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Resumo: O paradigma mediático contemporâneo postula um modelo de narrativa 
expansiva que parece encerrar uma contradição central. Por um lado, a transmediação, 
a valorização do narrative brand e a própria cultura de fãs estimulam o 
desenvolvimento de universos diegéticos coesos e em permanente expansão, assentes 
num cânone comum e distribuído por uma pluralidade de textos ou meios. O exemplo 
arquetípico desta tendência será o Universo Cinemático Marvel, mas podemos 
encontrar a mesma fidelidade a uma certa ideia de cânone em grande parte dos 
franchises contemporâneos e também em obras menos convencionais, como Twin 
Peaks. Por outro lado, esta tendência para inscrever propriedades e atributos estáveis 
ou canónicos num universo diegético é acompanhada por uma pulsão quase herética 
para a instabilidade e para a subversão. Procuraremos então identificar de que modo 
alguns destes universos diegéticos preservam ciosamente o seu mundo possível, em 
contraste com outros que se revelam mais favoráveis à subversão e à contradição. 
Tentaremos também perceber a forma como a atualização do cânone pode ser integrada 
na própria diegese e a relação desigual e até antagónica entre textos num mesmo 
universo diegético. 
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O tema que aqui trazemos tem como ponto de partida o recente declínio na 

utilização do termo Narrativa Transmediática. Conforme concluiu recentemente o 

próprio Carlos Alberto Scolari um dos autores que mais se dedicou a esta matéria:  

 

“Considerando a evolução de conceitos muito semelhantes - 

como 'multimédia' - que surgiram nas décadas de 1980 e 1990, e 

levando em consideração os seus usos e abusos tanto no circuito 

académico como profissional, não seria muito surpreendente que o 

conceito acabasse por ser substituído por outras palavras novas.” 

(2019, 87, tradução do autor)  
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Não pretendemos elaborar ou analisar de forma exaustiva os motivos que 

conduziram à erosão deste conceito. A nossa análise irá incidir sobre uma série de 

blockbusters recentes e deriva da constatação de que o próprio processo de construção 

de mundos narrativos em permanente expansão, uma ideia especialmente cara no 

âmbito da Narrativa Transmediática, se afigura uma tarefa mais complexa do que 

previam inicialmente diversos autores, entre os quais o próprio Henry Jenkins (2006). 

Interessa, desde logo, distinguir franchising de mundo narrativo, uma vez que os 

dois termos são compatíveis e em alguns casos complementares, mas não são de todo 

sinónimos. Conceitos como mundo narrativo, universo diegético ou mundo da história, 

que utilizaremos como sinónimos, foram recuperados pela Filosofia Analítica a partir 

da teoria dos “mundos possíveis” de Leibniz e remetem claramente para os processos 

de representação. Um mundo narrativo configura um mundo possível, regulado por 

regras estabelecidas no próprio texto ou inferidas a partir da nossa realidade física. 

David Lewis abordou este conceito no âmbito da Lógica Semântica e este foi 

posteriormente adaptado para a Narratologia por autores como Dolezel (1998) e Marie-

Laure Ryan, que realça a sua importância na contemporaneidade: “A substituição de 

'narrativa' por 'mundo da história' reconhece a emergência do conceito de 'mundo' não 

apenas na narratologia, mas também no contexto cultural mais amplo” (2014, 1, 

tradução do autor).  

O mundo narrativo remete para o plano da história, ou seja, para a representação 

coerente das personagens, da cronologia das ações e das propriedades do Universo 

Diegético. O franchise, pelo contrário, tende a enfatizar os aspetos relacionados com o 

branding e com as propriedades identitárias de uma determinada marca narrativa 

transmediática, um tema amplamente explorado por Marha Kinder (1991). Quando 

estabelecemos um mundo possível da narrativa, que pode ou não ter um desvio 

significativo em relação ao nosso, este acolhe uma série de proposições narrativas 

coesas, sujeitas à lógica de continuidade e que postulam um cânone. Se Aquiles morreu 

em Troia numa determinada data, não pode reaparecer mais tarde na cronologia da 

história, a menos que a lógica do próprio sistema narrativo assim o permita. 

O franchising não se submete necessariamente a estes pressupostos e uma mesma 

personagem pode dar origem a diferentes mundos narrativos. As versões de Super-

homem, por exemplo, remetem claramente para as propriedades identitárias da marca, 

mas representam, pelo menos em termos macroproposicionais, mundos possíveis 

perfeitamente distintos. Embora a personagem preserve alguns atributos nucleares, e 
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que são indissociáveis da própria marca, as proposições narrativas produzidas num dos 

textos não se manifestam necessariamente nos restantes.  

 

1. Instabilidade dos mundos narrativos 

Começaremos então por identificar dois aspetos que parecem ser comuns a todos 

os géneros narrativos ou formatos e que contraiam largamente a tarefa de estabelecer 

mundos narrativos contínuos, coesos e canónicos que se distribuam por diferentes 

textos. Salientamos ainda que estes aspetos precedem largamente o advento dos 

formatos narrativos característicos da Era da Convergência Mediática e estão 

alicerçados em práticas transversais a todos os ecossistemas mediáticos.  

 

a) Atualização de significados  

É um fenómeno bastante abrangente e cujas origens se perdem no tempo. Todas 

as narrativas com períodos de produção e receção muito dilatados, por serem 

frequentemente repetidas, remediadas ou adaptadas, requerem a atualização 

permanente dos seus significados, sob pena perderem a sua relevância cultural. Um 

pouco como os Deuses de American Gods de Neil Gaiman, que definham quando já 

ninguém acredita neles.  

Uma das facetas mais evidentes desta atualização decorre da transportabilidade 

da história, uma ideia desenvolvida por Calude Bremond (1971), entre outros, e que 

presume que uma mesma história possa ser transportada para diferentes textos e meios, 

dando origem a novas narrativas. As adaptações e expansões de lendas e mitos são um 

exemplo paradigmático desta prática. Provêm da tradição oral, que, desde logo, tende a 

admitir a existência de versões muito contraditórias do mesmo mito, são depois fixados 

em textos literários e, por fim, adaptados a outros meios. Ao longo de todo este 

processo, a narrativa vai sendo atualizada e adequada às audiências de cada época. O 

Ciclo Arturiano, por exemplo, conheceu uma reconfiguração profunda ao longo dos 

séculos, do mito Celta original à conversão ao Cristianismo medieval e, mais tarde, ao 

ideário romântico do século XIX. As atuais versões cinematográficas remetem 

claramente para a genealogia do mito, tanto em termos narrativos como imagéticos, 

mas acrescentam-lhe novos significados.  

Outro aspeto desta atualização dos significados é a ressignificação dos próprios 

actantes.  O Joker de Jack Niholson, por exemplo reporta para o universo comic e para 

a comédia, o exagero, o barroco e a onomatopeia. É histriónico tanto em termos 
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diegéticos como estéticos.  Já o Joker Heath Ledger é muito mais contido e filia-se 

numa certa ideia de realismo que caraterizava o cinema de ação do início deste século.  

Por fim, o Joker de Joachim Phoenix é bastante mais sombrio e pretende funcionar 

como uma crítica à contemporaneidade e, consequentemente, à própria representação 

dos super-heróis nos media. Cada uma destas versões impõe então um mundo narrativo 

singular. O Joker de Leadger não matou os pais de Bruce Wayne, ao contrário dos 

outros dois, mas o Joker de Phoenix não é um capo de mafia ou sequer um gangster 

emergente. No plano marcoproposicional, estamos perante personagens distintas. Este 

género de atualização expõe a personagem como um significante com múltiplos 

significados, que variam consoante a época, as intenções dos autores e a interpretação 

dos recetores.  

A atualização da narrativa permite também a subversão do texto. Ou seja, o 

desenvolvimento de uma expansão narrativa que abrace o cânone, mas com o propósito 

declarado de produzir um discurso autónomo, com significados muito diferentes. Algo 

semelhante a uma profanação do mundo narrativo, mas de acordo com as regras 

configuradas pelo próprio cânone. A adaptação televisiva de Watchmen, por exemplo, 

inscreve-se no mesmo mundo narrativo possível da novela gráfica em que se inspira, 

mas apresenta um programa manifestamente dialógico. O texto fonte, o comic de Alan 

Moore, postulava uma certa ambiguidade ética e moral, mas a série faz exatamente o 

oposto, ao mesmo tempo que enfatiza aspetos que se encontravam ausentes na versão 

original, como é o caso do racismo. Dolezel (1998) já tinha demonstrado a expansão da 

narrativa através de um exemplo que é também manifestamente dialógico e subversivo: 

o romance Wide Sargasso Sea. Esta obra instala-se no mundo narrativo de Jane Eyre, 

escrito por Charlotte Brontë, mas desloca-se do texto fonte e oferece uma visão 

marcadamente pós-colonial, dando voz a uma personagem que é silenciada no romance 

original. 

Por fim, um dos aspetos que também pode impor a reconfiguração de mundos 

narrativos é o próprio recetor, na medida em que este se apropria da narrativa, 

acrescentando-lhe novos níveis de significação, que tanto podem entrar em diálogo 

como em oposição com o cânone. Uma das novidades do atual ecossistema mediático 

é o estabelecimento do utilizador como uma autoridade, uma espécie de guardião do 

cânone. Não nos iremos alongar muito acerca desta figura, uma vez que é difícil aferir 

com rigor o seu impacto no desenvolvimento da narrativa e, pelos menos nos casos em 

análise, a sua influência é mediada pelos autores. De qualquer forma, Henry Jenkins 



284 
 

(1992) tinha já sublinhado a importância contemporânea da cultura de fãs, e a 

participação do utilizador é mesmo um dos sete princípios que identifica na Narrativa 

Transmediática. 

 

b) Autor 

A figura do autor é também uma das principais responsáveis pela 

insustentabilidade dos mundos narrativos. A função autor foi já bastante foi 

problematizada e contestada pelo Estruturalismo tardio, nomeadamente por Michel 

Foucault e Roland Barthes, pelo que iremos apenas destacar o carácter disruptivo que 

esta figura pode adquirir no âmbito da narrativa expansiva. Interessa-nos, sobretudo, o 

modo como a figura do autor “permite ultrapassar as contradições que podem 

manifestar-se numa série de textos” (Foucault 2009, 53) ou, no caso dos mundos 

narrativos em expansão, pode resistir à continuidade e à coesão. 

A generalidade dos investigadores que se debruçaram sobre a narrativa 

transmediática reivindicava não só a emergência de um novo tipo de utilizador, capaz 

de interpretar pistas dispersas por diferentes meios para reconstruir o mundo da história, 

mas também a de um autor que ultrapassasse a lógica e os princípios formais da obra 

singular. Volvidos quase 20 anos desde que o termo transmedia se popularizou, é 

notório que este projeto não se concretizou na sua plenitude. Desde logo, o tipo de autor 

que se dedica a um mundo narrativo singular e que assume a função de guardião do seu 

cânone continua a ser uma figura relativamente rara. Não parece preconizar uma nova 

classe de autor, conforme Jenkins e outros profetizavam, mas antes configura uma 

abordagem muito específica à autoria, marcada por um ethos individual.  

O projeto de Isaac Asimov de unificar as suas duas grandes séries literárias 

inspirou constitui uma tendência bastante circunscrita e que só raramente foi repetida 

fora de alguns géneros muito específicos. O mesmo se poderá dizer em relação a George 

R. Martin, autor do mundo de The Game of Thrones, a William Faulkner, que construiu 

grande parte da sua obra em torno do county ficcional de Yoknapatawpha. Aliás, esta 

tendência continua ainda a ser sobretudo literária, privilegiada em géneros como a 

ficção científica ou a Alta Fantasia, e poucas vezes terá transbordado com o mesmo 

rigor para outros meios. 

No caso do cinema, a lógica da obra singular imperou quase inevitavelmente e 

parece estar vinculada aos próprios modelos de produção. O regresso do autor a um 

mundo narrativo não significa necessariamente a sua submissão aos rigores do cânone. 
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Tende a não existir um plano de expansão da narrativa e o desenvolvimento do universo 

diegético acaba por ser algo fortuito ou até oportunista. A personagem James Bond é o 

arquétipo desta tendência, uma vez que, até muito recentemente, evitava vínculos de 

continuidade entre os vários filmes, preservando apenas as propriedades e os atributos 

mais reconhecíveis da personagem e do mundo narrativo. 

A própria evolução do autor convida-o a alterar significativamente o 

enquadramento temático do mundo narrativo. Veja-se o caso de Francis Ford Coppola 

que, apesar de manter a coesão do mundo possível da família Corleone, decide, no 

terceiro filme da saga, atualizar o seu enfoque, afastando-se de uma espécie de herança 

partilhada da comunidade italo-americana ou mesmo da genealogia da máfia. Embora 

preserve ciosamente a cronologia do universo diegético, a ausência de uma estratégia 

de expansão narrativa permite que Coppola se distancie significativamente do 

enquadramento temático e até referencial das obras anteriores. 

Identificados alguns fatores disruptivos que contribuem para a insustentabilidade 

do mundo narrativo, passemos agora à análise de quatro casos distintos e que espelham 

bem a dificuldade em expandir universos diegéticos. 

 

2. Análise de Casos: Expansão, Sequela e Reboot 

Star Wars é o exemplo paradigmático de um mundo narrativo em expansão 

permanente e claramente transmediático. Ainda assim, Jenkins preferiu recorrer a 

Matrix para ilustrar o conceito de narrativa transmediática, e parecem existir motivos 

sólidos para esta opção. Na verdade, Star Wars tem uma relação bastante ambígua e 

contraditória com o seu próprio cânone. Por um lado, celebra-o constantemente e, pelo 

outro, promove ativamente a sua erosão. Ao longo dos anos, George Lucas foi 

hierarquizando os textos que compunham este mundo narrativo e, consequentemente, 

excluiu muitos deles do cânone. No entender de Lucas, os filmes deveriam ser 

encarados como a instância máxima e a fonte primária do cânone, cabendo a estes 

validar os textos que iam sendo adicionados ao mundo narrativo, o que conferiu uma 

enorme instabilidade a este universo diegético. A Disney levou este princípio ainda 

mais longe e, em termos práticos, retirou do cânone grande parte das obras que até então 

constituíam este mundo narrativo, impondo uma estratégia que parece contestar a 

própria lógica da narrativa transmediática, privilegiando a marca sobre o mundo 

narrativo.  
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A participação de diferentes realizadores veio também introduzir múltiplas 

perturbações na coesão do mundo narrativo, uma vez que cada um dos cineastas se 

apropria deste universo e expõe elementos narrativos que anteriormente eram 

contextuais e figuravam somente em diálogos expositivos ou que entram em 

contradição evidente com a cronologia já estabelecida.  

Twin Peaks distingue-se dos restantes casos que aqui abordaremos por possuir 

um autor inquestionável e com uma autoridade reconhecida, David Lynch. Este mundo 

narrativo expandiu-se em dois momentos chave: o lançamento da série no final dos anos 

90 e a sua nova versão em 2017. Inclui também livros, um filme, audiobooks e até um 

guia turístico, representando uma das primeiras experiências de narração 

transmediática.  

Mesmo neste caso, em que a figura tutelar do autor é ciosamente preservada, é 

possível encontrar inconsistências. Uma das mais assinaladas é precisamente o 

desaparecimento e posterior descoberta das páginas perdidas do diário de Laura Palmer. 

Embora este seja um motivo narrativo determinante, são apresentadas três versões 

distintas em diferentes textos, com a última destas a afrontar especialmente o cânone 

da narrativa. Curiosamente, um dos motivos apresentados para esta falha é o erro. A 

flexibilidade que o autor necessita para expandir o universo diegético é muitas vezes 

contrariada por uma narrativa extensa e com um cânone muito distribuído. Das duas 

uma: Lynch e Frost detetaram a contradição, mas privilegiaram a construção dramática 

da última temporada da série, ou não têm os recursos e as competências dos milhares 

de fãs que prontamente detetaram o equívoco. 

O Marvel Cinematic Universe (MCU) encontra-se agora na sua quarta fase e 

representa, muito provavelmente, a mais vasta experiência de articulação de diferentes 

filmes na produção de um universo diegético pretensamente coeso. Em vez de um autor 

singular que determina as condições em que o universo diegético se expande, temos 

uma figura mais difícil de definir, o produtor, que neste caso é uma entidade coletiva. 

Isto permitiu que a expansão do mundo narrativo adquirisse uma dimensão 

manifestamente estratégica, largamente assente na serialização, o que não sucede em 

nenhum dos outros casos estudados. Esta lógica de partilha autoral decorre então do 

próprio projeto, que foi pensado, desde logo, desta forma. Com quase trinta filmes e 

uma variedade de séries televisivas e novelas gráficas, dificilmente o MCU 

contemplaria qualquer coisa semelhante a um autor convencional. 
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Como é natural, a ausência de um autor que unifique os significados do mundo 

narrativo gera múltiplos problemas de coesão. O mais caricato de todos é o 

aparecimento, logo num dos primeiros filmes, das Infinity Stones, esquecidas num 

depósito do deus Odin, qua vão assumir mais tarde parte um papel preponderante em 

filmes subsequentes e que, simplesmente, não poderiam estar naquele local. Mas há 

diversas outras instâncias que colocam à prova a coesão e a continuidade deste universo 

diegético. Por exemplo, há personagens que se contradizem e que violam 

declaradamente a cronologia canónica, como sucede com o Homem-Aranha. Na 

prática, o próprio MCU já representava uma cisão, uma espécie de corruptela de um 

mundo narrativo com mais de cinco décadas de desenvolvimento, representado numa 

vasta panóplia de comics. Na prática, os filmes do MCU e os comics pertencem a 

multiversos distintos e não partilham o mesmo mundo narrativo possível.  

Batman, talvez o super-herói mais representado no cinema, é o exemplo 

paradigmático do reboot. Possui várias séries cinematográficas, que se estendem por 

diferentes décadas, e utiliza de forma recorrente esta estratégia para atualizar o próprio 

mundo narrativo. Como o próprio termo sugere, o reboot é um processo que pressupõe 

a reiniciação e reconstrução de um mundo narrativos, instituindo um novo mundo 

possível.  A personagem preserva uma série de propriedades reconhecidas, mas possui 

uma significação própria no âmbito da série em que é representada. Pode ativar 

propriedades adormecidas e que são nucleares em filmes anteriores, mas as obras mais 

antigas tendem a ser encaradas, sobretudo, como uma espécie de acervo ou arquivo, 

permanecendo latentes na nova versão, e podendo ou não ser ativadas 

Neste contexto, a figura do autor parece ter recuperado alguma da sua 

importância, uma vez que cada cineasta tende a moldar a sua série cinematográfica, 

estabelecendo um mundo possível da narrativa e criando uma unidade na ação. O termo 

série é especialmente apropriado em Tim Burton e, sobretudo em Christopher Nolan, 

que têm o propósito declarado de estabelecer uma unidade dramática e de sentido que 

unifique os vários filmes da série, ainda que cada um destes possua um significado 

autónomo. 

 

Conclusão 

A expansão de universos diegéticos na contemporaneidade espelha a sua relação 

ambígua tanto com a ideia de autor como com os próprios processos de narrativização. 
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Em alguns casos, o autor permanece como elemento unificador, noutros é 

substituído pela Função Produtor, mais preocupada com o branding do que com a 

coesão narrativa. A ideia da autoria partilhada, que tinha sido invocada por Henry 

Jenkins, aproxima estes franchises do modelo do contador de histórias, por mais 

paradoxal que isto possa parecer no contexto da cultura digital. Embora alguns autores 

preservem laços de continuidade com os restantes textos que compreendem o universo 

diegético, tendem também a querer deixar a sua marca no plano macroproposicional, 

enfermando a coesão. O utilizador, do qual não nos ocupámos muito neste texto, parece 

disputar também a autoridade do autor, constituindo-se numa instância que valida o 

cânone. Um especialista que produz conteúdos e, conforme vimos no caso de Twin 

Peaks, mas também de Star Wars, o seu conhecimento pode mesmo superar o dos 

autores. 

Por outro lado, a própria ideia de estabilidade cânone contraria a nossa 

experiência com narrativas, uma vez que os processos de ressignificação são intrínsecos 

à evolução de qualquer história e constituem uma condição essencial para a sua 

sobrevivência cultural. 
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