimentos narrativos da própria série, 

como no episódio 14, quando Coulson finalmente descobre que seu corpo recebeu uma droga 

com a capacidade de regenerá-lo, e mais importante a fonte desta droga.  

Imagem 7 – T.A.H.I.T.I.  

 

Fonte: Netflix.27 

Além disto, a existência de algo como uma droga capaz de regenerar o corpo de alguém, 

seja ele humano ou não, afeta todo o universo narrativo, tem o potencial de causar mudanças 

significativas no futuro da narrativa. Na série, esse potencial é restringido pois as instalações 

onde havia os resultados das pesquisas, a droga e a fonte foram destruídas, e a última dose usada 

para salvar Skye, porém de toda forma, não deixa de ser possível que isso seja feito novamente. 

Mas uma questão que surge é: por que uma questão com potencial grande de afetar a narrativa 

é restringida? A resposta não é simples e não temos indícios consistentes que nos mostram uma 

resposta por enquanto, mas iremos voltar a tocar no assunto caso haja algo que nos ajude a 

respondê-la.   

 
27Disponível em: < https://www.netflix.com/watch/70297328?trackId=200257859 >. Acesso em: 28 out. 2019. 

Print screen em: 04:45 minutos. (contagem decrescente) 
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O nosso próximo episódio a ser analisado, o 15ª “Sim, senhor”, é muito importante para 

a presente análise, é um festival de referências, de diversas naturezas. Este é um dos episódios 

que possui uma das raras participações de personagens já inseridos através da base narrativa, 

sim não se trata de uma mera aparição, como já vimos no caso de Nick Fury, mas uma 

participação em todo o decorrer do episódio. Focaremos naquilo que for relevante para 

contribuir, sendo que muitas outras reforçam o que já foi discutido e analisado. O episódio faz 

primeiro uma inserção de elementos já conhecidos (Asgard, Bifrost, Thor, Loki, Dr. Selvig, 

Dra. Foster) através de citações, mas o que nos interessa é a personagem a fazer a participação, 

pois este tipo de estratégia de conexão narrativa se utiliza de diversos elementos diferentes para 

o fazer: 

Imagem 8 – Lady Sif 

 

Fonte: Netflix28 

O figurino é o primeiro elemento de conexão narrativa que vemos, logo na entrada da 

personagem. Notamos claras diferenças entre as roupas e acessórios e armas que Lady Sif 

utiliza (armadura, escudo, espada, peitoral) e o restante dos personagens, mas não só isso, estas 

roupas e acessórios nos remetem diretamente ao mundo de Asgard e aos personagens desse 

mundo mais conhecidos. Segue uma imagem que exemplifica como há um certo padrão destes 

elementos de vestimenta: 

 

 
28Disponível em: < https://www.netflix.com/watch/70297329?trackId=200257859 >. Acesso em: 28 out. 2019. 

Print screen em 33:54 minutos. (contagem decrescente) 
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Imagem 9 – Lady Sif e os Três Guerreiros 

 

Fonte: Netflix.29 

 Fica claro um certo padrão entre os personagens asgardianos, o aspecto remetente ao 

medieval tanto nas roupas e armaduras quanto das armas, que é muito distinto de outras raças 

de alienígenas como podemos ver nos soldados chitauri (vide imagem 4), e este padrão 

acompanha tanto a base narrativa quanto a ficção seriada. 

Outro aspecto que fortalece a conexão é a linguagem, tanto verbal quanto corporal, como 

podemos perceber durante alguns diálogos: 

32:53 

“- Isso é magia negra? Thor disse que morreu nas mãos de loki.” 

“- E ele estava certo. Por um tempo. Mas Loki não era o único com truques na manga. 

S.H.I.E.L.D. tinha alguns também.” 

“- Thor ficará feliz em saber. Ele o considera um amigo.” 

“- Sinto o mesmo. Por isso prefiro contar pessoalmente.” [...] 

“- Eu a estou caçando. Lorelei. Há 600 anos, ela usou seu poder para criar caos nos 

nove reinos. Comandou exércitos, derrubou reis, impérios.” 

“- De que poder falamos? Força? Rapidez?” 

“- Feitiçaria. Ela altera a vontade dos homens.” 

Comparando com o diálogo de um filme de base narrativa (Thor, 2008) envolvendo 

um personagem asgardiano, temos algumas semelhanças: 

36:44 

“-Achamos você!” 

“- Meus amigos! Isto é ótimo. É ótimo!” 

“- [...] Desculpem. Lady Sif e os Três Guerreiros.” 

“- Meus amigos. Nunca estive tão feliz de ver alguém. Mas não deviam ter vindo.” 

“- Vamos levá-lo para casa.” 

 
29Disponível em: < 

https://www.netflix.com/watch/70141586?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C11c842f775bd3c5630aa9abce

f88b8bae5ce437b%3A28ec13397998ef5f9acb9f5af906173e996d10f3%2C%2C >. Acesso em: 29 out. 2019. 

Print screen em 37:10 minutos, Thor. (contagem decrescente) 
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“- Sabem que não posso. Meu pai está morto por minha causa. Devo permanecer no 

exílio.” 

“- Thor, seu pai ainda vive.” 

35:55 

As falas dos personagens de ambas obras contêm uma série de termos remetentes a 

realidade asgardiana, como por exemplo: ‘reino’, ‘exílio’, ‘reis’, ‘impérios’, ‘magia’, 

‘feitiçaria’ ‘guerreiro’. Outro elemento mais sutil é o tom de formalidade na fala dos 

personagens, mas isto é algo com o qual para nos aprofundarmos deveríamos olhar para os 

termos usados em língua original, pois eles podem não corresponder exatamente aos termos 

traduzidos, e aspectos teóricos da área da linguística, a qual temo não ter o conhecimento 

necessário para uma aproximação adequada, até por não se tratar do recorte de pesquisa, ou da 

área deste. Porém podemos levantar algumas questões principais que surgem disto, por 

exemplo: “de que maneiras a linguagem pode ser utilizada para caracterizar elementos 

específicos de uma narrativa?” E ainda, “de que maneiras a linguagem pode ser utilizada como 

elemento de conexão e significado narrativo de uma Narrativa Transmídia?” São questões que 

poderemos percorrer posteriormente em outras pesquisas, mas não no momento. Portanto estas 

questões ficam suspensas, e voltamos a olhar para as demais que estão a nosso alcance. 

Imagem 10 – Gratidão Asgardiana 

 

Fonte: Netflix.30 

A linguagem corporal acompanha também os personagens como traço característico. 

 
30Disponível em: < 

https://www.netflix.com/watch/70297329?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C740b1fe86e64dec652b32a911

ad4bae8c656beec%3Ae7cf9418a9ab307590a09df553b92149bbce91b8%2C%2C >. Acesso em: 29 out. 2019. 

Print screen em 06:53 minutos. (contagem decrescente) 
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Nesta cena Lady Sif agradece Coulson por tê-la ajudado a concluir sua missão com um 

movimento particular, e diz: “Foi uma honra lutar a seu lado”. Em um universo narrativo, cheio 

de espécies, raças, povos de planetas distintos é importante que cada uma delas trabalhada seja 

identificada com certa facilidade por características que as acompanhem por todas as obras, em 

todas as mídias. Ou seja, é importante que ao se deparar com um asgardiano num filme o 

espectador que já o conheceu antes na série possa encontrar características que são familiares e 

que o faça concluir: é um asgardiano ou até mesmo alguém em específico. Que seja a 

vestimenta, traços da aparência, o tipo de tecnologia que utiliza, a forma de falar, as armas etc., 

são elementos de conexão narrativa, muito importantes para a construção do significado 

narrativo, se Thor estivesse com uma vestimenta diferente em cada filme, uma aparência 

diferente, armas diferentes, isso causaria uma estranheza por parte do espectador, e muito mais 

sério que isto, mudanças significativas de personagens devem ser explicadas e justificadas pela 

narrativa, quanto mais mudanças, mais explicações e menos o conflito se desenvolve. Uma 

Narrativa Transmídia preza pela coerência, unidade e lacunas que permanecem não são bem-

vindas.  

Outro aspecto a ser tratado, a partir deste episódio é o seu propósito de desenvolver uma 

personagem que na base narrativa é muito pouco desenvolvida. Apesar de Lady Sif ser próxima 

de Thor, e participar dos filmes focados no personagem, ela aparece sempre como secundária. 

Não se tem informações acerca de seu passado, ‘quem ela é’ com profundidade, características 

de personalidade de forma superficial, já na série isso é trabalhado de uma forma diferente. O 

episódio traz uma série de informações novas acerca da personagem, que contribuem para o 

aprofundamento, como por exemplo seu passado: envolvimento amoroso com Thor, sua 

rivalidade antiga com Lorelei (que nem sequer aparece na base narrativa), traições antigas pelas 

quais passou, sua capacidade de agir com racionalidade e frieza, mesmo em situações de 

estresse e raiva, ao passo que a personagem também é uma guerreira “durona”, etc. Não vemos 

apenas uma duplicação de quem a personagem é na base narrativa, mas o desenvolvimento a 

partir do que já foi introduzido na base narrativa.  

Continuando a análise, chegamos a um ponto importante da narrativa do UCM, que é a 

queda da S.H.I.E.L.D. Quando se descobre que a H.Y.D.R.A., sua organização arqui-inimiga 

de origem nazista que visa a dominação mundial, está ativa e, pior, infiltrada na própria 

organização da S.H.I.E.L.D. já é tarde e um motim fatal é iniciado. O ocorrido é narrado tanto 

na base narrativa (Capitão América 2 – Soldado Invernal) quanto na série (a partir do episódio 

17), e iremos pontuar algumas diferenças na forma como os elementos são atualizados em cada 

uma das obras. Mas antes, um detalhe importante é que o episódio 17, que narra o motim, foi 
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ao ar pela emissora ABC Studios no dia 8 de abril de 2014, e o filme estreou dois dias depois 

nos cinemas.  

Pela primeira vez, a narrativa não estava sendo contada primeiro pela base narrativa, mas 

na ficção seriada. A decisão de o fazer não pode ter sido algo aleatório, mas planejado e 

previsto, porém, a questão que surge é: por quê? Qual os impactos disto na forma como esse 

evento narrativo é atualizado em cada uma das obras? Tentaremos responder essa, e outras 

questões, a seguir. 

Talvez a primeira dúvida que surgiu a quem ainda não conhece as obras é: por que uma 

Narrativa Transmídia relataria o mesmo evento em duas obras e mídias diferentes, se o objetivo 

é que cada mídia e obra some ao todo? A resposta é simples, a queda da S.H.I.E.L.D. é relatada 

de diferentes perspectivas, com diferentes focos narrativos. É fato que alguns personagens 

participam das duas ‘versões’, porém em cada uma delas, eles estão em momentos específicos 

diferentes e realizando coisas diferentes, ou seja, é possível que ambas as ‘versões’ aconteceram 

e elas não se contradizem, pelo contrário podem ser complementares, mas sem dúvida são 

diferentes. Como o título do filme sugere, o foco da base narrativa é o conflito entre o Capitão 

América e o Soldado Invernal, um lutando para salvar a S.H.I.E.L.D. e o outro para que a 

H.Y.D.R.A. tenha sucesso, tome o controle e ative o projeto “insight”, o conflito principal 

ocorre no “Triskelion”, a instalação principal da agência. Já na série o conflito acompanha a 

equipe de Coulson, que está separada, uma parte no “ônibus” que tem os controles tomados e 

outra no “Hub”, outra instalação da S.H.I.E.L.D. Enquanto no filme a ameaça se materializa no 

personagem do Soldado Invernal, na série o inimigo é o Clarevidente. 

Aqui podemos retomar uma pergunta feita anteriormente acerca da motivação por trás da 

restrição de algo referente à narrativa. Restringir o foco narrativo pode ser interpretado como 

uma estratégia que colabora para a expansão da narrativa. Se a obra não traz informações 

específicas em relação a outra, ou seja, não trás conexões diretas, por consequência elas não 

restringem a forma como a outra obra constrói a sua ‘versão’ do ocorrido. A coerência entre 

obras é obrigatória, sendo assim a restrição ajuda a cada obra ter certa liberdade ao passo de 

que as conexões feitas também devem ser referenciadas em ambas as obras. Relembrando, o 

episódio da série foi ao ar dias antes da estreia do filme, e isto coloca outra questão, que foi 

resolvida pela mesma estratégia, que é o spoiler31, informação excessiva seria prejudicial em 

 
31A colocação desta palavra aqui se dá no sentido de senso comum, e não reflexivo como Jenkins o faz, sendo 

assim uma definição seria segundo dicionário Priberam: “2. Informação que revela partes importantes do enredo 

do filme, de uma série televisiva ou de um livro, sobretudo para quem ainda não os viu ou leu.” Disponível em: 

< https://dicionario.priberam.org/spoiler >. Acesso em: 01 nov. 2019. 
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relação a base narrativa. Se as duas versões não tivessem uma distinção calculada a série 

acabaria por contar por demais o que aconteceria no filme, dando informações que tirariam a 

surpresa, e mais que isso, diminuiria a importância da obra para construção do significado 

narrativo, as obras acabariam por competir ao invés de cooperar. Por isso essa restrição e 

distinção acaba sendo proposital e calculada, colaborando para um efeito contrário, o de instigar 

fortemente os espectadores a assistirem ambas, para um significado narrativo completo, como 

vemos nos diálogos a seguir. A agente May entra em contato pela linha direta com o diretor 

Fury, alguém atende: “Alô?”, ela responde: “Essa é uma conexão direta X10 com o Diretor 

Fury. Onde ele está?” e tem a resposta: “O Diretor Fury está morto.”, um tiroteio inicia e a 

ligação cai. Mais adiante temos novamente por meio de outra personagem, Victoria Hand que 

tenta impedir a H.Y.D.R.A. de tomar o controle do “Hub”, dizendo:  

21:22 

“- O resto de suas possíveis vidas curtas depende deste momento. A H.Y.D.R.A. 

conseguiu se infiltrar na S.H.I.E.L.D. Nos níveis mais altos. E só levou sete décadas. 

E, hoje, é a nossa festa de debutante. Temos apoio de agentes Nível 9 e Nível 10. E 

aqueles que se opuseram à H.Y.D.R.A morreram. Inclusive o Diretor Fury. [...]” 

20:58 

 Na série, a informação de que Fury foi morto é dada, mas não o ‘como’, que é mostrado 

no filme (ele é morto à tiros junto ao Capitão América). A série também traz a informação de 

que Fury ‘voltou’ à vida, em episódios à frente, mas novamente não o ‘como’, instigando 

especulações com base no passado da narrativa da série e uma resposta no filme que causa uma 

quebra de expectativa no espectador. Não podemos ignorar o aspecto mercadológico aqui, 

apesar de não ser foco da análise, e que o lançamento próximo de obras complementares visa 

também uma melhora da audiência e arrecadação da mídia de base narrativa, uma estratégia 

que teve sucesso visto que o filme teve uma melhora de bilheteria em relação ao último (Thor: 

Mundo Sombrio, 2013) com total de U$$ 714.26 milhões32. Como vimos em teoria e agora na 

prática, Narrativas Transmídias são também uma estratégia mercadológica que traz vantagens 

financeiras para o produtor de conteúdo.  

No filme, a impressão é que os agentes infiltrados são de nível mais alto, e os agentes de 

nível baixo não foram ‘corrompidos’, apenas uma unidade de combate de elite está agindo a 

mando da H.Y.D.R.A. e coagindo os outros a colaborarem. A série confirma o filme, a fala da 

personagem trás bem isso, porém revela que agentes de nível mais baixo também foram 

corrompidos, afinal a maioria dos personagens envolvidos são de Nível 6 ou menor. Outra 

confirmação é da morte do agente Sitwell, traidor, que é morto pelo Soldado Invernal para 

 
32Disponível em: < https://www.omelete.com.br/marvel-cinema/bilheterias-do-mcu#21 >. Acesso em: 01 nov. 

2019. 
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evitar que ele colabore com o Capitão América, na fala do agente John, que se revela como o 

Clarevidente: “Cavalheiros, sei que Sitwell era encarregado de reunir a sua equipe. Pelo menos 

alguns sabem o que fazer nessa situação.” Um detalhe muito sutil, mas que indica o que 

aconteceria no filme. O momento do episódio em que as duas obras mais se aproximam é 

através do ponto “Notícia”, em que Victória e Coulson avaliam a situação enquanto imagens 

do que aconteceu no filme passam em monitores: 

05:57 

“- O Capitão América derrubou os porta aviões aéreos na Triskelion. Mas seu 

paradeiro é desconhecido.” 

“- E a S.H.I.E.L.D. caiu.” 

05:39 

Imagem 11 – Más notícias 

 

Fonte: Netflix.33 

Cada uma das versões expõe uma visão limitada da narrativa, porém quando temos as 

duas combinadas a visão além de mais ampla do ocorrido passa a ser mais completa. A forma 

como isso é atualizado em cada uma das obras demonstra que o propósito de se construir a 

narrativa “através de” exige certa liberdade, originalidade e para isso cada uma delas deve se 

atentar para certas restrições, tão importantes quanto a necessidade de estarem em 

conformidade, se completarem. O ponto alto da primeira temporada da série acompanha a base 

narrativa, seguem os acontecimentos dos filmes, se relacionando de diversas formas. 

 
33 Disponível em: < 

https://www.netflix.com/watch/70297331?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C740b1fe86e64dec652b32a911

ad4bae8c656beec%3A562f7b91719cb72989a9ad1cf57507a48f51cb92%2C%2C >. Acesso em: 01 nov. 2019. 

Print screen em 05:49 minutos. (contagem decrescente). 
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Concluindo a presente análise podemos dizer que observamos uma série de questões que juntas 

podem nos ajudar a responder às questões feitas anteriormente, e a partir destas, outras novas 

questões surgiram e discutiremos todas elas logo mais na conclusão do trabalho.  
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5 CONCLUSÃO  

A discussão acerca das Narrativas Transmídias tem diminuído nos últimos anos, mas de 

forma nenhuma perde a sua importância. A convergência midiática que nos cerca se torna a 

cada dia que passa algo comum, corriqueiro. Não nos impressionamos mais quando todas as 

semanas dezenas de novas séries e filmes são lançadas em diversas plataformas, também não 

nos lembramos daquelas que mais gostamos no tempo de hiato entre temporadas, sempre temos 

com o que nos servir e na verdade é praticamente impossível acompanharmos todos os títulos. 

Não nos impressionamos mais quando ao entrar em um simples site temos à nossa disposição, 

em qualquer dispositivo com acesso à internet, uma infinidade de obras de ficção seriada, 

porque a era da Convergência se tornou tão parte de nós que vivemos transformações radicais 

em relação a como consumimos narrativas sem nos aperceber delas. Mas não podemos deixar 

de fazer perguntas. 

Essas transformações não cessaram, estão em constante surgimento, utilizando sempre de 

novas formas de se fazer mais e melhor, ou apenas diferente. As Narrativas Transmídias são a 

expressão disto, emergiram deste cenário e permanecem em constante mudança. O UCM já 

possui 11 anos de construção narrativa, vimos através da análise como parte desta é construída, 

amarrada propositalmente através dos detalhes mais sutis, para que um significado narrativo 

complexo e completo se forme através da cooperação entre obras e mídias/plataformas. A base 

narrativa é a de maior alcance, cada obra atingiu milhões de dólares em bilheterias de todo o 

mundo, mas são apenas as peças principais de um enorme quebra-cabeças, é responsável por 

desenvolver através do foco narrativo os elementos principais, o conflito principal do universo 

narrativo. Ela conduz o espectador a diversas outras mídias/plataformas a novas histórias, 

personagens, novos detalhes, elementos, novas versões de acontecimentos. As Narrativas 

Transmídias revelam um aspecto de dualidade, que é o seu principal desafio: ser muitos e 

diferentes, e ao mesmo tempo ser um. Como um corpo humano, não é feito só de olhos, ou de 

dedos, de ouvidos, ou braços, mas de todos os tipos cada um com sua função, seu propósito.  

O propósito da ficção seriada dentro do UCM se mostra num sentido de construir “através 

de” e não a “partir de”. Ela não é o centro para o qual as coisas convergem, como em vários 

casos de ficção seriada que desenvolvem uma Narrativa Transmídia. Ou seja, ela deve apontar 

para o centro, direcionar o espectador para a base narrativa. Como vimos na análise do primeiro 

episódio, ela utiliza de elementos que não a pertencem, os quais ela não introduziu e não 

construiu, é algo que passa por ela em sentido à base narrativa, e que não é construído a partir 

dela, mas através dela. O principal elemento analisado, a agência S.H.I.E.L.D., é considerada 

pelo que já é, pois é necessário que ela se submeta aquilo que já existe por parte da base 
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narrativa, é necessário que haja coerência, porém é também propósito que a ficção seriada 

atualize este elemento de forma própria contribuindo para a construção narrativa. Respondendo 

nossa principal pergunta, portanto: sim há uma essencial diferença entre o propósito de uma 

mídia/plataforma dentro de uma Narrativa Transmídia. Essa diferença se faz entre a construção 

da narrativa “a partir de” e “através de”, o qual a ficção seriada se coloca no último. E isto nós 

podemos perceber na forma como ela atualiza o significado de um certo elemento narrativo, as 

formas como constrói as conexões narrativas e como desenvolve seus elementos e aspectos 

originais. Analisar a narrativa nos diz muito acerca do propósito de uma mídia/plataforma 

dentro do conjunto de uma Narrativa Transmídia. 

A partir do que já existe, a ficção seriada acaba também por contribuir, completar, 

acrescentar a través de novos elementos, personagens, um significado mais completo daquilo 

que já existia. É uma soma, uma conta muito bem calculada, planejada e executada através de 

nuances presentes nas falas, em elementos diegéticos, vestimentas, nomes, lugares, mas 

também originalidade. Estas duas coisas são as que constroem Narrativas Transmídias, sem 

elas não é possível que a narrativa flua “através de” cada mídia, obra e história, sem estas duas 

coisas ela se torna impossível. As conexões narrativas, somadas a originalidade de como é feita 

a atualização de significados e elementos, é o que faz o propósito de uma obra numa 

determinada mídia/plataforma ser reconhecido e estas coisas são pautadas pela restrição, sem 

uma restrição a originalidade fica comprometida, se não há originalidade não há acréscimo de 

narrativa não há nada novo e a obra se torna irrelevante. Este é um aspecto muito importante e 

a prova dele nós vimos através da análise do episódio 17, e das duas ‘versões’ da queda da 

S.H.I.E.L.D., sem restrições seriam impossíveis: ambas acabariam competindo ou se 

contradizendo, sendo que o objetivo é se completarem. E assim o fazem dividindo as 

informações (restringindo), colocando-as em obras separadas, cujas sem a junção não há a 

compreensão do significado completo.  

Com uma visão simplista, poderíamos dizer que as Narrativas Transmídias são 

disruptivas com o padrão de estrutura narrativa comumente praticado, mas não o é, pelo menos 

não só. Ao observarmos mudanças e transformações, temos a inclinação de pensar que as 

inovações são totalmente e unicamente inéditas, mas este é um erro. Inovar não é somente o 

inédito, mas também é dar um novo significado ao antigo, e é isto o que as Narrativas 

Transmídias o fazem, elas continuam construindo narrativas, mas a forma como o faz exige que 

certos conceitos e perspectivas sejam discutidos, revistos. Como por exemplo, o próprio 

conceito de narrativa, que não pode se limitar a mídia pela qual flui, pois a mídia/plataforma 

não representa mais um limite para a narrativa. Outro aspecto mais complexo é do universo 
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narrativo, o que o define? Seria o significado narrativo? A ordem de causas e efeitos através de 

pontos de conexão? Se um elemento não exerce ordem de causa e efeito ele faz parte ou não de 

um determinado universo narrativo? 

Se sim, todos os elementos do que dizemos fazer parte de um universo narrativo (e no 

caso de uma Narrativa Transmídia) deve por obrigação em algum momento exercer uma relação 

de causa e/ou efeito à pelo menos um outro elemento que por sua vez o faz com outro 

estabelecendo uma série de ligações através de relações de causa e efeitos. Até o presente 

momento é o que temos visto em comum em todas as partes das obras analisadas no UCM, da 

base narrativa e ficção seriada. Porém o que fez parte da análise não pode ser tomado como 

fato, mas algo provável, para as demais obras que são muitas. Todos os desdobramentos partem 

dela (base narrativa) diretamente ou indiretamente, portanto possuem relação de causa e/ou 

efeito em algum nível. 

Analisar Narrativas Transmídias é antes de tudo analisar estas questões que a fazem ser 

o que é, nos seus mais particulares detalhes. É um desafio metodológico, propor ferramentas 

que nos permita olhar para o que está quase escondido, sem o qual o uso das novas tecnologias 

é impossível. Até neste ponto se faz verdadeiro a colocação de que a compreensão deste 

fenômeno se dá com a presença das transformações midiáticas. Sem a estratégia de 

“reassistência” e da plataforma streaming, a análise ficaria extremamente comprometida, esta 

é uma questão para a qual os estudiosos deste assunto devem se atentar, essas transformações 

são também de como estudamos e analisamos estes fenômenos. Temos de estar atentos as 

oportunidades que se abrem de construirmos novas metodologias, perspectivas deste objeto de 

estudo, sem os quais iremos continuar sem enxergá-lo de forma clara e completa.  
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