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Ora (direis) ouvir estrelas!  
(Olavo Bilac) 

 
 

Sempre passar o que voce aprendeu. 
Em um lugar escuro nos encontramos, e um 

pouco mais de conhecimento ilumina nosso 
caminho. 

Faca. Ou nao faca. Nao existe a 
tentativa. 

(Mestre Yoda) 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ora (direis) ouvir estrelas!  
(Olavo Bilac) 

 
Sempre passar o que você aprendeu. 

Em um lugar escuro nos encontramos,  
e um pouco mais de conhecimento ilumina nosso caminho. 

Faça. Ou não faça. Não existe a tentativa. 
(Mestre Yoda) 



 
 

 
 

RESUMO 
 

Ao se pensar sobre produção literária contemporânea, pode-se observar que uma 
considerável parcela dos novos lançamentos, principalmente dos provenientes do 
mercado norte americano, fazem parte de grandes projetos da indústria do 
entretenimento. Alguns desses projetos podem ser denominados, de acordo com o 
proposto pelo pesquisador Henry Jenkins, de narrativas transmidiáticas (transmedia 
storytelling) e eles são aqueles nos quais se busca expandir a forma de se contar uma 
história para a utilização dos mais distintos tipos de mídias existentes. Um dos casos 
de maior sucesso desse tipo de narrativa transmidiática, que pode, até mesmo, ser 
considerado um paradigma para esse tipo de narrativa, é o da saga Star Wars. Iniciada 
em 1976 com o lançamento do livro Star Wars: from the adventures of Luke Skywalker, 
essa saga, desenvolvida durante anos e ainda na ativa, se transformou em um 
complexo universo do qual fazem parte filmes, desenhos animados, histórias em 
quadrinho, jogos e inúmeros livros que ajudam a narrar as mais diversas aventuras, 
que se passam em uma galáxia tão, tão distante. Considerando-se que hoje o 
faturamento da saga Star Wars se encontre em torno de quarenta bilhões de dólares 
e que deste montante quase três bilhões de dólares são provenientes da 
comercialização de livros, torna-se interessante e necessário que se busque 
pesquisar e compreender o porquê do interesse por uma produção de literatura, 
atrelada a esse tipo de narrativa, bem como buscar o conhecimento de como se 
pensar em projetos para a indústria do entretenimento, que englobem distintas mídias, 
e dentre elas a literária e que possam se converter em sucesso de público. 
 
Palavras-chave: Disney. Jenkins. Lucasfilms. Narrativa Transmidiática. Star Wars.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 
When we thinking about the production of the contemporary literature we can notice 
that a considerable part of the new releases, mainly those coming from the Unites 
States of America market, are part of great projects of the entertainment industry. 
Some of these projects may be called according to what was proposed by the 
researcher Henry Jenkins of transmedia storytelling and they are those types in which 
it is expanded the way of telling a story for the use of the most different types of existing 
media. One of the most successful cases of this kind of transmedia storytelling, which 
may even be considered a paradigm for this type of narrative is the case of Star Wars 
saga. Started in the year of 1976 with the release of Star Wars: from the adventures 
of Luke Skywalker, this saga have been developed for years and still is in the active. It 
has turned into a complex universe of films, cartoons, comics, games and countless 
books that help to narrate the most diverses adventures, that happen in a galaxy, far, 
far away. Considering that the today revenue of the Star Wars saga is around fourty 
billion dollars and that of this amount, approximately, three billion dollars had came 
from the commercialization of books, it becomes interesting and necessary to 
investigate and to understand why  there is the interest in a literature production, linked 
to this type of narrative, as well as to seek the knowledge of how to think about projects 
that are part of the entertainment industry, which encompass different media, and 
among them the literary media and that can become a success of audience. 
 
Key-Words: Disney. Lucasfilms. Jenkins. Star Wars Transmedia Storytelling.                            
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1 STAR WARS: VIAJANDO PARA UMA GALÁXIA TÃO, TÃO DISTANTE 

 

 

Há muito tempo, numa galáxia tão, tão distante, uma pequena padawan 

observava maravilhada uma batalha entre caças X-Wing e naves Tie Fighters, que 

dançavam no céu até que uma enorme explosão iluminou a noite. 

O pequeno parágrafo que abre este texto poderia muito bem ser uma citação 

de qualquer obra pertencente ao universo Star Wars, de um filme, um livro, uma 

história em quadrinhos, mas na realidade é uma forma de descrever o primeiro contato 

que a autora desta tese teve com a saga.  

Foi em algum dia de 1983, em uma televisão de tubo, com seletor de canais 

rotativo, no canal 9, de São Paulo, também conhecido como a extinta Rede Manchete, 

que, a então garota de oito anos viu um filme chamado Guerra nas Estrelas, que a 

deixou fascinada. Depois de assistir à perseguição citada acima, ela nunca mais 

soube o que era o mundo sem a presença de Darth Vader, Luke e Leia Skywalker, 

Han Solo, Yoda, R2-D2, C-3PO e da Força. 

Em outubro daquele mesmo ano, ela teve a oportunidade de ver no cinema o 

filme o Retorno de Jedi e mesmo vivendo no Brasil, local no qual não era muito fácil, 

nos anos 1980, ter acesso as novidades vindas do exterior, produtos relacionados a 

marca Star Wars nunca mais deixaram de fazer parte da vida dessa admiradora.  

Camisetas, sabres de luz, bonecos, canetas, cadernos, filmes (sejam no 

cinema, em fitas VHS, DVD ou Blu-ray), discos, copos, doces, revistas, histórias em 

quadrinhos e claro, livros, são exemplos de produtos que foram, e ainda são 

consumidos pela garota, que muito provavelmente acabou estudando Engenharia 

Eletrônica para descobrir como construir seu próprio sabre de luz, Administração de 

Empresas para aprender a ser uma boa negociadora como a princesa Leia Organa e 

Letras, com bacharelado em Edição, em busca de compreender como uma história 

pode ser tão bem contada, de formas tão diversas e de modo que passe a fazer parte 

da vida de milhares de pessoas do mundo todo, durante um grande intervalo de 

tempo.  

Depois de passar pelas três graduações citadas anteriormente, ao realizar seu 

mestrado, e desenvolver a dissertação intitulada de Mashup brasileiro, a coleção 

Clássicos Fantásticos: a literatura como produto do mercado editorial, ela continuou 

sua viagem ao universo do mercado editorial com a finalidade de buscar uma 
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compreensão de qual é e como funciona a relação entre a literatura e o referido 

mercado, traçando o seu histórico, observando a presente situação, verificando quais 

são os textos canônicos literários, que compõe este mercado, buscando entender o 

surgimento da literatura mashup no mundo atual e o porquê do interesse comercial 

por este tipo de texto, bem como verificando como é a criação de uma obra literária 

realizada sob demanda e como o mercado editorial trabalha uma coleção (quais as 

características da coleção com relação à unidade de texto, apresentação e 

veiculação) com a finalidade de estabelecer uma relação entre o mercado editorial e 

a produção literária. 

Agora, em seu doutorado, seguindo pelo caminho de pesquisa que busca 

compreender a anteriormente citada relação e notando que, na atual produção literária 

é possível observar que uma considerável parcela dos novos lançamentos 

(principalmente dos provenientes do mercado norte-americano e que acabam por 

gerar um alto faturamento dentro do mercado editorial) fazem parte de grandes 

projetos da indústria do entretenimento que acabam por envolverem as mais distintas 

mídias e formas de expressão cultural para contarem uma história, chegou-se  ao 

conceito  desenvolvido pelo pesquisador de mídias Henry Jenkins, em sua obra 

Cultura da Convergência (2009), denominado de narrativas transmidiáticas 

(transmedia storytelling). 

Sem dúvida um dos grandes casos, se não o maior, de narrativa transmidiática, 

que se utiliza da convergência das mais distintas mídias para contar uma história é o 

da saga Star Wars, que se iniciou em 1976 e segue ativa ainda nos dias atuais, e com 

indícios de continuar assim por muito tempo. Desse modo, nada mais natural, que ao 

chegar a uma etapa tão importante de sua vida, como é a realização de uma tese de 

doutorado, novamente Star Wars passasse a fazer parte do dia a dia da autora, como 

“corpus” de estudo para a compreensão de que modo a literatura faz parte de uma 

narrativa transmidiática e ocupa uma boa parcela do mercado editorial. 

Considerada a maior franquia da indústria do entretenimento de todos os 

tempos: Star Wars, até o momento presente, conta em sua composição com livros, 

filmes, histórias em quadrinhos, jogos, desenhos animados, brinquedos, roupas, 

artigos para casa, atrações em parques de diversões e mais uma infinidade de 

produtos, que ajudam a contar a história de uma grande aventura épica, vivida por 

toda uma galáxia e principalmente pelos membros da família Skywalker. 
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Esse conjunto de distintos produtos de entretenimento faz com que esta 

franquia se encontre hoje valorada em torno de quarenta bilhões de dólares. Desse 

montante aproximadamente três bilhões de dólares são provenientes da venda dos 

mais de trezentos livros ligados à saga, que envolveram para sua criação, ao longo 

destes quase quarenta anos de produção, mais de setenta1  distintos autores. 

Assim que, ao buscar compreender como a literatura toma parte, no mundo 

atual, desses complexos projetos de entretenimento, nada mais indicado que observar 

como isso ocorre dentro do maior exemplo de narrativa transmidiática da 

contemporaneidade: a saga Star Wars.  

Portanto, na presente tese, procurar-se-á a observação de teorias sobre as 

narrativas transmidiáticas, bem como o entendimento de como a produção literária se 

coloca dentro da saga, com a finalidade de se buscar uma compreensão da 

importância desta para esses tipos de narrativas e para o mercado editorial como um 

todo. 

Inicialmente, para se compreender por que ocorre o interesse por uma história 

que é contada em várias formas, em distintas mídias, é interessante observar que o 

ser humano é um ser ligado a narratividade. Para a pesquisadora e escritora Nancy 

Huston, em sua obra A espécie fabuladora (2008, p. 09): 
Apenas nós percebemos a nossa existência terrestre como uma 
trajetória dotada de sentido (significação e direção). Um arco. Uma 
curva que vai do nascimento à morte. Uma forma que se desdobra no 
tempo com um início, peripécias e um fim. Em outros termos: uma 
narrativa. 
 ‘No princípio era o Verbo’ quer dizer o seguinte: o verbo (a ação 
dotada de sentido) é que marca o começo da nossa espécie. 
A narrativa confere à nossa vida uma dimensão de sentido que os 
outros animais ignoram. [...] O Sentido humano se distingue do sentido 
animal pelo fato de que ele se constrói a partir de narrativas, de 
histórias, de ficções. 
 

 
O psicólogo e linguista Steven Pinker, em uma entrevista para o periódico El 

País diz que “A narrativa é uma maneira de explorar o vasto espaço das relações 

humanas no recinto seguro da mente”2. (LAGO,2012, tradução nossa).  

                                                            
1 Dados disponíveis em: http://www.statisticbrain.com. 
2 Tradução da pesquisadora para: “La narrativa es una manera de explorar el vasto espacio 
de las relaciones humanas en el recinto seguro de la mente.”. 
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 Observa-se, então, que é natural do homem contar histórias e, mais do que 

isso, recontá-las, reinterpretá-las, expandi-las com a finalidade de que cada vez mais 

produzam um sentido, principalmente com relação ao tempo, à época, na qual o 

narrador encontra-se inserido e possam sentir distintas experiências de modo seguro. 

É importante também atentar para o fato que hoje vive-se na que pode ser 

denominada era do hiperconsumo e da hipermodernidade que “assinalou o declínio 

das grandes estruturas tradicionais de sentido e a recuperação destas pela lógica da 

moda e do consumo” (CHARLES; LIPOVERSKY, 2011, p. 29). Ademais, encontramo-

nos inseridos, principalmente no mundo ocidental, em uma sociedade que pode ser, 

também, denominada de hipermoderna, de acordo com Gilles Lipovetsky e Sébastian 

Charles, em sua obra Os tempos hipermodernos (2011). Para eles, 
Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo tempo mais informados 
e mais desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos 
ideológicos e mais tributários das modas, mais abertos e mais 
influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais céticos e menos 
profundos. (p. 27-28). 
 
 

Nesse tempo atual, tem-se um grande domínio da comunicação que atinge 

grande quantidade de indivíduos e a cultura acaba sendo influenciada por esses 

elementos passando a ser também uma cultura de massa, que é a que pode quebrar 

fronteiras e unir a que poderia ser considerada cultura erudita, de acesso exclusivo a 

apenas alguns, com a cultura popular, veiculada para os grandes contingentes, 

criando-se assim, novas formas de cultura para serem consumidas e alterando as 

relações entre produtores, criadores e público consumidor. E essa cultura “de massa 

ruim pode ser tão efetiva quanto a boa (onde “ruim” e “boa” são categorias igualmente 

irrelevantes), ou mais efetiva do que a boa (quando não são)” (HOBSBAWN, 2013, p. 

332). 

É neste cenário cultural contemporâneo, que o autor Henry Jenkins vai refletir 

e apresentar, o conceito de narrativa transmidiática.  

Para Jenkins, uma narrativa transmidiática é aquela que vai se desenvolver por 

meio de diversos suportes midiáticos, sendo que em cada nova plataforma midiática 

se tenha uma nova e distinta parte que contribua para o todo. É um tipo de narrativa 

que está sendo utilizada pela indústria do entretenimento, na qual se escolhe uma 

plataforma midiática principal, por exemplo, a fílmica que acaba se desdobrando em 

outras plataformas como livros, seriados de TV, etc., ampliando desse modo a 
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interação e a exploração da história inicial, para um consumo dos fãs de uma 

determinada obra. 

Já o estudioso de transmídia Robert Pratten, em seu livro Getting Started with 

Transmedia Storytelling (2015), vai adicionar ao conceito de narrativa transmidiática 

de Jenkins, a ideia de que além da narrativa ter que ocorrer em múltiplos tipos de 

mídia, ela deve preferencialmente ter algum grau de participação da audiência, seja 

de forma interativa ou colaborativa. 

Todos os pontos levantados pelos teóricos a respeito das narrativas 

transmidiáticas podem ser encontrados no universo Star Wars, uma vez que a saga é 

utilizada como paradigma para a criação de suas teorias, e até a presente data do 

desenvolvimento desta tese, pode ser observado que a saga sempre foi vista e 

analisada, principalmente, do ponto de vista dos filmes, jogos e produtos criados para 

a televisão, porém, não se despendeu a devida atenção à produção literária atrelada 

a ela, e pelo que pode ser observado, até agora, não há uma pesquisa de doutorado, 

no Brasil, que busque compreender a relação e a participação da literatura nas 

narrativas transmidiáticas. 

É importante aqui também citar que, de fato, quem irá inaugurar 

comercialmente a saga Star Wars é a publicação em 12 de novembro de 1976, pela 

editora americana Ballantine Books, do livro denominado Star Wars: from the 

Adventures of Luke Skywalker, com autoria atribuída a George Lucas, que em 

fevereiro de 1977, ou seja, três meses antes da estreia do primeiro filme, já havia 

vendido cento e vinte e cinco mil cópias3. 

Portanto, na presente tese, buscar-se-á compreender de qual modo um sistema 

de literatura se converte em parte de uma narrativa transmidiática e qual sua 

importância para ela, por meio de uma pesquisa do “corpus” literário da saga Star 

Wars, a fim de que se possa ter uma ideia de como ela se apresenta e de como pode 

ser aplicada em projetos da indústria do entretenimento. 

 

 

 

 

 

                                                            
3  Dados disponíveis no documentário Empire of Dreams,  de 2004. 
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2 EXPLORANDO UNIVERSOS TEÓRICOS 

 

 

Para que se possa atingir ao objetivo proposto para esta tese é necessária uma 

investigação tanto sobre os conceitos de indústria do entretenimento, quanto sobre 

narrativas transmidiáticas, os quais serão apresentados no presente capítulo. 

 

 

2.1 O UNIVERSO DO ENTRETENIMENTO 
 

 

A indústria do entretenimento, que em língua inglesa é denominada de show 

business, é a indústria a qual pertencem os mais diversos tipos de negócios que 

buscam agradar, divertir, enfim, entreter os indivíduos, fornecendo momentos de 

prazer e diversão, e como diria Irving Berlin, em uma canção escrita 1946, para o 

musical Annie get your gun, baseado no livro homônimo de Dorothy Fields e Herbert 

Fields, “não há nenhuma indústria como a indústria do entretenimento, nenhuma que 

eu conheça, tudo nela é atraente”4.  

Essa indústria contempla tanto o lado criativo, quanto o estrutural e o financeiro 

de um negócio que busca soluções para entreter os mais distintos tipos de indivíduos, 

e gerar lucro para as empresas que compõem esse setor. 

De acordo com a pesquisa Global Entertainment And Media Outlook (2016) da 

PwC (Pricewaterhouse Coopers), a indústria do entretenimento gerou 2016 um 

faturamento aproximado de um trilhão e sete bilhões de dólares em todo o mundo com 

uma perspectiva de crescimento de 4,4% até 2020. 

Porém, antes de explorar mais sobre essa indústria, cabe aqui uma vista mais 

profunda sobre o termo entretenimento. Maria Aparecida Baccega (2008), na 

apresentação do livro Entretenimento, uma crítica aberta diz que:   
Entretenimento é palavra de origem provavelmente latina e vem de 
inter (entre) e tenere (ter). Atente-se para o fato de que, segundo o 
Aurélio, o verbo entreter tem o sentido de "deter, fazer demorar ou 
esperar com promessas ou conversas vãs, etc., para desviar a 
atenção; para distrair".  Dos dez sentidos apontados pelo dicionário, a 

                                                            
4 Tradução da pesquisadora para: “There's no business like show business, like no business 
I know, everything about it is appealing.” Trecho inicial da canção There’s no business like 
show business de Irving Berlin.  
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maioria deles tangencia o campo de "iludir, enganar ", como se vê no 
exemplo citado: “É obra medíocre, mas sua leitura entretém”. O 
substantivo entretenimento parece vir do espanhol com influência do 
inglês entertainment, que os elitistas diferenciam de arte. (TRIGO, 
p.10).  
 

Assim, entretenimento, pode ser definido como o modo pelo qual os indivíduos, 

em seu tempo livre, se divertem, se animam, utilizando para isso o contato com a 

literatura, o cinema, o teatro, a música, a dança etc. 

 O entretenimento, além disso, tem a função de levar o indivíduo ao encontro de 

sua satisfação pessoal, pois, mesmo muitas vezes explorando a ludicidade ele acaba 

por tratar, em determinadas situações, de temáticas sérias e ritualísticas, como 

quando se apresenta na forma de celebrações formais, festividades religiosas e 

cívicas etc., sendo capaz, portanto, de participar de sua formação cultural e intelectual. 

 Desde os primórdios da humanidade, o entretenimento se fez presente. 

Quando os homens se reuniam em grupos e narravam em histórias os fatos ocorridos, 

bem como, quando executavam sua arte rupestre, além de estar transmitindo suas 

crenças e valores aos demais, também estavam de certo modo se entretendo. 

 Na Grécia antiga pode-se notar uma grande presença do entretenimento, por 

meio de realizações ritualísticas e do teatro  
Segundo Anteneu (século III a.C.), a comédia e a tragédia teriam suas 
raízes nesse momento mítico, do qual se originaram primitivamente os 
rituais dionisíacos. O delírio da embriaguez passou a ser frequente na 
vida dos antigos gregos. Tratava-se de um estado de exaltação, de 
“graça”, que merecia ser conquistado, permitindo o distanciamento do 
real e a penetração numa outra dimensão da realidade. (MITOLOGIA, 
1973, p. 770-771). 

  
 
 É possível, também, observar que o entretenimento se mantém vivo em todas 

sociedades, desde então. 
Antigas atividades como os circos romanos (existentes em várias 
cidades do antigo Império), as feiras medievais, os teatros de rua dos 
quais se originaram as peças de Shakespeare, as procissões e festas 
religiosas, as óperas e outras manifestações populares ou das elites 
podem ser encaradas como entretenimento. As cortes e as elites de 
diversas civilizações que, além de governar ou guerrear, tinham muito 
tempo livre, desenvolveram artes, ciências, esportes e atividades para 
passar o tempo e alegrar seus longos dias de ócio. (TRIGO, 2008, 
p.49). 
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Dessa forma, o entretenimento vai se firmando como uma característica das 

sociedades e se mostrando como uma necessidade para os indivíduos, afinal como 

diz outra canção, “Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração, 

toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão”5, aumentando assim sua 

presença e chegando, enfim, às sociedades industriais e pós-industriais, nas quais é 

possível observar  
a importância social, cultural e econômica do entretenimento na vida 
das pessoas, especialmente as que habitam os bolsões pós-
industriais do planeta [...] o entretenimento permeia nossa sociedade 
e se torna uma força econômica, uma referência cultural e um estilo 
em vários segmentos sociais. (TRIGO, 2008, p. 35). 

 
 

Assim, observando esses pontos apresentados sobre a questão, chega-se ao 

momento atual, no qual se encontra a presença de uma indústria, composta de 

empresas que buscam expansão e lucros, por meio do investimento em modos e 

formas que possam ser consumidos pelo homem contemporâneo, em seu tempo livre 

e esta é a que pode ser denominada de indústria do entretenimento. 

O início dessa indústria localiza-se temporalmente entre o final do século XIX e 

início do século XX, principalmente nos Estados Unidos da América, onde ocorreu 

uma rápida estruturação do entretenimento como negócio, buscando a produção de 

bens que pudessem chegar aos mais diversos públicos, para serem consumidos e 

não apenas ficarem restritos à demanda da elite. 

Conforme observa Neal Gabler em sua obra Vida, o filme: como o 

entretenimento conquistou a realidade, sobre o final do século XIX nos Estados 

Unidos, a 
mesma época que testemunhou o surgimento [...] Henry David Thoreu 
e Walt Whitman, e que viria a ser chamada de Renascimento 
americano, pela qualidade do que se escrevia, viu também o 
surgimento de romances insípidos e sentimentais como The wild, wild 
world (1850), (GLABER, 1999, p. 20-21), 
 

mas, que  
vendeu 500 mil exemplares [...], atrás apenas de A cabana do pai 
Tomás (1852), de Harriet Beecher Stowe, o primeiro colocado em 
vendas no século XIX. Os romances juvenis baratos [...] vendiam até 
80 mil exemplares e um único editor imprimiu 4 milhões de livros em 
apenas cinco anos, em uma época em que a população do país era 
de 25 milhões de habitantes. (TRIGO, 2008, p. 29). 

                                                            
5 Trecho inicial da canção Bola de meia, bola de gude de Milton Nascimento e Fernando 
Brant, lançada em 1980 com gravação da banda 14 Bis. 
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E, no caso da indústria literária, não vai ser só nos Estados Unidos que se 

observará que a palavra escrita, passará a circular com maior facilidade e se tornará 

uma parte integrante da vida diária das populações.  

Se já em meados do século XIX, por toda Europa a leitura fazia parte da 

participação nos cultos religiosos, devido à necessidade de se acompanhar as liturgias 

e entoar hinos, ela também passa a ser imprescindível para a vida nas cidades, por 

todo o mundo, agora repletas de sinais, letreiros, rótulos de produtos e propagandas 

a serem lidos, e devido a esse avanço da leitura, surge, também, a demanda por uma 

maior quantidade e diversidade de títulos literários. É, então, quando 
a partir deste momento, os livros tornam-se produtos de distribuição 
de massa, permitindo que a leitura se espalhe por toda a parte. Livros 
como dicionários, semanários, religiosos, escolares e romances 
passam a formar parte da vida das pessoas e estarem presentes em 
quase todas as casas. Além dos autores clássicos que, devido as 
novas edições acessíveis, podem ser lidos agora pelo povo, os 
romances passam a serem publicados em séries, como os de Charles 
Dicksens, nos países de língua inglesa, e os de Victor Hugo, na 
França, e se transformam em verdadeiras manias de entretenimento 
na época. (RODRIGUES, 2013, p. 22-23) 

 
No final do século XIX, na França, algumas editoras como as edições Hachette, 

vão se intitular de oferecedoras de uma literatura, reconhecida pelo senso comum “de 

qualidade”, publicando tanto, obras clássicas, como de autores novos à época, a 

preços acessíveis e gerando, assim, fenômenos de venda, como no caso das edições 

de La petit histoire de France, de Madame de Saint-Ouen, que chegou a marca de 

mais de dois milhões de cópias vendidas.  

Os editores daquela época já procuravam se concentrar em estratégias de 

mercado e observavam o potencial de venda de cada título, buscando reconhecer o 

que os leitores, de modo geral, queriam ler. Também, se atentavam a estratégias de 

divulgação e distribuição de seus livros, e desse modo, o setor editorial francês acabou 

por obter um reconhecimento e prestígio mundial, que resultou no fato de que no início 

do século XX, moças russas, intelectuais japoneses e estudantes das Américas, 

pudessem ter em suas mãos, seus próprios livros originais, na língua francesa, das 

obras de Victor Hugo, Émile Zola ou Júlio Verne. 
 
 



24 
 

 
 

Portanto, pode-se dizer que a indústria editorial é uma das primeiras - se não a 

primeira -  a observar e incentivar o uso do seu bem como entretenimento. Nota-se 

que,  
desde o final do século XIX, o gigantesco mercado editorial passa a 
ser controlado por um pequeno número de líderes, que definem a 
maioria do material que vai ser publicado mundialmente, seguindo a 
regra da produção de massa para atender o consumo massificado, 
assim, criam-se os best-sellers, os campeões de venda. A partir da 
década de 1970, os editores, então, passam a dar atenção apenas a 
esse tipo de publicação, reduzindo-se, desta forma, 
consideravelmente as listas de títulos disponíveis, e, buscando-se 
apenas aumentar os lotes de produções de determinados títulos. 
No final do século XX, observa-se um domínio de magnatas da 
indústria gráfica e de editoras que dominam o cenário mundial e 
acabam devorando os negócios familiares, que acabaram se tornando 
corporações controladas por bancos multinacionais. Desse modo, “o 
livro moderno pode ser considerado, de fato, a mercadoria global 
definitiva, uma moeda” (FISCHER, 2005, p.276).  
 

Agora no século XXI, em decorrência de uma maior disponibilidade de 

comunicação global e com as empresas buscando estratégias mundiais de marketing, 

tem-se o surgimento do denominado “superseller”, um título que em um curto período 

de tempo vende milhões de cópias, nos mais diversos idiomas e em todas as partes 

do mundo simultaneamente. E, desse modo, essa indústria chega aos dias atuais 

gerando um faturamento mundial de aproximadamente cento e vinte e três bilhões de 

dólares6. 

Além do mercado editorial, a indústria do entretenimento vai despertar o 

interesse de vários outros empreendedores, que buscaram modos de lucrar com a 

oferta de bens para serem consumidos pelos indivíduos em seus momentos de lazer. 

Os Estados Unidos da América, na década de 40 dos anos 1800, veem o 

despertar daquele que seria o primeiro milionário da indústria do entretenimento, 

Phines Taylor Barnum, que durante sua vida foi autor, editor e até mesmo político, 

mas que, se considerava sobre tudo um showman, já que buscava ganhar dinheiro 

entretendo as pessoas de Nova Iorque com shows de variedades como o Barnum's 

Grand Scientific and Musical Theater  ("Grande Teatro Científico e Musical de 

Barnum"), e o P. T. Barnum Grande Museu, Zoológico e Hipódromo Itinerante, locais 

nos quais apresentava suas pequenas “fraudes” - como no caso em que expunha uma 

mulher negra, Joyce Hetch, que dizia que teria mais de 160 anos, pois havia cuidado 

                                                            
6 Dados disponíveis em: https://www.statista.com. 
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de George Washington, porém quando da sua morte foi constatado que ela não teria 

mais de 70 anos -  e   
também fazia trapaças (humbugs) com seu público. Anunciava 
solenemente “um homem de seis pés de altura comedor de galinhas” 
e as pessoas viam realmente um homem com essa altura, comendo 
frango em uma jaula aberta ou um espaço elevado e iluminado, 
especialmente criado para tais demonstrações. Esse tipo de coisa 
granjeou-lhe o apelido de master of humbug (mestre da trapaça). Em 
1842 ele conheceu um anãozinho minúsculo, deu-lhe o nome de 
general Tom Thumb e apresentava-o durante seus shows contando 
histórias fantásticas sobre o personagem. O número deu tão certo que 
ele viajou à Europa com essa criaturinha e regressou, já rico, em 1848. 
(TRIGO, 2008 p. 38) 

 

O interesse de Barnum sempre foi além de produzir um simples e acessível 

entretenimento, pois ele nutria um grande interesse por ciências e tecnologias, fato 

esse que o fazia buscar o modo mais real e crível de mostrar suas atrações. Em 1851, 

ele chegou a adquirir uma área de 50 acres, em sua terra natal, Bridgeport 

(Connecticut) com a finalidade de criar uma cidade do futuro, apesar de não conseguir 

realizar esse projeto, como prefeito da cidade melhorou o fornecimento de iluminação 

e água, e fundou o primeiro hospital da região.  

Acredita-se que de sua ideia de uma cidade do futuro saiu o embrião para o 

conceito do EPCOT -  Experimental Prototype Community of Tomorrow (Protótipo 

Experimental Comunidade do Amanhã), desenvolvido por Walt Disney, que em parte 

se tornou realidade com a inauguração do parque temático, EPCOT, em 1982 no 

complexo Walt Disney World, em Orlando, na Flórida. 

Outro desenvolvimento tecnológico e visionário de Barnum foi a construção de 

uma lona de circo com capacidade para 10 mil pessoas e para que todos pudessem 

apreciar melhor o show, desenvolveu uma estrutura com três picadeiros nos quais 

aconteciam apresentações simultâneas e intercaladas, proporcionando assim, uma 

melhor visão e participação dos espectadores.  

Em 1891 Barnum se associa a James Anthony Bailey e fundam o   Barnum & 

Bailey Greatest Show on Earth, um circo, que em 1906, com a morte de Barnun, é 

vendido para os The Ringling Brothers, que o transformarão em 1919 no The Ringling 

Bros and Barnum & Bailey Circus, The Greatest Show on Earth, que esteve ativo até 

recentemente. 

Entre meados do século XIX e a virada para o século XX, outra grande fonte 

de entretenimento eram as primeiras formas de apresentar ao povo as grandes 
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maravilhas das nascentes industrias, ou seja, eram as exposições mundiais. Acredita-

se que a primeira exposição ocorreu em Londres em 1851, a Great Exibition of the 

Works of Industry of All Nations, e buscava  
instruir a população sobre as novidades geográficas, antropológicas e 
tecnológicas.  Os países industrializados, que já haviam descoberto o 
resto do mundo na época do capitalismo mercantil, agora o 
redescobriam como uma possibilidade de escoamento de seus 
produtos industrializados [...]. A educação proposta as massas deveria 
ser feita de forma leve e sedutora. Umas das publicações explicava: “ 
Tratava-se menos de instruir os cientistas do que de maravilhar os 
leigos; o visitante não vem para fazer ciência: ele busca, sobretudo, 
distrair-se, não desdenhando, contudo, instruir-se divertindo-se”. Isso 
vale perfeitamente para os conceitos estruturados por Walt Disney no 
desenvolvimento do Epcot, parque temático inserido em Walt Disney 
World inspirado, em parte, nas feiras mundiais. 
Nas antigas e gigantescas exposições existiam os espaços mais 
recreativos – ou espetaculares –  como jardins, fontes luminosas, 
restaurantes típicos e festas noturnas, e os espaços mais instrutivos 
como exposições retrospectivas e de produtos. Mas fica claro que os 
limites entre essas duas áreas era muito tênue, especialmente quando 
se utilizavam as técnicas de produção de um espetáculo para 
apresentar ao povo o que se considerava um método de instrução. As 
massas percorriam maravilhadas os imensos corredores, galerias, 
palácios e estruturas metálicas, decoradas e iluminadas para provocar 
admiração. Cada área possuía um tema específico: história do 
trabalho, história da habitação humana, técnicas de higiene, 
exposições coloniais, etc. Daí vem a expressão “exposição temática” 
(que originou os parques temáticos). (TRIGO, 2008, p. 52). 

 
  

A importância destas feiras era tão grande que foi na realizada em Paris em 

1889, que foi apresentada para o grande público a eletricidade, o que permitiu com 

que ocorresse a visitação no período noturno. Foi, também, para essa exposição que 

se inaugurou a Torre Eiffel, na capital francesa, que foi a grande atração do evento e 

continua entretendo pessoas de todo o mundo até o presente. 

O modelo de feiras e exposições foram crescendo durante todo o século XX e 

até mesmo, no momento atual, no século XXI, são eventos de grande importância. 

Algumas são mais voltadas para o relacionamento comercial e negócios, outras 

buscam mais chegar diretamente nos indivíduos gerais, consumidores finais, porém o 

que é comum em todas é que sempre elas estão ligadas a momentos de descontração 

e de entretenimento. 

O fator entretenimento tem uma relação tão profunda com feiras e exposições, 

que hoje uma das maiores feiras que existem é a San Diego Comic-Com International, 
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que no ano de 2016 reuniu 130.000 (cento e trinta mil pessoas) em quatro dias de 

evento, no mês de julho, na cidade americana de San Diego, na Califórnia.  

Desde que surgiu, em 1970, quando um grupo de fãs de histórias em 

quadrinhos, filmes e ciência ficção, resolveu criar uma convenção no sudeste da 

Califórnia, para trocar ideias e produtos ligados a estes temas, o evento tem crescido, 

ao ponto de ser, no presente o maior ponto de encontro para a indústria do 

entretenimento e seus fãs, contando com uma extensa programação que engloba 

apresentação de novos produtos, como histórias em quadrinhos, jogos, livros etc., a 

realização de workshops, uma conferência sobre educação técnica e acadêmica da 

área do entretenimento, a The Comics Art Conference, que busca unir os 

representantes das maiores indústrias do entretenimento com profissionais de todo o 

mundo, a apresentação de animações e filmes, contando inclusive com um festival de 

filmes, premiações como o Will Eisner Comic Industry Awards, considerado o “Oscar” 

dos quadrinhos, a Masquerade costume competition grande premiação de 

Cosplayers7, e constando ainda com uma grande área de integração entre fãs e 

artistas, por meio de sessões de autógrafos e  diversos tipos de interações.  

Conforme o que foi visto até este ponto, é possível observar como a indústria 

do entretenimento sempre teve uma relação próxima às ciências e à tecnologia, como, 

de certo modo, para seu desenvolvimento ela sempre teve que buscar acompanhar e 

trabalhar junto com elas, seja se aproveitando do grande invento de Gutemberg, que 

até hoje permite que se possa ter um livro impresso em nossas mãos, seja pelo 

trabalho de engenharia de Gustave Eiffel, que deixou uma obra arquitetônica criada e 

pensada para entreter, ou mesmo pela criação de um aparelho pelos irmãos Lumière, 

o cinematógrafo, que iria ser a base do que na atualidade é uma das maiores 

industrias vinculadas ao grande complexo industrial do entretenimento: a 

cinematográfica, que em 2015 gerou nos Estados Unidos um faturamento de onze 

bilhões8 de dólares. 

Nos Estados Unidos a indústria cinematográfica assumiu um papel de 

destaque, na indústria do entretenimento, desde os primeiros anos do século XX. 

                                                            
7 Cosplayer é o indivíduo que se transforma em um personagem utilizando roupa, maquiagem, 
interpretação e demais técnicas que sejam exigidas pelo personagem a que ele representa. 
Eles podem fazer uso de sua transformação com a finalidade de um “hobby” ou até mesmo 
de modo profissional.  
8 Dados disponíveis em: http://www.the-numbers.com/market. 
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The Motion Picture Patents Company, um monopólio de 
produção de filmes, criado pelo inventor Thomas Alva Edison, 
registrou em 1911 que 11.500 salas de exibição eram exclusivas para 
a apresentação de filmes, um crescimento sobre as 5.000 registradas 
em 1907. Em 1914 já haviam 18.000 cinemas nos Estados Unidos, 
com uma estimativa de sete milhões de espectadores diários. Em seus 
levantamentos, apenas a cidade de Nova Iorque tinha 400 cinemas 
em 1911, comparados com 40 teatros baratos de vaudeville, 10 casas 
de burlesco, 16 teatros populares e 31 teatros clássicos. Uma 
pesquisa feita em Boston em 1909 encontrou que a capacidade 
semanal de acentos nos cinemas da cidade era 402.428 lugares, mais 
de 30.000 assentos a mais do que todos os outros entretenimentos 
juntos.9 (GABLER,1998, p. 56)   

 

E não foi apenas no quesito de divulgação, conforme visto, que o Estados 

Unidos, já nas primeiras décadas do século XX se destacou. O próprio Thomas 

Edison, junto com o cinegrafista Edwin S. Poter, foram os pioneiros no quesito edição 

de imagens. Em 1903, criaram filmes como Life of an american fireman e The great 

train robbery, nos quais, apareciam imagens simultâneas de distintos acontecimentos 

e lugares, mostrando, deste modo visões distintas de um mesmo fato, e não mais um 

único ponto de vista, como era comum até então.  

Porém, quem de fato iria realizar filmes que consolidariam a linguagem 

cinematográfica, em moldes como os que ainda hoje são realizados, seria David 

Llewelyn Wark Griffith, que se iniciou no cinema em 1908, trabalhando para a 

American Mutoscope and Biograph Company, e realizou aproximadamente 

quatrocentos e cinquenta filmes curta-metragem entre 1908 e 1913. Griffith é 

considerado o pai da linguagem cinematográfica, sendo atribuído a ele a 

popularização da montagem paralela, tipo de montagem que permite a alteração de 

distintos eventos, que estão ocorrendo simultaneamente, para que se crie um 

suspense, bem como, de específicos movimentos de câmera, como o close. 

Além disso, em 1910, ele descobriu uma pequena vila, ao sul da Califórnia, com 

clima ameno e muita luz do sol, que permitia que filmagens pudessem ser feitas no 

exterior durante quase todo o ano, e com uma variedade de paisagens e indivíduos 

                                                            
9 Tradução da pesquisadora para: “The Motion Picture Patents Company, a film-production 
monopoly formed by inventor Thomas Alva Edison, reported in 1911 that 11,500 theaters were 
devoted exclusively to movies, up from roughly 5,000 in 1907. By 1914 there were 18,000 
theaters in America, with an estimated seven million daily admissions. By one report, New 
York City alone had 400 movie theaters in 1911, compared with 40 low-priced vaudeville 
theaters, 10 burlesque houses, 16 low-priced stage theaters and 31 high-priced legitimate 
theaters. A similar survey of Boston in 1909 found the weekly seating capacity of the city’s 
movie theaters to be 402,428, over 30,000 more than that of all other amusements combined.”. 
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ao seu redor que proporcionavam novos cenários e figurantes para suas histórias. 

Esse lugar era conhecido como Hollywoodland, que mais tarde se tornaria conhecido 

apenas como Hollywood.  

Em 1915 dirigiu o filme O nascimento de uma nação, sobre a guerra civil 

americana, que foi muito popular, e é até os dias atuais considerado como a base para 

a criação da indústria cinematográfica como hoje é conhecida. Em 1919, juntamente 

com Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e Mary Pickford fundou a United Artistis, a 

primeira companhia independente na distribuição de filmes, que nasceu, já em 

Hollywood, com o intuito de se contrapor às grandes corporações cinematográficas, 

que já existiam na época, e lutar contra a cobrança de direitos de patente e 

exploração, que Thomas Edison cobrava por uso dos equipamentos de filmagem. 

O período dos anos 10 e 20 do século XX, viram nascer em Hollywood os mais 

importantes estúdios de cinema, como por exemplo Fox, Universal e Paramount, que 

realmente acreditavam que o cinema era um negócio que podia ser muito rentável. 

“Em 1917, a maioria dos estúdios norte-americanos já se localizava em Hollywood e 

a duração dos filmes tinha aumentado de um rolo para 60 ou 90 minutos” 

(MASCARELLO, 2008, p. 49). É, também, nesta época que nasce o conceito de 

estrelas do cinema e a utilização de seus status como bem para a vendagem, não 

apenas dos filmes, mas de diversos tipos de produtos, bem como para a divulgação 

de ideias e conceitos relacionados a cultura americana. 

Porém, é o desenvolvimento da tecnologia que vai trazer grandes mudanças 

para a indústria cinematográfica.  

Primeiramente, nos anos 30 do século XX, com a passagem do cinema mudo 

para o cinema falado. Com a capacidade de utilização do som gravado, os gêneros 

cinematográficos puderam se diversificar, surgindo, desse modo, os grandes 

musicais, os grandes épicos e os filmes de terror e suspense, que podiam se valer da 

utilização do som para criar efeitos distintos em suas audiências.  

Depois, nos anos de 1970, quando da evolução da indústria digital, que irá 

permitir que se possa ter equipamentos que permitam a criação e desenvolvimento 

de diversos tipos de efeitos especiais.  

A partir de então, se torna possível, que os mais distintos tipos de histórias 

possam ser contados, nas telas do cinema, inclusive aquelas que exijam a confecção 

de locais ou situações que não existam no campo do real, por meio da criação fictícia 

deles de modo bastante verossímil.  
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Essa época verá, também, o surgimento de jovens talentos como Martin 

Scorcese, Brian de Palma, Steven Spilberg e George Lucas que capitaneados por 

Francis Ford Coppola, invadiram Hollywood, buscando revolucionar a indústria 

cinematográfica, tanto por suas narrativas quando ao modo de utilização das novas 

tecnologias em suas obras. 

Então, vai ser nesse período que a indústria cinematográfica americana 

passará a ser a maior criadora de “blockbusters”, filmes que são produzidos com a 

intenção de atingir o maior número possível de pessoas, atingir uma alta rentabilidade 

financeira, se tornarem fenômenos culturais e, até mesmo, podem criar novos gêneros 

cinematográficos. O filme Jaws (Tubarão - 1975), do diretor Steven Spielberg, foi 

considerado, de acordo com este conceito, o primeiro “blockbuster” e até o presente 

momento, a indústria cinematográfica americana pode ser considerada a maior 

criadora de “blockbusters” do mundo, atingindo uma grande rentabilidade financeira, 

como previamente mencionado e atingindo culturalmente todos os cantos do mundo. 

Se a indústria cinematográfica ainda tem um papel relevante, tanto em termos 

de alcance cultural quanto em termos de faturamento, outra indústria ligada à do 

entretenimento, que apresenta uma grande importância na atualidade, é a dos jogos 

digitais, mais conhecida com a dos games. De acordo com levantamento do banco de 

investimentos de produtos digitais Digi-Capital, ela gerou um faturamento ao redor de 

noventa bilhões de dólares em 201610. 

Os primeiros jogos eletrônicos surgiram por volta de 1950, como resultado de 

pesquisas na área de inteligência artificial, e buscavam ampliar a mente e desenvolver 

o cérebro em atividades escolares. Acredita-se que um dos primeiros jogos foi o jogo 

Nimrod, de 1951, produzido pela empresa britânica Ferranti International, no qual era 

possível jogar contra uma máquina o jogo chinês Nim, que necessitava de duas 

pessoas para ser jogado.  

Porém, devido ao fato da não existência de tecnologias que permitissem a 

difusão dos jogos eletrônicos para os consumidores finais, inicialmente eles eram 

pensados e desenvolvidos para serem ferramentas educativas lúdicas e eram 

difundidos em universidades, escolas e academias militares. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e a criação de equipamentos de uso 

pessoal, que podem ser consumidos por pessoas comuns em suas casas, a partir dos 

                                                            
10 Dados disponíveis em: http://www.digi-capital.com. 
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anos de 1970 é que os games vão se converter em uma grande forma de 

entretenimento.  

Em 1972, fabricado pela Magnavox, o Odyssey 100, chega ao mercado como 

o primeiro videogame da história, que possuía um sistema de cartuchos, com uma 

oferta de doze jogos, ligados a esportes, que podiam ser trocados pelos usuários.  

Mas o grande sucesso na venda de consoles de videogames veio mesmo nos 

anos de 1980, com a empresa Atari, que se tornou o console mais popular da sua 

época e possuía dezenas de empresas desenvolvendo jogos para ele, algumas como 

a Sega e a Nintendo. 

Com o desenvolvimento da tecnologia e a chegada inicialmente dos 

computadores pessoais, até recentemente, com os “tablets” e “smartphones”, a 

indústria dos games cresceu e passou a expandir seu número de usuários. 

Se nos seus primórdios ela atendia a um público acadêmico reduzido, depois 

passou a atender ao público infantil e adolescente como forma de entretenimento, 

hoje ela se encontra tendo que pensar soluções para todos os tipos de públicos, seja 

para o acadêmico ou o militar, que por meio de jogos de simulação conseguem 

desenvolver habilidades necessárias em seus aprendizados, seja para os indivíduos, 

que independentemente da idade, querem se divertir vivenciando experiências 

lúdicas.  

Na atualidade, essa indústria está profundamente ligada a outras como a 

editorial e a cinematográfica, tanto se valendo de seus recursos, como histórias, 

tecnologias e mão-de-obra, quanto oferecendo suas criações para que sejam 

trabalhadas de formas distintas por elas. 

Outra grande indústria pertencente a do entretenimento que na atualidade gera 

um faturamento aproximado de trinta bilhões de dólares11 é a dos parques de 

diversão. Pode-se dizer que os parques de diversão são uma evolução das feiras 

medievais que possuíam os  
jardins dos prazeres e, além das alamedas arborizadas e enfeitadas 
com plantas e flores variadas, possuíam jogos, locais para ouvir 
música e algumas atrações como carrosséis, balanços e outros 
brinquedos para crianças e até mesmo adultos. (TRIGO, 2008, p. 42). 
 
 

                                                            
11 Dados disponíveis em https://www.statista.com. 
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Com o passar do tempo, inovações tecnológicas passaram a fazer parte dessas 

feiras, como carrosséis, que anteriormente se apresentavam como um passeio 

circular em cavalos de verdade. Acredita-se que o primeiro carrossel mecânico, 

movido a vapor, tenha aparecido na década de 1860, e sido instalado na feira de 

Aylsham, no Reino Unido.  

Em 1888, La Marcus A. Thompson, inaugura em uma ampla área em Coney 

Island, perto de New York, a primeira grande montanha russa, a Switchback Railway. 

A região de Coney Island, situada no distrito do Brooklyn, em Nova Iorque, 

durante a primeira metade do século XX, foi um grande polo de diversão dos Estados 

Unidos da América, com uma série de construções que buscavam divertir e entreter 

as pessoas e com o tempo foram se agregando. A região viu surgir um complexo de 

divertimento para toda família, podendo-se dizer que ela foi, de fato, uma percursora 

dos grandes parques de diversões da atualidade como Universal Studios, Six Flags, 

Disneyland e Walt Disney World. 

No presente momento, os maiores parques de diversão do mundo são os 

pertencentes ao Walt Disney Parks and Resorts, uma subsidiária da Walt Disney 

Company, que foi fundada em 1971 e é responsável pela concepção, construção e 

gestão dos parques temáticos e resorts de férias da companhia. Hoje ela gerencia 

seis parques e resorts, a saber: Disneyland Resort, Walt Disney World, Disneyland 

Resort Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shangai Disney Resort e Tokio Disney 

Resort, com o faturamento de cerca dezessete bilhões de dólares12 no ano de 2016. 

Portanto, após o que foi visto, pode-se dizer que a indústria do entretenimento 

é aquela que engloba diversas outras indústrias, algumas das quais exemplificamos 

anteriormente, e que promete fornecer ao indivíduo um determinado estilo de vida que 

contemple uma sensação de alto astral e forneça benefícios subjetivos e altamente 

gratificantes para todos que dela usufruam.  

Hoje, na complexa sociedade contemporânea, na qual estamos inseridos, a 

indústria do entretenimento, ou “show business” deve procurar entreter, engajar, 

quebrar limites e criar valores para seus consumidores, de forma que eles possam se 

sentir estimulados, aprendam coisas novas, tenham momentos de prazer. “Eles 

querem experiências que os engajem, os deliciem, os convide a participar e realmente 

                                                            
12 Dados disponíveis em https://www.statista.com. 
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respondam as suas perspectivas e desejos.”.13 (ROGERS; SCHMITT; et al, 2004, p. 

267). 

 Portanto, vai ser nesse contexto atual da indústria do entretenimento que vai 

surgir e se desenvolver teoricamente o conceito de narrativa transmidiática, que será 

abordado a seguir. 

 

 
2.2  A GALÁXIA DA NARRATIVA TRANSMIDIÁTICA 

 

 

Para começar a viagem ao universo das narrativas transmidiáticas, torna-se 

necessária algumas observações sobre o que é uma narrativa e qual sua importância 

para o homem. 

Em uma breve explicação pode-se dizer que uma narrativa é a exposição de 

um ou mais acontecimentos, que podem ser reais ou ficcionais, de modo a permitir 

um certo encadeamento de histórias, para a criação de um sentido. Uma narrativa 

pode ser feita utilizando-se palavras ou imagens.  

O estudo da narrativa sempre despertou interesse dos homens. Aristóteles já a 

estudava em sua obra Poética, no qual já buscava uma compreensão sobre a 

construção narrativa, e até hoje, cerca de vinte e cinco séculos depois, ainda se 

continuam os estudos sobre a narrativa e sua utilidade para o ser humano.  

O psicólogo Jerome Brunner, estudioso das ciências cognitivas sustenta que 

se pode dar sentido ao mundo de dois modos, de um modo lógico-formal, baseado 

em argumentos ou de modo narrativo, baseado em relatos. São 
duas modalidades diferente de funcionamento cognitivo, duas formas 
de pensar e entender o que se passa ao nosso redor; se na mitologia 
grega Helios era a personificação do Sol, um deus que atravessava 
cada dia o céu com seu carro de fogo, Copérnico se encarregou de 
encontrar uma explicação lógica para o movimento da terra entorno de 
sua estrela. [...] No caso da narrativa não importa tanto ser verdade, 
mas sim que seja verossímil. Um relato crível. As narrativas nos 
rodeiam, mas também passeiam pelos recôncavos de nossa mente.14 
(SCOLARI, 2008, p.17).  

                                                            
13 Tradução da pesquisadora para: “They want experiences that engage them, delight them, 
invite their participation, and genuinely respond to their own perspectives and desires.”. 
14 Tradução da pesquisadora para: “dos modalidades diferentes de funcionamiento cognitivo, 
dos formas de pensar y entender lo que pasa a nuestro alrededor: si en la mitología griega 
Helios era la personificación del Sol, un dios que atravesaba cada día el cielo con su carro de 
fuego, Copérnico se encargó de encontrar una explicación lógica al movimiento de la Tierra 
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Sobre a importância da narrativa para o homem Nancy Huston (2008, p.9) 

coloca que  
O universo como tal não tem Sentido. Ele é silêncio. 
Ninguém pôs Sentido no mundo, ninguém além de nós. 
O Sentido depende do humano, e o humano depende do Sentido. [...] 
Assim como a natureza, nós não suportamos o vazio. Somos 
incapazes de constatar sem imediatamente buscar “entender”. E 
compreendemos essencialmente por intermédio das narrativas, ou 
seja, das ficções. 
Para nós, não basta registrar, construir, deduzir o sentido dos 
acontecimentos que se produzem em torno de nós. Não: precisamos 
que esse sentido se desdobre – e o que faz com que ele se desdobre 
não é a linguagem, mas a narrativa. 

 
Já o autor Roland Barthes, em Introdução à análise estrutural da narrativa 

(2011, p.9), atesta que   
inumeráveis são as narrativas do mundo. Há, em primeiro lugar, uma 
variedade prodigiosa de gêneros, distribuídos entre substâncias 
diferentes, como se toda matéria fosse boa para que o homem lhe 
confiasse suas narrativas: a narrativa pode ser sustentada pela 
linguagem articulada, oral ou escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo 
gesto ou pela mistura ordenada de todas estas substâncias; está 
presente no mito, na lenda na fábula, no conto, na novela, na epopeia, 
na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na 
pintura [...], no vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait 
divers, na conversação. Além disto, sob estas formas quase infinitas, 
a narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, 
em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da 
humanidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativa; 
todas as classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas, e 
frequentemente estas narrativas são apreciadas em comum por 
homens de culturas diferentes, e mesmo opostas; a narrativa 
ridiculariza a boa e a má literatura: internacional, trans-histórica, 
transcultural, a narrativa está aí, como a vida.  
 

Tzvetan Todorov vai dizer que é “inútil procurar a origem das narrativas no 

tempo, é o tempo que se origina nas narrativas. E se antes da primeira narrativa há 

“contou-se”, depois da última haverá “contar-se-á” (2003, p. 132). 

O estudioso de mídias e autor do livro Narrativas Transmidiáticas, Carlos A. 

Scolari, também apresenta uma interessante reflexão acerca da importância da 

narrativa 

                                                            
alrededor de su estrella. Um buen relato y un buen argumento son diferentes, pero ambos 
pueden usarse como un medio para convencer a otro. En el caso de la narrativa, no importa 
tanto que sea verdad sino que sea verosímil. Un relato creíble. Las narrativas nos rodean, 
pero también deambulan por los recovecos de nuestra mente.”. 
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Os últimos estudos no campo da evolução hão destacado a 
importância da narrativa na vida do Homo Sapiens. Alguns 
investigadores não hesitam em colocar as competências narrativas 
entre as vantagens competitivas que permitiram a sobrevivência de 
nossa espécie. Uma espécie que desenvolve a capacidade de 
ficcionalizar pode imaginar cenários futuros, prever situações críticas, 
construir hipóteses e se preparar de antemão. Nós os humanos 
sempre contamos histórias. As contarmos durante milênios de forma 
oral, depois por meio das imagens nas paredes de rocha, mais para 
frente por meio da escritura e hoje mediante a todo tipo de tela. Mas 
que homo sapiens somo homo fabulators. Aos humanos nos encanta 
escutar, ver ou viver bons relatos.15 (2013, p. 16-17). 
 

Assim, pode-se notar como desde sempre o homem teve a necessidade de 

criar narrativa, para que fosse possível a construção da sua identidade, de seu papel 

no mundo, no qual vive, e inclusive para que pudesse acalmar suas ânsias com 

relação ao que passa ao seu redor e, assim, interagir com o mundo e ele mesmo, de 

forma estruturada e com sentido. O psicólogo e linguista Steven Pinker atesta que  
As pessoas contam histórias. Em todo o mundo, e provavelmente 
durante toda a sua existência, as pessoas inventaram personagens e 
recontam suas explorações ficcionais. Essa aparente frivolidade não 
é uma questão pequena para a humanidade. Se houvesse que contar 
o número de horas e os recursos gastos em aproveitar em todas as 
suas formas - contar histórias, simular, mitos e lendas, contos de 
fadas, romances, contos, poemas épicos, televisão, filmes, teatro, 
ópera, baladas, pinturas, piadas, quadrinhos, esquetes, videogames e 
pornografia - isso certamente representaria uma grande parte do 
tempo e uma grande parte da atividade econômica moderna. 
Considerando o custo de tempo, as possibilidades perdidas de 
envolvimento em atividades práticas, e os perigos de se confundir a 
fantasia com a realidade, nossa capacidade de nos perdermos na 
ficção é um grande quebra-cabeças para qualquer um que procura 
entender os seres humanos [...] A ficção é importante não só na vida 
regular das pessoas, mas também na intelectual. O conhecimento 
sobre principais obras de ficção tem sido considerado essencial para 
qualquer pessoa ser considerada educada, e é provavelmente um 
requisito universitário mais comum do que temas úteis como biologia 
ou estatística. (2007, p.161).16 

                                                            
15 Tradução da pesquisadora para: “Los últimos estudios en el campo de la evolución han 
puesto de relieve la importancia de la narrativa en la vida del Homo sapiens. Algunos 
investigadores no dudan en colocar las competencias narrativas entre las ventajas 
competitivas que permitieron la supervivencia de nuestra especie. Una especie que desarrolla 
la capacidad de ficcionalizar puede imaginar es- cenarios futuros, prever situaciones críticas, 
construir hipótesis y prepararse de antemano. Los humanos siempre contamos historias. Las 
contamos durante milenios de forma oral, después a través de las imágenes en las paredes 
de roca, más adelante por medio de la escritura y hoy mediante todo tipo de pantallas. Más 
que Homo sapiens somos Homo fabulators. A los humanos nos encanta escuchar, ver o vivir 
buenos relatos.”. 
16  Tradução da pesquisadora para:  “People tell stories. All over the world, and probably for 
as long as they have existed, people invent characters and recount their fictitious exploits. This 
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Além do mais, pode-se dizer que as narrativas sempre foram uma grande forma 

de entretenimento. Pode-se imaginar desde o mais longínquo tempo, os homens 

reunidos, em volta do fogo, de uma comida, narrando suas experiências, contando 

seus causos, enfim, se divertindo enquanto o tempo passava. Cena essa que pode 

ser apreciada até os dias atuais quando amigos se encontram para colocar a conversa 

em dia. 

Se, conforme foi observado até aqui, pode-se dizer que a narratividade sempre 

fez parte do mundo do homem, o que realmente sofreu alteração durante todo esse 

percurso, no qual o ser humano narra suas histórias, foi o tipo de suporte utilizado 

para contá-las.  

Ao suporte que se utiliza para a difusão de informações, que é um meio de 

expressão, com a capacidade de transmitir mensagens é que se denomina mídia, 

palavra que tem origem no termo latino médium, que significa meio.  

Podem ser consideradas mídias, desde diálogos (tanto públicos quanto 

privados), as representações da palavra escrita (livros, jornais, revistas, anotações, 

etc.), as representações imagéticas (pinturas, fotos etc.), e todos os meios 

desenvolvidos tecnologicamente, como cinema, televisão, internet, smartphones etc., 

que permitam a transmissão e a troca de mensagens entre os indivíduos. 

Cabe aqui, ressaltar, conforme foi anteriormente citado, que vivemos no 

ocidente em uma sociedade que pode ser denominada de hipermoderna e 
nesse tempo que se apresenta quem parece dominar é a lógica do 
consumo que impregna seus valores e princípios, sobrepondo-os a 
valores culturais tradicionais. É um tempo marcado pela máxima 
circulação do capital, no qual as numerosas e grandiosas mudanças 
de tecnologia geram uma ansiedade e um desejo por novidade, que 
possa saciar as multidões que lotam as cidades e querem consumir. 
É uma sociedade na qual tudo se renova constantemente e essa 
renovação deve ser cada vez mais rápida e eficiente.  

                                                            
apparent frivolity is no small matter in human affairs. If one were to tally the number of hours 
and resources spent in enjoying fiction in all its forms—story-telling, pretend play, myths and 
legends, fairy tales, novels, short stories, epic poems, television, movies, theater, opera, 
ballads, narrative paintings, jokes, comics, skits, video games, and pornography—it would 
surely account for a major portion of people’s time and a major portion of modern economic 
activity. Considering the costs in time, foregone opportunities to engage in practical pursuits, 
and the dangers of confusing fantasy with reality, our longing to lose ourselves in, fiction is a 
big puzzle for anyone seeking to understand human beings.[...] Fiction is important not only in 
the lives of everyday people but in intellectual life. An acquaintance with major works of fiction 
has long been considered essential to being an educated person, and it is probably a more 
common university requirement than patently useful subjects like biology or statistics.”. 
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A hipermodernidade não nega o passado, mas, sim, busca a sua 
constante reciclagem, valendo-se do que pode gerar prazer para o ser 
humano e fazendo com que o passado ressurja e crie-se uma 
inquietação sobre o futuro. Assim, a lógica da moda é a que passa a 
dominar e se impor sobre discursos ideológicos e o tempo passa a ser 
cada vez mais escasso, tornando o presente, o momento mais 
importante. Agora, os discursos não são mais limitados ou resistentes 
e, de acordo com a lógica do consumo, eles podem ser divulgados e 
se estenderem ao máximo, valendo-se de toda a tecnologia de 
comunicação e informação existentes e, devido a esses fatores, os 
indivíduos podem ser mais livres, encontrar distintas formas de 
informação e usar seu livre arbítrio para exercer uma individual 
liberdade de escolha. (RODRIGUES, 2013, p. 63). 

 
 

A essa sociedade pertencem os mais novos tipos de mídias, desenvolvidos 

graças aos avanços tecnológicos disponíveis como computadores de alto 

desempenho, smartphones, tablets, entre outros e, também, um maior e melhor 

acesso à internet que proporcionam não apenas uma convergência dos meios de 

comunicação, como a alteração no modo de criação e desenvolvimento dos mais 

distintos tipos de produtos, uma vez que qualquer usuário pode ter acesso a um vasto 

suporte tecnológico para a criação, publicação e exposição de suas criações, bem 

como a interação com outras obras.  

Cria-se, desta forma, uma nova cultura, “uma cultura geral, transformando o 

que não é mais que um amontoado desordenado de informações em um conjunto de 

conhecimentos e de valores partilhados” (LIPOVETSKY; SERROY, 2012, p. 161). 

Será neste cenário que o conceito de narrativa transmídiatica irá se estruturar. 

Porém, cabe antes uma pequena vista ao conceito de transmídia. 

 O vocábulo transmídia tem sua origem no termo inglês transmedia que 

significa algo como através das mídias. De acordo com Herr-Stephenson, Alper e 

Reilly (2013, p. 06),  
Marsha Kinder (1991) [...] cunhou o termo “transmídia” para se referir 
ao “supersitema do entretenimento”, que emergiu em torno de 
personagens com as Tartarugas Ninja, o Muppet Babies, ou o Super 
Mario Bros, que como personagens se moviam através de diversas 
plataformas de mídia, encorajando seus fãs a os seguirem onde 
aparecessem.17  

                                                            
17 Tradução da pesquisadora para: “Marsha Kinder (1991), a media scholar who has written 
extensively about children’s media, coined the term, “transmedia,” to refer to the 
“entertainment supersystem” which had emerged around characterssuch as the Teenage 
Mutant Ninja Turtles, the Muppet Babies, or the Super Mario Brothers, as personalities and 
characters that move across media platforms, encouraging their fans to follow them wherever 
they appeared.”. 
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Assim, ele pode ser entendido como um processo, no qual uma mensagem 

pode ser transmitida de modo diferente, em diversas mídias, porém pertencendo de 

modo lógico a uma mesma narrativa. Pode-se dizer que transmídia é quando se tem 

um movimento de uma história em distintas mídias, este movimento se dá mais no 

sentido da adaptação da mesma história, de acordo com cada uma na qual a 

mensagem é vinculada. Conforme coloca o pesquisador Geoffrey Long, em entrevista 

para Marcus Tavares: “transmídia significa qualquer coisa que se move de uma mídia 

para outra. As histórias sempre se moveram entre as mídias. Veja como as histórias 

da Bíblia, por exemplo, foram representadas e descritas nas pinturas, nas sepulturas, 

nos vitrais das janelas.”. (TAVARES, 2016).  

Após ter-se observado o momento presente e os conceitos de narrativas, bem 

como de transmídia, pode-se, então, adentrar a galáxia da narrativa transmidiática. 

O termo narrativa transmidiática e sua conceituação apareceram pela primeira 

vez no artigo Transmedia storytelling (2003) do estudioso de meios de comunicação, 

Henry Jenkins, publicado no MIT tecnology review. No texto, Jenkins afirma que 

“entramos em uma era de convergência mediática que faz com que a passagem do 

fluxo de conteúdos por diversas mídias seja inevitável.”18. Para ele, as crianças que 

cresceram acompanhando Pokémon e o acompanhando em jogos, desenhos 

animados na televisão, filmes e livros, se converteram em jovens consumidores que 

são “caçadores e coletores, obtendo prazer em buscar mais informações e histórias 

sobre seus personagens e conectá-las em distintos textos da mesma franquia.”. 

(Jenkins, 2003). 19 

Nesse artigo, o autor vai também mencionar que algumas produções podem 

ser consideradas paradigmas para a narrativa transmidiática e aponta que os produtos 

da LucasFilm, tanto Indiana Jones, quanto Star Wars, podem ser considerados como 

as mais exitosas franquias de narrativa transmidiática20. Para Jenkins 

                                                            
18 Tradução da pesquisadora para: “we have entered an era of media convergence that makes 
the flow of content across multiple media channels almost inevitable.”. 
19 Tradução da pesquisadora para:  “consumers have become information hunters and 
gatherers, taking pleasure in tracking down character backgrounds and plot points and making 
connections between different texts within the same franchise.”.  
20 Uma franquia de narrativa transmidiática é aquela na qual o bem licenciado é uma 
propriedade intelectual, que pode ser uma história, um enredo, um personagem, um cenário, 
etc., que é licenciado para o seu uso em determinado meio, como por exemplo em um livro, 
um jogo, um filme, um boneco, uma camiseta etc... 
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Quando Indiana Jones foi para a televisão, por exemplo, ela explorou 
o potencial de mídia para estender a narrativa e desenvolver o 
personagem: As crônicas do jovem Indiana Jones nos mostraram o 
personagem sendo moldado em diversos cenários relacionados a 
distintos eventos históricos e exóticos ambientes. [...]Quando Star 
Wars foi para os jogos, os jogos não apenas emularam os eventos dos 
filmes, mas nos mostraram como poderia ser a vida de um aprendiz 
de Jedi ou de um caçador de recompensas. 21(Jenkins, 2003). 
 

Ao final, o autor conclui que uma forma ideal de narrativa transmidiática é 

aquela na qual cada mídia faça o seu melhor para o desenvolvimento da história.“Uma 

história pode ser introduzida em um filme, expandida na televisão, em livros e histórias 

em quadrinhos e seu mundo pode ser explorado e vivenciado em um jogo.”.22 

(JENKINS, 2003), e dessa forma, introduz o que é a base do conceito de narrativa 

transmidiática. 

Porém, vai ser em 2006, no terceiro capítulo do livro Cultura da convergência, 

intitulado Em busca do unicórnio de origami, que Henry Jenkins vai analisar o produto 

midiático Matrix propondo uma definição para o conceito de narrativa transmidiática, 

onde coloca que:  
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. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, 
para que não seja necessário ver o filme para gostar do game, e vice-
versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia 
como um todo. A compreensão obtida por meio de diversas mídias 
sustenta uma profundidade de experiência que motiva mais consumo. 
A redundância acaba com o interesse do fã e provoca o fracasso da 
franquia. Oferecer novos níveis de revelação e experiência renova a 
franquia e sustenta a fidelidade do consumidor. A lógica econômica de 
uma indústria de entretenimento integrada horizontalmente – isto é, 
uma indústria onde uma única empresa pode ter raízes em vários 
diferentes setores de mídia – dita o fluxo de conteúdos pelas mídias. 
Mídias diferentes atraem nichos de mercado diferentes. Filmes e 
televisão provavelmente têm os públicos mais diversificados; 
quadrinhos e games, os mais restritos. Uma boa franquia transmídia 
trabalha para atrair múltiplas clientelas, alterando um pouco o tom do 

                                                            
21 Tradução da pesquisadora para: “When Indiana Jones went to television, for example, it 
exploited the medium’s potential for extended storytelling and character development: 
the Young Indiana Jones Chronicles showed us the character take shape against the backdrop 
of various historical events and exotic environments. [...]When Star Wars went to games, those 
games didn’t just enact film events; they showed us what life would be like for a Jedi trainee 
or a bounty hunter.”. 
22 Tradução da pesquisadora para: “a story might be introduced in a film, expanded through 
television, novels, and comics, and its world might be explored and experienced through 
game play.”. 
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conteúdo de acordo com a mídia. Entretanto, se houver material 
suficiente para sustentar as diferentes clientelas – e se cada obra 
oferecer experiências novas –, é possível contar com um mercado de 
intersecção que irá expandir o potencial de toda a franquia. (JENKINS, 
2009, p. 138-139). 
 

Mais tarde, 2009, no seu blog Confessions of an Aca-fan. The oficial weblog of 

Henry Jenkins, em duas publicações denominadas respectivamente The revenge of 

the origami unicorn: seven principles of transmedia storytelling (well, two actually. Five 

more on Friday) e Revenge of the origami unicorn: the remaining four principles of 

transmedia storytelling, ele vai apresentar os que são, até a presente data, 

considerados os sete princípios das narrativas transmidiáticas, que serão 

apresentados graficamente a seguir, seguidos de uma tradução nossa. 

 

 
Figura 1– Sete conceitos principais das narrativas transmidiáticas. 23 

 

                                                            
23 Imagem disponível em: 
http://henryjenkins.org/2010/06/transmedia_education_the_7_pri.html. 
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Os sete princípios das narrativas transmidiáticas: 

Potencial de compartilhamento vs Profundidade 

A habilidade e grau que o conteúdo possui de ser compartilhado e os fatores de 
motivação para uma pessoa compartilhar esse conteúdo versus a habilidade do 
indivíduo de explorar a fundo as extensões narrativas, quando ele encontra uma ficção 
que prenda sua atenção. 

Continuidade vs Multiplicidade 

Algumas franquias transmídia buscam manter uma coerência continua com seu 
cânone para garantir uma máxima coerência plausível em todas as suas extensões. 
Outras se utilizam de versões alternativas de personagens ou universos paralelos 
para renovarem e até mesmo para recompensarem o conteúdo fonte.  

Imersão vs Extração 

Na imersão, o consumidor entra no mundo da narrativa (ex. parques de diversões 
temáticos), enquanto que na extração os fãs levam consigo aspectos da história que 
serão recursos utilizados no seu dia-a-dia. (ex. produtos comprados nas lojas dos 
parques de diversão). 

Construção de universos 

Extensões transmídia, normalmente não pertencentes ao centro da narrativa principal 
que fornecem uma descrição mais rica do mundo no qual se passa a narrativa. As 
franquias podem explorar tanto experiências no mundo real, quanto no mundo digital. 
Estas extensões normalmente levam os fãs ao comportamento de captura e 
catalogação de vários elementos dispares. 

Serialidade 

As narrativas transmidiáticas pegaram a noção de quebra de arcos de narrativa em 
pequenos pedaços dentro de uma mesma mídia e transformaram em ideias ou 
pequenas histórias espalháveis por diversas plataformas de mídia. 

Subjetividade 

Extensões transmídia normalmente exploram a narrativa central de distintos pontos 
de vista, como por exemplo, de acordo com personagens secundários ou terceiras 
partes. Essa diversidade de perspectivas normalmente leva os fãs para uma maior 
consideração sobre quem está contando a história e em nome de quem eles falam. 

Performance 

A habilidade das extensões transmídia permitem aos fãs produzir performances que 
possam se converter em partes da narrativa transmídia. Algumas dessas 



42 
 

 
 

performances podem ser comandadas pelo próprio criador do conteúdo original e 
outras não; fãs devem procurar ativamente espaço para potenciais performances.  

Além de Jenkins, outro especialista em mídias que apresenta conceitos sobre 

as características narrativas transmídia é Jeff Gomez, atual CEO da Starlight Runner 

Entertainment, uma produtora americana envolvida com grandes projetos 

transmidiáticos como Piratas do Caribe, Thron, Avatar e Transformer.  

Em 2007 durante o congresso Creating Blockbuster Worlds, na Nova Zelândia 

ele elencou oito características que definiriam uma narrativa transmidiática: 

• O conteúdo é originado por um ou poucos visionários; 

• A transmidialidade deve ser planejada no início da vida da franquia; 

• O conteúdo deve ser distribuído entre três ou mais plataformas midiáticas; 

• O conteúdo deve ser único, aproveitando a especificidade de cada plataforma 

midiática e não apenas reutilizado de uma plataforma para a outra; 

• O conteúdo deve ser baseado em uma versão única do mundo narrativo; 

• Um esforço deve ser feito no sentido de evitar fraturas e quebras no mundo 

narrativo; 

• A integração entre as companhias relacionadas à narrativa transmidiática deve 

ser vertical e 

• Deve incluir e estimular a participação das audiências na geração de 

conteúdos. 

Baseado nas características levantas por Jenkins e Gomez relativas à narrativa 

transmídia, o pesquisador argentino Carlos A. Scolari, vai apresentar em seu livro 

Narrativas transmedia, de 2013 (p. 46), a seguinte definição para o termo: “é um tipo 

de relato, no qual a história se desenvolve por meio de múltiplas mídias e plataformas 

de comunicação, e na qual uma parte dos consumidores assume um papel ativo em 

seu processo de expansão. ” 24.  

Outro pesquisador de mídias, que tem desenvolvido pesquisas sobre narrativa 

transmídia, é o inglês Robert Pratten, fundador das empresas Transmedia Storyteller 

Ltd e Conducttr – que prestam serviços multiplataformas para as áreas de ensino, 

entretenimento e marketing.  

                                                            
24 Tradução da pesquisadora para: “un tipo de relato donde la historia se despliega a través 
de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los 
consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión.”. 
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Em seu livro Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for 

Beginners, ele vai discutir sobre o que define como sendo a definição tradicional de 

narrativa transmidiática, que diz que ela é “contar uma história por múltiplas 

plataformas, preferencialmente permitindo a participação da audiência, sendo que 

cada plataforma promova o prazer na audiência.”. 25 (PRATTEN, 2015. p. 02). 

Para o pesquisador o problema dessa definição é que ela se prende apenas ao 

como a narrativa transmidiática é feita e não ao porquê ela deva ser utilizada. Assim 

ele vai propor uma definição para narrativa transmídia que diz que ela é a que “leva a 

audiência em uma jornada emocional que vai de momento em momento.”.26 

(PRATTEN, 2015. p. 02). Dessa forma ele afirma que essa definição está ligada a 

uma filosofia de criação que aponta que a “crucial diferença entre a narrativa 

transmídia e uma narração em multiplataforma é a tentativa de criar sinergia entre o 

conteúdo e o foco em uma emocional, participativa experiência para a audiência.”. 27 

(PRATTEN, 2015. p. 03, tradução nossa).  

Para ilustrar sua definição, Pratten apresenta o seguinte gráfico 

 

Figura 2– O que é transmídia? 

 

                                                            
25 Tradução da pesquisadora para: “telling a story across multiple platforms, preferably 
allowing audience participation, such that each successive platform heightens the audience 
enjoyment.”. 
26 Tradução da pesquisadora para: “taking the audience on an emotional journey that goes 
from moment-to-moment.”. 
27 Tradução da pesquisadora para: “The crucial difference between transmedia storytelling and 
multiplatform storytelling is the attempt to create synergy between the content and a focus on 
an emotional, participatory experience for the audience.”. 
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Nesse gráfico, Pratten demonstra o que seria o antigo mundo, das narrativas 

multiplataformas, no qual cada plataforma de mídia produz um produto independente 

que, muitas vezes, não se relaciona com os demais, ou apenas reapresenta o que já 

foi dito em outra mídia, criando assim um todo que é menor do que a soma das partes 

e desestimulando o consumo das diversas mídias; enquanto que, no novo mundo, o 

das narrativas transmidiáticas, cada plataforma executa uma parte da história, de 

acordo com a sua melhor função na narrativa, criando, desse modo, peças que podem 

ser unidas para formar um grande quebra-cabeças, que proporcionará um 

entendimento do todo de uma forma maior do que cada parte, gerando, assim, uma 

euforia para o consumo e a coleta de todas as partes da narrativa. 

Portanto, após observar como todos esses estudiosos de mídia apresentam as 

características e conceitos sobre narrativa transmidiática, pode-se dizer que ela é uma 

história, pensada, inicialmente, por uma ou poucas pessoas, que se desenvolverá por 

meio de diversas plataformas midiáticas, de modo que a especificidade de cada 

plataforma possa ser melhor utilizada, para ser a melhor peça para formar o grande 

quebra-cabeças narrativo, que será montado por uma audiência participativa, por 

meio de uma interação emocional com cada parte da obra. 

Outro ponto interessante a ser levantado, quando se estudam as narrativas 

transmidiáticas, é o fato de que todos os autores se utilizam como referência para tal 

pesquisa da franquia transmidiática Star Wars.  

Conforme diz Jeff Gomez “a indústria do entretenimento entendeu que Star 

Wars não é uma exceção, é sim um modelo de estrutura e implementação que pode 

ser emulado.”.28 (SCOLARI, 2013, p.31). 

Por isso, para o desenvolvimento dessa tese que busca compreender o papel 

da criação literária em uma narrativa transmidiática, foi escolhido como “corpus” 

elementos retirados do sistema de literatura componente do universo Star Wars, a 

qual iremos explorar, a seguir, no próximo capítulo. 

 

 

 

 

                                                            
28  Tradução da pesquisadora para: “la industria del entretenimiento ha entendido que Star 
Wars no es una excepción, es un «modelo de estructura e implementación que puede ser 
emulado.”. 
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3 EXPLORANDO UMA GALÁXIA TÃO, TÃO DISTANTE 

 

 

Falar sobre Star Wars é falar sobre uma das maiores franquias 

cinematográficas ou até mesmo, pode-se dizer, maior franquia de entretenimento 

existente atualmente, mas, para muitos Star Wars é mais do que isso. 

 Em um censo realizado em 2001 no Reino Unido, trezentas e noventa mil 

pessoas29 disseram ter como religião “Jedi Knight”, termo que em português é 

conhecido como “Jediísmo”, tornando-a, caso fosse reconhecida, a quarta maior 

religião do país. Esse fato não foi isolado. Em pesquisas similares realizadas na 

Austrália, Nova Zelândia e Canada, setenta mil, cinquenta e três mil e vinte mil30 

pessoas respectivamente, se declararam como “jediistas”.  

Ao se consultar a última lista disponível dos nomes de bebês mais populares 

dos Estados Unidos da América, disponibilizado pela Administração Oficial da 

Seguridade Social dos Estados Unidos, relativo ao ano de 2015, pode-se encontrar o 

nome Luke na vigésima oitava posição, o nome Leia na quadrigentésima vigésima 

primeira e o nome Anakin na nongentésima décima segunda31.  

Uma das maiores plataformas de comércio virtual, a eBay, realizou no ano de 

2016, por ocasião da San Diego Comic Con uma pesquisa e atestou que os fãs que 

mais gastam dinheiro em produtos de uma franquia são os de Star Wars. Levando em 

conta o quanto de dinheiro foi gasto no eBay no período de 2006 a 2016, atestou que 

a saga Star Wars teve um produto vendido, pela plataforma, a cada quatorze 

segundos e gerou um faturamento de aproximadamente quinhentos e noventa e 

quatro milhões de dólares32.  

Dessa forma, pode-se dizer que para muitas pessoas do mundo todo, essa 

saga representa um estilo de vida e elas representam um “grande número de fãs que 

consomem materiais relacionados à série e se relacionam ativamente com o universo 

dos filmes.”. (MASTROCOLA, 2011, p. 79). 

                                                            
29Dados disponíveis em: http://www.dailymail.co.uk/news/article-416761/Jedi-Knights-
demand-Britains-fourth-largest-religion-receives-recognition.html. 
30 Ibidem. 
31 Dados disponíveis em: http://www.babynamewizard.com/the-top-1000-baby-names-of-
2015-united-states-of-america. 
32  Dados disponíveis em: http://dorksideoftheforce.com/2016/07/26/star-wars-merchandise-
is-1-on-the-top-selling-franchises-of-the-past-decade/. 
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Portanto, para que se possa buscar compreender como um filme lançado em 

maio de 1977, se converteu nesse grande paradigma para a indústria do 

entretenimento, deve-se viajar para uma outra galáxia, em um outro tempo, como será 

feito a seguir. 
 

 

3.1 A GALÁXIA: GEORGE LUCAS E A LUCASFILM  

 

 

Pode-se dizer que a história da saga Star Wars tem seu início em quatorze de 

maio de 1944, quando na cidade de Modesto, na Califórnia, nasce um garoto chamado 

George Walton Lucas Jr.  

Durante sua infância, na pacata cidade, suas grandes diversões eram a leitura 

de histórias em quadrinhos, que nos anos de 1950, estavam vivendo o que ficou 

conhecido como Era de Ouro dos quadrinhos e tratavam de temas diversos como 

romance, caubóis, humor e ficção científica; a televisão, que chegou em sua casa 

quando ele tinha dez anos de idade e o apresentou a série que se converteria em sua 

favorita, Flash Gordon, uma série original da Universal que apresentava aventuras 

espaciais e aventuras românticas; e a ida ao cinema, que durante o período entre 

1950 e 1960, apresentava uma série de filmes de guerra, e no qual assistiu, aos 12 

anos, ao filme Planeta proibido, que apresentava soldados espaciais, pelos quais o 

menino ficou impressionado.   

Outra grande diversão era passar a tarde construindo algum projeto criativo no 

quintal de sua casa com seus amigos. Ali, construíam casas de árvores, fortes e 

cenários em 3D33, os quais utilizavam para as filmagens que realizavam com uma 

câmera Super 8 emprestada do pai de um deles.  

Porém se alguém perguntasse para aquele garoto o que ele queria ser quando 

crescesse, ele responderia que piloto de corrida, pois sua verdadeira obsessão eram 

os carros e a velocidade. Durante o período do ensino médio, ele já participava de 

corridas em circuitos alternativos e passava mais tempo com os carros do que 

realizando outras atividades, mas um acidente em junho de 1962, quase o matou e 

                                                            
33 Um 3D ou três dimensões é um tipo de construção de imagem que reforça a ilusão 
de percepção de profundidade. 
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acabou por afastá-lo das pistas, fazendo com que ele fosse para a Modesto Junior 

College estudar antropologia, sociologia e literatura.  

Nesse período, como forma de ainda buscar um contato com as corridas de 

carros, das quais tanto gostava, começou a filmá-las com uma câmera de 8mm e a 

partir de então, começou a se interessar mais e explorar o universo cinematográfico, 

o que acabou por fazer com que ele se transferisse para a Escola de Cinema e Artes 

da University of Southern California (USC). Em seu período na universidade, Lucas 

dedicou seus estudos a funcionamentos da câmera e edição e se definia como fazedor 

de filmes e não diretor, pois sua paixão era criar filmes por meio da criação de visuais 

abstratos desenvolvendo emoções puramente por imagens cinematográficas. 

Após sua graduação em 1967, ele continuou na USC para cursar pós-

graduação em produção cinematográfica e utilizando dos recursos técnicos que a 

universidade lhe fornecia criou o curta, de ficção cientifica, Electronic Labyrinth: THX 

1138 4EB, que recebeu o primeiro prêmio no festival de cinema National Student de 

1967-68. Devido a esse prêmio, Lucas recebeu uma bolsa de estudos da Warner Bros. 

e a possibilidade de acompanhar uma das diversas filmagem de seus estúdios. Sua 

escolha foi por acompanhar as filmagens de O caminho do arco-íris, no ano de 1969, 

que estava sendo dirigido por Francis Ford Coppola.  

A relação entre os dois foi tão boa que neste mesmo ano ambos fundam o 

estúdio American Zoetrope, pelo qual, em parceria com a Warner, em 1971, George 

Lucas lança seu primeiro longa-metragem THX 1138, um filme de ficção científica, 

cuja base foi o seu curta metragem premiado. Vale aqui citar, como curiosidade que 

o título do filme, que é o código pelo qual um dos personagens é conhecido, foi criado 

a partir do número de telefone de Lucas na época que era 849-1138. Ele trocou os 

números iniciais por suas letras correspondentes 8-T, 4-H, 9-X e manteve a parte final. 

O filme foi escrito e dirigido por Lucas, com produção de Coppola e estrelado 

por Donald Pleasence e Robet Duvall. Ele mostra a vida de dois cidadãos em uma 

sociedade distópica em um local e em data indefinidos. Nessa sociedade os 

habitantes são vigiados por androides e devem tomar drogas para evitarem 

demonstrar qualquer tipo de emoção, uma vez que elas estão proibidas.   
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Figura 3– Cartaz de divulgação do primeiro filme de George Lucas. 

O filme foi produzido com um baixo orçamento e acabou não sendo bem 

recebido por parte da Warner, que após muitas discussões com Lucas e Coppola, os 

obrigou a cortar cinco minutos do filme e o distribuiu de forma pequena e quase sem 

promoção, fato que contribuiu para seu fracasso de bilheteria.  

Mas, o grande destaque desse filme foram os efeitos sonoros, considerados, 

tecnicamente, um marco na história do cinema e a partir dos quais seria criado o 

sistema THX, posteriormente desenvolvido pela Lucasfilm para a série 

cinematográfica Star Wars. Esse filme acabaria por se tornar um cult, principalmente 

após o lançamento em DVD de uma versão do diretor remasterizada no ano de 2004, 

que acabou por ser aclamada principalmente pela crítica. 

Um fato interessante a ser observado com relação a esse filme é que foi 

encomendada, por George Lucas uma versão em romance, do filme para o autor Bem 

Bova, a fim de que o livro pudesse acrescentar a experiência do filme.  A obra também 

teve seu lançamento em 1971. 
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Figura 4– Capa do livro THX 1138 publicado em 1971. 

Mesmo após o fracasso comercial do filme THX 1138, chegaram várias 

propostas de direção de filmes para Lucas, como por exemplo dos filmes Tommy e 

Hair. Porém, a situação de seu estúdio com Coppola, American Zoetrope, também já 

não era boa e George Lucas decide não aceitar essas propostas e abre sua própria 

companhia produtora, em 1971, a Lucasfilm Ltd., para poder trabalhar com seus 

próprios roteiros, especialmente um denominado Another Quiet Night in Modesto, uma 

história que, não era sobre ficção científica, e se passava no final do verão de 1962, 

mostrando a aventura de um grupo de jovens antes de irem para a universidade, 

envolvendo corridas de carro e muita música, que depois se passaria a chamar 

American Graffiti (nomeado em português como Loucuras de verão) e outro relativo a 

uma espécie de ópera espacial, que acabaria se tornando a saga Star Wars. 

Durante o ano de 1972, Lucas tenta vender a ideia de Americam Graffiti  para 

a maioria dos grandes estúdios que não aceitam o roteiro, pois acreditavam que o 

direito para uso das músicas elevaria demais os custos de produção. Porém, depois 
de várias rodadas difíceis de negociação, a Universal aceitou financiar 
e lançar Loucuras com alguns adendos. 
O estúdio orçou apenas 600 mil dólares para toda a produção, uma 
soma pequena mesmo para o início dos anos 1970. A Columbia 
Pictures tinha dispensado Loucuras porque estimava que os direitos 
musicais custariam 500 mil dólares. A Universal insistiu para que o 
orçamento de 600 mil dólares incluísse os direitos musicais, o salário 
do elenco, os honorários de 50 mil dólares de Lucas pelo roteiro e a 
direção – tudo. (POLLOCK, 2016, p. 136). 
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Ao final, o filme acabou sendo realizado com um orçamento de setecentos e 

setenta e sete mil dólares e foi lançado em 11 de agosto de 1973, nos Estados Unidos, 

sendo aclamado pela crítica e público, obtendo um faturamento mundial de cento e 

quarenta milhões de dólares34. Foi indicado para cinco categorias do prêmio Oscar 

nos 46th Academy Awards, ganhou os prêmios de melhor filme musical ou comédia e 

melhor ator revelação nos 31st Golden Globe Awards, além de outras indicações em 

distintas premiações mundiais. 

Devido a todo o sucesso de American Graffiti, Lucas pode se dedicar ao seu 

maior projeto 
Durante muito tempo, Lucas sonhou em fazer um filme sobre o 
espaço, que evocaria os seriados de Flash Gordon e Buck Rogers que 
assistia na TV durante a infância. Ele tentou adquirir os direitos 
cinematográficos dos livros sobre Flash Gordon, de Alex Raymond, 
mas descobriu que o diretor italiano Federico Fellini já os tinha 
comprado. (No fim, Flash Gordon foi feito pelo produtor Dino De 
Laurentiis em 1980, com resultados de venda insignificantes.). 
Obrigado a trabalhar com sua própria história, Lucas decidiu pesquisar 
os contos mitológicos e de fadas para eventuais ideias (POLLOCK, 
2016, p. 130). 

 

Portanto, após a edição de American Graffiti, Lucas se dedicou a trabalhar na 

sinopse do filme que  
havia esperado desde pequeno para ver uma história com romance, 
fantasia e aventura ambientada em algum tempo e lugar distantes. 
Mas Hollywood produziu um constante fluxo de filmes de ficção 
científica previsíveis, obsoletos e tolos, com ocasionais joias como O 
planeta proibido. Lucas percebeu corretamente um vazio no mercado 
cinematográfico: no final dos anos 1960 e começo dos 1970, o público 
estava cansado de sexo e violência nas telas, queria comédias e filmes 
de ação e aventura como os clássicos de Hollywood. (POLLOCK, 
2016, p. 170). 
 
 

Em abril de 1973, ele possuía uma sinopse de treze páginas que foi intitulada 

de Star Wars, na qual já apareciam elementos como os Sith, a Estrela da Morte e um 

protagonista de nome Annikin Starkiller. Depois, introduziu na narrativa um jovem 

herói, que vivia em uma fazenda e seria filho de Annikin, um cavaleiro Jedi. Foi nesse 

ponto, onde surgiu a Força como um campo energético místico. E as sinopses foram 

se sucedendo, se tornando cada vez mais, de acordo com o agente de Lucas, Jeff 

Berg, incompreensíveis. 

                                                            
34 Dados disponíveis em: http://www.the-numbers.com/movie/American-Graffiti#tab=summary 
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Devido a conversas prévias, o roteiro de Star Wars teve que ser apresentado 

inicialmente para os estúdios United Artists e Universal. Chis Taylor (2015, p. 156) diz 

que 
se Lucas estivesse tentando escrever um tratamento que o livrasse da 
obrigação com ambos os estúdios, ele não poderia ter feito melhor. 
Obviamente, aquele filme custaria mais de 4 milhões de dólares. David 
Picker na UA, que ainda tinha a primeira opção para realizar o filme, o 
rejeitou de imediato. (O estúdio levaria mais alguns meses para abrir 
mão do registro do nome The Star Wars). Em junho, Berg enviou o 
tratamento para a Universal, que ainda detinha a segunda opção, 
acompanhado por um bilhete conciso: se a empresa quisesse, tinha 
dez dias para dizer sim. Na verdade, a Universal nunca recusou Star 
Wars, apenas não respondeu. 

 
 

Quem de fato comprou a ideia de Star Wars foi a Twentieth Century Fox, que 

em treze de julho de 1973 apresentou um memorando de contrato que ofertava a 

Lucas cento e cinquenta mil dólares pelo roteiro e direção de Star Wars, um orçamento 

de três milhões e meio de dólares para a produção do filme e quarenta por cento dos 

lucros do filme, e exigia que todos os direitos de continuação, trilha sonora e 

merchandising fossem negociados antes que começasse a produção do filme. Porém, 

Lucas queria  
que Star Wars fosse produzido pela sua própria companhia, não pela 
Fox, de forma que pudesse acompanhar os custos imputados e deter 
os direitos de publicação sobre a novelização de Star Wars e 
quaisquer outros livros inspirados no filme. Queria os direitos musicais 
e a renda do álbum da trilha sonora. E, mais importante, queria 
controlar os direitos residuais.  
Os executivos de assuntos comerciais da Fox não podiam acreditar no 
que ouviam. Aquele garoto não estava pedindo os 500 mil dólares 
extras de adiantamento – e ele tinha direito a eles, dado o sucesso de 
Loucuras de verão. Em lugar disso, queria os “restos” das disposições 
do contrato. O merchandising era considerado inútil pelos estúdios de 
cinema – foram necessários dezoito meses para ver os brinquedos 
desenhados, manufaturados e distribuídos. Naquele tempo, um filme 
já tinha desaparecido normalmente das salas de exibição. Ninguém 
sabia o que seria a música, e os direitos residuais não significavam 
coisa alguma a menos que o filme fosse um grande sucesso. Com 
base na sinopse de treze páginas de Lucas, Star Wars não parecia ser 
o próximo sucesso de bilheteria.  
O acordo foi fechado, com a Fox tendo economizado quase 600 mil 
dólares. [...] Nem tudo aconteceu do jeito que Lucas desejava: ele 
queria a edição final e não a teve. [...] a Fox tecnicamente poderia 
reeditar a fita. Queria a propriedade dos direitos residuais, mas teve 
de dar à Fox a primeira parte ao distribuir qualquer filme 
subsequentemente. E a Fox reteve a propriedade dos direitos autorais 
sobre Star Wars. Lucas tinha o direito de fazer seus próprios negócios 
de merchandising (sobre os quais a Fox mantinha um percentual), 
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mas, em última análise, o estúdio detinha o roteiro, os personagens e 
o filme em si. Lucas optou pelo longo prazo, e ganhou; a Fox ficou com 
o curto prazo, e perdeu. (POLLOCK, 2016, p. 175). 

 
 

Em 1975, com um orçamento de oito milhões de dólares nas mãos, Lucas 

iniciou a produção de seu sonhado filme, para o qual ele deveria criar todo o universo 

que ele havia inventado e não existia na realidade. Sem encontrar nenhuma empresa 

que pudesse realizar os efeitos especiais necessários para a execução do filme, ele 

reuniu profissionais talentosos de diversas áreas e criou seu próprio estúdio de efeitos 

especiais a Industrial Light and Magic (ILM), que até os dias atuais é responsável pela 

realização de impressionantes efeitos especiais nos mais diversos tipos de filmes. 

Durante a produção de Star Wars, ocorreram todos os problemas possíveis, 

desde tempestades de areia na Tunísia, cenários e figurinos que não funcionavam e 

um descrédito por grande parte da equipe de que aquilo tudo fosse de fato funcionar 

nas telas. Como resultado o orçamento original foi estourado e o estúdio Fox chegou 

a ameaçar cancelar toda a produção. 

Porém, em vinte cinco de maio de 1977, Star Wars entrou em cartaz em trinta 

e dois cinemas nos Estados Unidos. Devido a uma excelente campanha de divulgação 

em emissoras de TV locais, jornais estudantis, em sistemas de TV a cabo e 

participação na San Diego Comic Con em abril de 1977, foi criado um interesse pelo 

filme, que fez com que longas filas se formassem nos cinemas, mesmo a estreia 

acontecendo em uma quarta-feira às 10h da manhã em New York e 8h da manhã em 

Los Angeles. 
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Figura 5– Material de divulgação do filme utilizado na San Diego Comic Com de 1977 35 

 

 

Figura 6– Imagens da San Diego Comic Com de 197736 

 

                                                            
35  Imagens disponíveis em: http://geektyrant.com/news/1976-and-1977-star-wars-comic-con-
panel-photo. 
36 Imagens disponíveis em: http://geektyrant.com/news/1976-and-1977-star-wars-comic-con-
panel-photo. 
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Figura 7– Foto clássica da estreia de Star Wars no Mann’s Chinese Theatre, em Los Angeles37  

 
Figura 8– Imagens dos pôsteres de divulgação do filme de 1977.38 

Além de todo o trabalho de divulgação um livro denominado Star Wars: from 

the Adventures of Luke Skywalker  tinha sido lançado no mercado em 12 de novembro 

                                                            
37 Imagem disponível em: http://www.conselhojedibahia.com.br/cjba/2012/05/star-wars-35-
anos-e-o-dia-do-orgulho-nerd/. 
38  Imagens disponíveis em: http://www.cinemasterpieces.com/72013/cm8.jpg. 
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de 1976, pela editora americana Ballantine Books, com autoria atribuída a George 

Lucas. 

 

Figura 9– Capa e quarta capa da primeira edição do livro Star Wars: from the Adventures of                         
Luke Skywalker 

 
Portanto, é o lançamento desse livro que, de fato, irá inaugurar comercialmente 

a saga Star Wars. Inicialmente, o plano era de que ele fosse lançado simultaneamente 

com o filme, mas acabou saindo antes, devido aos atrasos da produção fílmica. Por 

esta razão é que ao se ler a quarta capa da primeira edição do livro vê-se a seguinte 

frase “Soon to be a spetacular motion picture! From Twentieth Century Fox!” (Logo 

será um espetacular filme! Da Twentieth Century Fox! – tradução nossa), como é 

possível observar na Figura 9. 

O livro acabou por se tornar um grande impulsionador para o sucesso do 

primeiro filme. A produtora Fox criou uma estratégia de divulgação do filme, entre 1976 

e 1977, baseada na sua apresentação para o nicho de fãs de ficção científica e 
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quadrinhos, por meio da execução de apresentações em convenções especificas 

como a San Diego Comic Convention, com a finalidade de apresentar Star Wars como 

uma nova forma de ficção científica e gerar uma ação de boca a boca capaz de ampliar 

o conhecimento sobre esse futuro lançamento. E o livro, único produto existente até 

aquele momento se tornou uma ferramenta essencial para essa divulgação. Em 

fevereiro de 1977, ou seja, três meses antes da estreia do filme, a primeira edição já 

havia vendido cento e vinte e cinco mil cópias39. 

Após cinco semanas em cartaz nos Estados Unidos, o filme já havia recuperado 

todo seu investimento inicial e acabou por se converter, naquela época, na maior 

bilheteria de todos os tempos arrecadando aproximadamente setecentos e noventa 

milhões de dólares40 mundialmente e foi indicado a 10 prêmios Oscars, no ano de 

1978, dos quais ganhou sete.  

Após todo o sucesso e rendimento de Star Wars, George Lucas se converteu 

em um dos maiores executivos da indústria cinematográfica. Transformou sua 

produtora Lucasfilm em um império que, sob seu comando, produziu alguns dos 

maiores sucessos do cinema do final do século XX até os dias atuais, entre eles os 

demais cinco filmes da saga Star Wars, a saber: O império contra-ataca; O retorno do 

Jedi; A ameaça fantasma; Ataque dos clones; A vingança dos Sith; e os quatro filmes 

da franquia Indiana Jones. 

A Lucasfilm, principalmente para atender as demandas das suas próprias 

produções, desenvolveu divisões que com o passar do tempo adquiriram grande 

respeito na indústria cinematográfica e se converteram em criadores de soluções que 

acabaram por ser aplicadas a toda a indústria, como foi o caso do sistema de som 

THX, que criou um padrão para cinemas, consoles e até mesmo sistemas de som 

para automóveis, para que seja assegurada uma reprodução de áudio de forma o mais 

fiel possível a que foi gravada originalmente. Esse sistema foi desenvolvido para que 

o som de Star Wars: O retorno de Jedi, de 1983, fosse ouvido exatamente como 

pretendido, em todas as salas de cinema. 

Portanto, até o ano de 2012 a Lucasfilm estava estruturada do seguinte modo: 
 
 
 
 

                                                            
39 Dados retirados do documentário Empire of Dreams de 2004. 
40 Dados obtidos em: http://www.the-numbers.com/movies/franchise/Star-Wars 
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• Lucasfilm  
 

o Lucas Digital – divisão de tecnologia 
 
 Industrial Light & Magic – divisão de efeitos especiais e digitais 

para a indústria do entretenimento. 
 Skywalker Sound – divisão de pós-produção e edição de som 

para a indústria do entretenimento. 
 ILM Experience Lab – divisão de desenvolvimento de realidade 

virtual, entretenimento para parques de diversão e narrativas 
base para futuras plataformas. 
 

o Lucasfilm Animation e Lucasfilm Animation Singapore – estúdio de 
animação digital para filmes, televisão e games. 
 

o LucasArts – divisão de desenvolvimento e publicação de softwares de 
entretenimento interativo. 
 

o Lucas Licensing – divisão de licenciamento e publicidade para Star 
Wars, Indiana Jones e outros projetos da Lucasfilm 

 
 Lucas Learning – divisão de produção de materiais 

baseados em tecnologia para a educação. 
 LucasBooks – divisão editorial da Lucasfilm 

 
o Lucas Online – divisão de destinada ao controle do universo online 

dos projetos da Lucasfilm, sejam para entretenimento, referência, 
educação ou e-commerce. 

 
Também pertenceram a Lucasfilm as empresas: Pixar Animation Studios que 

em 1986 foi vendida para Steve Jobs e em 2006 para a Disney e, THX, Ltd., que em 

2002 se tornou uma empresa independente. 

Assim, pode-se dizer que o grande sucesso do filme Star Wars, não apenas 

permitiu que George Lucas construísse uma poderosa empresa do ramo 

cinematográfico, como também o converteu em uma grande referência para a 

construção de universos narrativos que pudessem se expandir em várias mídias e 

fortalecerem a marca original.  

De acordo com Fernando Mascarello “Guerra nas Estrelas constitui o primeiro 

(e maior até hoje) exemplo do chamado 'filme-franquia', dando início ao florescimento 
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da indústria de negócios conexos - intimamente associada, é claro, à prática 

(deflagrada pelo filme) das reprises e sequências. ” (2006, p. 374). 

Mas, gerir uma empresa dessas e manter as franquias Star Wars e Indiana 

Jones, acabaram por cansar George Lucas que em janeiro de 2012, desde seu local 

preferido para trabalhar, o Rancho Skywalker, anunciou estar se aposentando dos 

negócios da Lucasfilm, para se dedicar a projetos mais pessoais.  

Desde maio de 2011, Bob Iger, o presidente da The Walt Disney Company, que 

havia comprado sob seu comando as empresas Pixar e Marvel, sondava Lucas sobre 

uma possível venda de sua empresa.  
Mas esse era exatamente o problema. Lucas não queria simplesmente 
entregar sua propriedade intelectual para a Disney - ou para qualquer 
outro investidor, por sinal - com apenas uma equipe mínima para 
manter a série em andamento. [...]. Star Wars era praticamente o único 
bem que a Lucasfilm possuía. Mesmo após todos aqueles anos, a 
empresa ainda era realmente a Star Wars Corporation.  
Não, se Lucas fosse vender a Lucasfilm, teria de ser a Lucasfilm mais 
elegante, ao estilo Edição Especial, que ela conseguisse ser. Era a 
hora de mudar tudo e torná-la nova, uma última vez.  
Primeiro passo: garantir um sucessor. [...] Kathleen Kennedy, sócia de 
Spielberg de longa data e uma das mais bem-sucedidas produtoras de 
Hollywood. Não havia outro candidato. [...]. 
Kathleen Kennedy nunca havia comandado um estúdio. Ela já havia 
gerenciado uma produtora bem-sucedida com o marido, Frank 
Marshall: a Amblin Entertainment, que eles cofundaram com Spielberg 
e pela qual produziram os filmes do cineasta, E. T.: o extraterrestre, 
Jurassic Park e Lincoln, juntamente com um bando de outros filmes de 
diretores como Martin Scorsese e J. J. Abrams. A Amblin havia 
produzido um monte de filmes com a Disney e suas subsidiárias 
também. Kennedy aceitou na hora: o cargo "me permitiria usar minhas 
habilidades e fazer parte de algo maior", falou ela. Novos filmes de 
Star Wars seriam "algo maior" do que qualquer longa-metragem 
blockbuster que Kennedy tivesse se envolvido até agora. (TAYLOR, 
2015, p. 492). 

 
 

No dia primeiro de junho de 2012, Kathleen Kennedy foi anunciada como 

copresidente da Lucasfilm, e a partir de então, iniciou-se o processo de venda da 

empresa para a The Walt Disney Company. 
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3.2 UNIÃO DE GALÁXIAS: LUCASFILM E THE WALT DISNEY COMPANY 

  

 

Em trinta de outubro de 2012, a venda da Lucasfilm para a Disney foi efetivada 

e George Lucas, recebeu o valor de quatro bilhões e meio de dólares por toda a sua 

empresa e suas criações, sendo que dois bilhões de dólares foram em dinheiro e a 

outra parte em títulos de ações da The Walt Disney Company, fato esse, que o 

converteu no segundo maior acionista da empresa. 

Contudo, a relação entre Lucas e a Disney vem de muito antes dessa data. 
Em julho de 1955, George foi colocado em sua primeira viagem de 
avião – para Anaheim, para a grande inauguração da Disneylândia. 
Ele perdeu por pouco Walt Disney em pessoa inaugurando o parque, 
mas chegou a tempo para o segundo dia. “Eu estava no céu”, 
comentou Lucas sobre a viagem. [...] A família Lucas voltaria à 
Disneylândia de dois em dois anos. (TAYLOR, 2015, p. 48). 

 
 

A primeira obra de arte que Lucas comprou em sua vida foi uma página original 

de Tio Patinhas, criada por Carl Barks, um veterano artista da Disney, por quem ele 

tinha um enorme apreço. 

Além disso, George Lucas, como produtor e empresário, admirava o modo 

como a Disney construía suas franquias de entretenimento, por meio da exploração 

de licenciamentos e comercialização de diversos produtos atrelados a suas histórias 

e personagens.  

Ele também concordava sobre ao olhar que a empresa tinha com relação ao 

público infanto-juvenil, ao qual considerava a "força motriz da indústria de 

entretenimento" (EPSTEIN, 2008, p. 23), pois, na maioria das vezes, eram as crianças 

e os jovens que apresentavam aos seus pais os novos filmes e os faziam ir aos seus 

parques, acabando por torná-los de certa forma, potenciais consumidores de diversos 

produtos atrelados as suas histórias e personagens. George Lucas vai dizer que 

“Quando dirigi Loucuras de Verão eu descobri que fazer um filme 
positivo é muito estimulante”, [...] “Pensei: Talvez eu deva fazer um 
filme assim para uma garotada ainda mais jovem. Loucuras de Verão 
era para um público de 16 anos; este (Star Wars) é para uma plateia 
de 10 a 12 anos, que perdeu algo ainda mais importante do que os 
adolescentes. Eu vi que as crianças de hoje não têm um mundo de 
fantasia como nós tínhamos — não têm faroestes, não têm filmes de 
pirata… esse tipo de aventura de verdade na linha Errol Flynn, John 
Wayne. A Disney desistiu de seu domínio sobre o mercado infantil, e 
nada a substituiu.”. (BISKIND, 2013, p. 474). 
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Por acreditar nisso, Lucas chegou a oferecer, em 1972, o roteiro de Star Wars 

para a Disney  
Ele levou o manuscrito para a Disney, mas o estúdio era um castelo 
atrás de muralhas que produzia poucos filmes grandes na época [...] 
e começava o que se tornaria uma década de declínio. “A Disney teria 
aceitado esse filme se Walt ainda estivesse vivo”, insistiu Lucas. 
Ironicamente, a Disney jamais meteria as mãos no filme, nem mesmo 
após ter comprado a Lucasfilm cerca de quatro décadas depois; o filme 
original é o único filme Star Wars a ser distribuído por outro estúdio 
eternamente. (TAYLOR, 2015, p. 157). 

 

A primeira colaboração profissional entre a Lucasfilm e a Disney foi ocorrer em 

1985, quando Lucas foi chamado para trabalhar em um novo tipo de filme de 

animação, que seria exibido em seus parques e que utilizaria a técnica 3D. O filme se 

tornou Captain EO e foi estrelado por Michael Jackson, dirigido por Fancis Ford 

Copolla e teve a produção executiva do próprio Lucas. O filme teve sua estreia nos 

parques da Disney em 1986, e desde, então, ainda é uma atração em algum deles 

pelo mundo. 

Nesse mesmo período, a Disney buscava uma nova atração para atualizar a 

sua Terra do amanhã (Tomorrowland), e pensava no desenvolvimento de um 

simulador de viagens espaciais. O então presidente da Disney, Michael Eisner 

apresentou a ideia para Lucas, que também estava necessitando de algo novo para 

reavivar a marca Star Wars, que em meados dos anos 1980, estava perdendo sua 

aura. O filme O retorno do Jedi, havia saído em 1983, e desde então, apenas 

produções voltadas puramente para o público infantil, como os desenhos animados 

Droids: aventuras animadas e Ewoks, ambos de 1985, e os filmes para a televisão 

Ewoks: Caravana da Coragem (1984) e A Batalha de Endor (1985), estavam sendo 

produzidos pela empresa.  

O projeto foi acordado e ambas empresas começaram a produção do que viria 

a se tornar o simulador Star Tours, uma atração que levaria os visitantes a uma viagem 

a Endor, no meio de uma batalha entre a Aliança Rebelde e o Império. A Disney 

produziu a parte física e a Industrial Light & Magic um filme com perspectiva em 

primeira pessoa, repleto de efeitos especiais e com sincronismo de movimentos para 

o simulador. A atração abriu para o público, na Disneylândia, em janeiro de 1987, com 

a realização de um grande evento com as presenças de Lucas e Eisner. Ela ficou ativa 

em distintos parques do grupo Disney até 2012, quando foi atualizada para Star Tours 
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– The Adventures Continue, com a criação de um novo simulador e uma nova 

animação, agora em 3D.  

 

 

                    
 

 
 

Figura 10– Pôster, logotipos da atração Star Tours e Star Tours 3-D e entrada da atração Star Tour no parque 
Hollywood Studios na The Walt Disney World – Imagens da pesquisadora 
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A partir dessa época, a Lucasfilm e a Disney nunca mais se separariam, 

trabalhariam juntas em diversos filmes, como 101 Dálmatas, Flubber, Pearl Harbor, 

entre outros, desenvolvimento de atrações e eventos para os parques, como no caso 

do Star Wars Weekends, um evento que desde 1997, ocorre nos fins de semana do 

mês de maio, no parque Hollywood Studios, na The Walt Disney World, em Orlando, 

Flórida e promove uma grande celebração da saga Star Wars por meio da interação 

entre fãs, atores, diretores e personagens. 

Quando Bob Iger, no ano de 2005 assumiu a presidência da Disney, um de 

seus projetos era expandir as franquias de propriedade intelectual da Disney. Para 

isso   buscava a aquisição de grandes empresas de mídia. No ano de 2006, conseguiu 

efetivar a compra da Pixar Animations Studios e, em 2009, foi a vez de adquirir a 

Marvel Entretainment. Desde o inicío ele também flertava com Lucas sobre uma 

possível venda da Lucasfilm. 

Portanto, com um relacionamento duradouro entre a Lucasfilm e a Disney, um 

compartilhamento de valores entre as empresas e Lucas encantado pela forma 

cuidadosa e respeitosa com a qual o novo presidente da Disney, Bob Iger, estava 

conduzindo suas recentes aquisições, a Pixar e a Marvel, tornou-se natural que ao 

querer se aposentar, ele optasse por vender sua empresa para a The Walt Disney 

Company.  

Assim, a partir de trinta de outubro de 2012, a Lucasfilm Ltd. tornou-se parte da 

The Walt Disney Company, o segundo maior conglomerado de mídia e entretenimento 

do mundo, atrás apenas do grupo, também americano, Comcast.  

Fundada em 1923, a Disney hoje é um grupo que possui estúdios 

cinematográficos controlados pela The Walt Disney Studios; quatorze parques de 

diversões e resorts espalhados pelo mundo, controlados pela Disney Parks and 

Resorts, redes de televisão com a ABC, ESPN e a Disney Channel, controlados pela 

Disney Media Networks e uma área de licenciamentos e relacionamentos de mídia, a 

Disney Consumer Products and Interactive Media. Também, compõem a empresa as 

seguintes companhias que foram adquiridas ao longo de sua história The Muppets 

Studio, Pixar Animation Studios, Marvel Entertainment, Marvel Studios, UTV Software 

Communications e Maker Studios. 
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Hoje ela possui cerca de cento e oitenta mil empregados e teve um faturamento 

total de aproximadamente cinquenta e dois bilhões e meio de dólares41, no ano de 

2015. De acordo com uma pesquisa feita pelo The Reputation Institute, ela foi 

considerada, no ano de 2016, a segunda empresa42 mais respeitável do mundo. 

Após sua compra, a Lucasfilm se tornou uma empresa subsidiária da The Walt 

Disney World e continua sendo presidida por Kathleen Kennedy e apresenta a 

seguinte estrutura 
 

• Lucasfilm  
 

o Industrial Light & Magic – divisão de efeitos especiais e digitais para a 
indústria do entretenimento. 

• ILM Experience Lab – divisão de desenvolvimento de 
realidade virtual, entretenimento para parques de diversão 
e narrativas base para futuras plataformas. 
 

o Skywalker Sound – divisão de pós-produção e edição de som para a 
indústria do entretenimento. 
 

o LucasArts Entretainment –  divisão de licenciamento e publicação de 
games. 

 
o Lucasfilm Animation - estúdio de animação digital para filmes, 

televisão e games. 
 Lucasfilm Animation Singapore 

 
o Lucas Licensing – divisão de licenciamento e publicidade para Star 

Wars, Indiana Jones e outros projetos da Lucasfilm 
 LucasBooks – divisão editorial ligada a Del Rey Books 

responsável por licenciamentos da Lucasfilm 
 

o Lucas Online –  controle de websites, aplicativos e mídias digitais 
 StarWars.com 

 
o Lucasfilm Story Group – divisão fundada em 2013 com a função de de 

determinar e controlar os cânones de Star Wars. 

 

                                                            
41 Dados obtidos em: https://www.statista.com/statistics/273555/global-revenue-of-the-walt-
disney-company/. 
42 Dados obtidos em: https://www.statista.com/statistics/516403/most-reputable-companies/. 
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Com relação a direitos, a Disney em 2013 comprou da Paramont Pictures os 

direitos de distribuição e marketing para futuros filmes da franquia Indiana Jones.  

Já no caso de Star Wars, a Twentieth Century Fox ainda possui os direitos de 

distribuição dos seis primeiros filmes, sendo que os direitos do primeiro filme, de 1977, 

são permanentes, enquanto que o direito dos demais termina em maio de 2020. Em 

2015 terminou a licença de direitos para a publicação de histórias em quadrinhos da 

Dark Horse Comics, e os quadrinhos voltaram a ser publicados pela Marvel Comics, 

agora também subsidiária da Disney, mas que foi a primeira editora dos quadrinhos 

Star Wars. Com relação aos livros, os direitos das obras pulicadas a partir de abril de 

2014 serão da Del Rey Books.  

Antes mesmo de lançar seu filme George Lucas acreditava no poder que a sua 

história possuía de gerar os mais diversos tipos de produtos, para serem 

comercializados. Quando ele vende a marca para a Disney, com mais de trinta anos 

de vida, já a entrega com uma gama de licenciamentos de produtos poderosos, que a 

companhia, que o tinha inspirado a acreditar no poder desse tipo de relação comercial, 

fará crescer e multiplicar, como será visto a seguir. 

 

 

3.3 ESTRELAS: STAR WARS EM MÍDIAS E PRODUTOS 

 

 

Se, para os fãs, existe uma verdade absoluta sobre Star Wars é a de que é 

impossível saber quantos produtos existem relacionados com a marca, até porque no 

exato momento que este texto está sendo escrito, em algum lugar do mundo alguém 

está preparando mais um novo produto Star Wars para ser consumido.  

O que George Lucas conseguiu com a saga Star Wars foi criar um universo 

todo de personagens, equipamentos, naves, planetas etc. que podem ser estendidos 

e explorados a cada nova narrativa que é lançada e que nas mãos da Disney tende a 

crescer mais ainda. 

No segundo semestre de 2016, uma rápida busca em dois dos maiores 

endereços de comércio eletrônico do mundo, amazon.com e ebay.com resulta, 

respectivamente, nas enormes quantias de 3.976.182 e 1.396.275 de produtos 

relacionados com a marca Star Wars, que podem ser consumidos. 
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Figura 11– Imagem do resultado da busca pelo termo “Star Wars” nos sites amazon.com e ebay.com 

 

Bonecos, brinquedos em geral, roupas, fantasias, artigos de cama, mesa e 

banho, aparelhos eletrônicos, carregadores de bateria, bolsas, sapatos, relógios, 

joias, produtos alimentícios, jogos, games eletrônicos, material escolar, artigos de 

papelaria, malas de viagem, produtos de maquiagem, artigos de higiene pessoal, 

produtos para decoração, produtos para pets, instrumentos musicais, filmes, discos, 

livros, enfim, tudo que se possa imaginar pode se converter em um produto vinculado 

com a marca Star Wars. 
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Figura 12– Colagem criada pela pesquisadora para demonstrar a variedade de produtos com a marca Star Wars. 

 

Se hoje essa variedade de produtos existe foi porque  
Em algum momento em 1975, enquanto trabalhava no interminável 
segundo manuscrito e tomava café, George Lucas pensou em 
canecas de raças de cachorro. Elas foram uma febre nos anos 1970. 
Não seria divertido ter uma caneca que se parecesse com um Wookie? 
Isso, e o fato de que R2-D2 se parecia com uma lata de biscoitos, 
foram os únicos produtos específicos que Lucas admite ter imaginado 
enquanto escrevia o filme. 
Mas ele sabia que o filme era rico em possibilidades para produtos 
correlatos. Tendo crescido como filho de um dono de loja de material 
de escritório e brinquedos, e tendo construído os próprios brinquedos, 
Lucas permanecia fascinado pelo potencial deles e não sentia a menor 
vergonha pelo interesse que tinha. (TAYLOR, 2015, p. 266). 

 
 
Todo o sucesso em termos mercadológicos, sem antecedentes, que a franquia 

Star Wars obteve provocou uma grande reflexão nos estúdios de Hollywood, que 

passaram a produzir projetos que pudessem render inúmeras possibilidades 

comerciais, não apenas um filme, mas "megafranquias –títulos em sequência com 

grandes orçamentos e possibilidade de sinergia em  distintas mídias incluindo, mas 

não se limitando a atrações em parques de diversão, videogames, trilhas sonoras e 

licenciamento de brinquedos" (DALECKI, 2008, p. 47)43 . 

                                                            
43 Tradução da pesquisadora para: “megafranchise movies—big-budget sequelized titles with 
synergistic media tie-ins including, but not limited to, theme park rides, videogames, 
soundtracks and toy licensing.”. 
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O primeiro licenciamento de Star Wars foi fornecido para a Kenner Products, 

para a produção de quatro bonecos e um jogo para a família. O contrato foi firmado 

antes mesmo de o filme ficar pronto e durou de 1976 até 1985. Eles criaram os 

primeiros bonecos da série, com um tamanho de nove e meio centímetros, que acabou 

por se converter em um tamanho usual para bonecos colecionáveis.  

Com o sucesso do filme, a procura pelos produtos produzidos pela Kenner foi 

enorme, e eles não conseguiram atender a demanda de pedidos para o Natal de 1977. 

Assim, criaram uma solução que foi a de vender um pedaço de papelão por dez 

dólares que garantia que em fevereiro de 1978, o consumidor seria o primeiro a 

receber os quatro bonecos de Star Wars. 

 

       
 

Figura 13– Imagem do anúncio da Kenner para a venda do Star Wars Early Bird Certificate Package e imagem 
do produto.44 

Além dos brinquedos previamente acordados, Lucas convence a Kenner a 

produzir as diferentes armas que apareciam em seus filmes, assim, em 1978 

começam a ser vendidos as primeiras réplicas de sabres de luz, que eram compostos 

de uma base de plástico e uma lamina de vinil inflável.  

                  
Figura 14– Imagem do primeiro sabre de luz comercializado pela Kenner no final dos anos 1970.45 

                                                            
44 Imagens disponíveis em: http://theswca.com/index.php?action=disp_item&item_id=51191 e 
https://www.yahoo.com/movies/the-first-worst-star-wars-christmas-a-look-182628649.html. 
45 Imagens disponíveis em: http://theswca.com/images-toys/misc/inflatablesaber.html. 
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Apenas no ano de 1978 ela vendeu mais de 42 milhões de produtos Star Wars 

e manteve seu licenciamento até o ano de 1985.  Desde 1995 quem possui o 

licenciamento da maioria dos brinquedos ligados à franquia Star Wars é a companhia 

americana Hasbro,  

O autor Chris Taylor, em seu livro Como Star Wars conquistou o universo, 

informa que 
Mais de 20 bilhões de produtos foram vendidos durante a vida da série. 
Isso é metade das vendas da Barbie – um feito e tanto, considerando 
que a boneca loura anatomicamente irreal teve vinte anos de 
vantagem. E a Barbie luta para se manter relevante no mundo 
moderno; as vendas da boneca caíram 40% em 2012. Star Wars 
enquanto isso, apenas ficou mais forte; agora que a Disney uma 
empresa de capital aberto, comprou a anteriormente privada 
Lucasfilm, nós sabemos que ela teve rendimentos de licenciamento de 
215 milhões de dólares apenas em 2012. (TAYLOR, 2015, p. 270) 

 

Todo esse sucesso com relação aos produtos Star Wars se deve, também, ao 

fato de Lucas ter sabido criar e reter os fãs de suas histórias, mesmo durante o tempo 

no qual não houve uma produção fílmica. Fãs que se converteram em verdadeiros 

colecionadores e caçadores de relíquias Star Wars, dispostos a consumir de forma 

ilimitada tudo que lhes for ofertado com a marca.  

 

  
Figura 15– Fotos da própria pesquisadora, tiradas do interior da loja Tatooine Traders, no parque Hollywood 

Studios, em março de 2016.  
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 Figura 16– Fotos da própria pesquisadora, representando os fãs consumidores da sagaStar Wars, tiradas do 

interior da Star Wars Galatic Outpost, na Disney Springs em março de 2016.  
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Figura 17– Fotos de diversos produtos Star Wars pertencentes a coleção pessoal da pesquisadora  

 
Figura 18– Fotos de diversos produtosStar Wars pertencentes a coleção pessoal do colecionador  

Rodrigo Cabral Pina 
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Com relação aos produtos Star Wars o pesquisador Henry Jenkins diz que  
Guerra nas Estrelas é, de várias formas, um ótimo exemplo da 
convergência dos meios de comunicação em ação. A decisão de 
George Lucas de abrir mão do salário, no primeiro filme de Guerra nas 
Estrelas, em troca de uma participação nos lucros da venda de 
produtos extras é amplamente citada como um momento decisivo no 
surgimento da nova estratégia de produção e distribuição de mídia. 
Lucas fez fortuna, e a Twentieth Century Fox Film Corporation 
aprendeu uma lição valiosa. Os action figures de Guerra nas Estrelas 
da Kenner são considerados primordiais ao restabelecimento do valor 
de produtos associados à mídia para a indústria de brinquedos, e a 
música de John Williams ajudou a revitalizar o mercado de discos de 
trilhas sonoras. O rico universo narrativo da saga de Guerra nas 
Estrelas proporcionou inúmeras imagens, ícones e artefatos que 
podiam ser reproduzidos de várias formas. Apesar da lacuna 
prolongada entre as datas de lançamento de O Retorno de Jedi (1983) 
e A Ameaça Fantasma (1999), a Lucasfilm continuou a gerar lucros 
com a franquia de Guerra nas Estrelas, por meio da produção de 
romances originais e revistas em quadrinhos, da distribuição de fitas 
de vídeo e de áudio, da comercialização ininterrupta de brinquedos e 
outros produtos de Guerra nas Estrelas e da manutenção de um 
elaborado aparato publicitário, incluindo uma sofisticada revista 
mensal para os fãs. (JENKINS, 2015, p. 258-259) 

 

Dentre todos os produtos comercializados relacionados a saga Star Wars, 

existem também os que pertencem ao universo do mercado editorial. Hoje pode-se 

encontrar a venda histórias em quadrinhos, mangás, graphic novels, livros técnicos e 

de referência, romances, enfim, milhares de títulos relacionados a marca. 
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Figura 19– Fotos da própria pesquisadora, representando os mais diversos títulos relacionados à Star Wars, 

disponíveis em lojas do complexo The Walt Disney World, em março de 2016.  

 

Esses produtos geraram, até 2015, um faturamento de um bilhão e oitocentos 

e cinquenta milhões de dólares46, além de ajudarem a manter viva a saga, durante 

todos esses anos, e envolverem diversos fãs, que se converteram em autores e 

ajudaram na criação de novas histórias que expandiram a galáxia Star Wars. 

Por essa razão, para que se possa compreender como a literatura se torna 

parte de uma narrativa transmidiática e qual a sua importância para ela, buscar-se-á, 

a seguir, a compreensão de como ela se apresenta dentro da franquia Star Wars e 

serão analisados, alguns exemplares da diversa produção que compõem a literatura 

Star Wars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
46 Dados obtidos em: http://www.statisticbrain.com/star-wars-total-franchise-revenue. 
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4 STAR WARS: CHEGANDO AO SISTEMA DA LITERATURA 

 

 

Conforme já observado a literatura sempre fez parte do universo Star Wars, 

uma vez que, o primeiro produto oficial da franquia foi o livro Star Wars: from the 

Adventures of Luke Skywalker, de 1976, o qual, além de introduzir a saga para os fãs, 

iniciou toda a produção de uma literatura ligada a marca e também inaugurou o 

universo expandido de Star Wars. 

A expressão universo expandido, do inglês “expanded universe” é um termo 

que serve para designar a extensão de uma franquia de mídia em relação a diversos 

meios de comunicação. O universo expandido é o espaço narrativo no qual uma 

história original, um filme, por exemplo, vai se desdobrar em novas aventuras com 

personagens e cenários existentes ou novos, muitas vezes em novas mídias, como 

livros, quadrinhos, jogos, séries televisivas, etc., podendo inclusive expandir as 

possibilidades da história original infinitamente.  

É importante notar que no universo expandido, diferente do que na adaptação, 

as histórias que são contadas são sempre inéditas e não apenas readaptadas. Quase 

toda grande franquia de mídia possui seu universo expandido, principalmente devido 

a suas bases de fãs que acabam por interagir com os conteúdos originais e muitas 

vezes, por meio de fanfictions47, acabam por criar novas histórias que terminam 

absorvidas pela franquia original ampliando-a cada vez mais. 

 Um dos maiores exemplos de universo expandido de franquias de mídia que 

se pode citar é o de Star Wars, um universo composto de uma infinidade de romances, 

quadrinhos, jogos, séries de animação, entre outros, que contribuem com novas 

histórias, personagens e situação que nasceram e existem em um universo 

infinitamente maior que o da obra original.  

Assim, para que se possa compreender como a literatura ocupa um papel de 

destaque e importância dentro da franquia Star Wars é necessário que se verifique o 

que é e como se apresenta o universo expandido dessa franquia, que durante os 

últimos quarenta anos cresceu e continua em ascensão e constante transformação. 
 

                                                            
47  Fanfiction são histórias de ficção criadas por um fã ou um grupo de fãs baseadas em 
personagens, locais e enredos pertencentes a produtos midiáticos como livros, filmes, séries, 
quadrinhos, etc... 
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4.1 O SISTEMA DA LITERATURA NO UNIVERSO EXPANDIDO STAR WARS 

 

 

Em um texto de abertura, publicado em uma reimpressão do livro Splinter of 

the mind´s eye (1978), de Alan Dean Foster, de 1986, encontra-se uma pequena 

introdução escrita por George Lucas, na qual ele diz que   
Depois que Star Wars foi lançado, ficou aparente que minha história 
— não importa quantos filmes levaria para ser contada — era apenas 
uma das milhares que poderiam ser contadas sobre os personagens 
que habitam a galáxia. Mas essas não eram histórias que eu estava 
destinado a contar. Ao invés disso, elas viriam da imaginação de 
outros escritores, inspirados pelo vislumbre de uma galáxia que Star 
Wars provia. Hoje, é maravilhoso, e inesperado, o legado de Star 
Wars para o qual tantos escritores talentosos estão contribuindo com 
novas histórias para a Saga. Esse legado começou com Splinter of the 
Mind’s Eye, publicado menos de um ano após o lançamento de Star 
Wars. Escrito por Alan Dean Foster, um reconhecido e talentoso autor 
de ficção científica, Splinter foi promovido como uma “nova aventura” 
de Luke Skywalker. Ele chegou às livrarias exatamente quando eu 
estava me preparando para escrever minha própria “nova aventura” 
de Luke, em forma de script com o título de O Império contra-ataca.     
(FOSTER, p.7)48 

 

Assim, é possível observar na fala de Lucas que desde o princípio da saga ele 

já tinha a visão de que o universo que ele havia apresentado em Star Wars não ficaria 

restrito as obras que ele viesse criar, uma vez ele poderia ser expandido, por meio 

das mais diversas histórias que poderiam ser contadas relacionadas aos locais, 

personagens e eventos, por inúmeros criadores que quisessem formar parte dessa 

história. 

Desse modo, nasceu o universo expandido de Star Wars, também conhecido 

pela abreviação UESW, composto por todas as histórias ficcionais, oficialmente 

licenciadas pela Lucasfilm. O UESW é composto por livros, histórias em quadrinhos, 

                                                            
48 Tradução da pesquisadora para: “After Star Wars was released, it became apparent that my 
story—however many films it took to tell—was only one of thousands that could be told about 
the characters who inhabit its galaxy. But these were not stories that I was destined to tell. 
Instead they would spring from the imagination of other writers, inspired by the glimpse of a 
galaxy that Star Wars provided. Today it is an amazing, if unexpected, legacy of Star Wars 
that so many gifted writers are contributing new stories to the Saga. This legacy began with 
Splinter of the Mind’s Eye, published less than a year after the release of Star Wars. Written 
by Alan Dean Foster, a well-known and talented science-fiction author, Splinter was promoted 
as a “further adventure” of Luke Skywalker. It hit the bookstores just as I was preparing to write 
my own “further adventure” of Luke, in the form of a script entitled The Empire Strikes Back.”. 
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brinquedos, videogames, séries de televisão, e qualquer outro material produzido 

antes de 25 de abril de 2014, excetuando-se os seis filmes produzidos por George 

Lucas, bem como a série de animação Star Wars: The Clone Wars. 
O cânone definitivo do universo Star Wars é composto pelos 

filmes e produções para televisão nos quais George Lucas está 
diretamente envolvido. Os filmes e a série de televisão Clone Wars 
são o que ele e seus autores escolhidos a dedo referenciam quando 
adicionam aventuras cinematográficas à obra Star Wars.  

Mas, Lucas permite que um Universo Expandido exista 
paralelamente ao que ele supervisiona diretamente. Em alguns casos, 
os administradores do Universo Expandido – editores da divisão de 
licenciamento da Lucasfilm Ltd. que trabalham com autores e editoras 
– solicitam sua contribuição ou benção para seus projetos. Embora 
essas histórias possam ter seu selo de aprovação, elas não entram 
em seu cânone, a menos que sejam retratadas cinematograficamente 
em um de seus projetos. (HIDALGO, 2012, p.9)49 

 

Todo o material relacionado a saga que se encontra disponível no UESW acaba 

por expandir a história em trinta e seis mil anos antes dos acontecimentos do filme 

Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma, até aproximadamente cento e trinta e 

seis anos após o ocorrido em STAR Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi. 

Como o primeiro produto da saga lançado ao mercado foi o livro Star Wars: 

from the Adventures of Luke Skywalker, a novelização do filme Star Wars: Episódio IV 

- Uma Nova Esperança, pode-se dizer que o universo expandido de Star Wars é mais 

antigo que o canônico. Porém, como marco de início oficial do UESW considera-se a 

publicação do livro Splinter of the mind´s eye em 1978, embora em outubro de 1977 

houvesse saído na revista pizzazz, da Marvel Comics, os quadrinhos The Keeper´s 

World, que contavam uma aventura de Luke e Leia, logo após a Batalha de Yavin. 

 

 

 

                                                            
49 Tradução da pesquisadora para: “The most definitive canon of the Star Wars universe is 
encompassed by the feature films and television productions in which George Lucas is directly 
involved. The movies and the Clone Wars television series are what he and his handpicked 
writers reference when adding cinematic adventures to the Star Wars oeuvre. 

But Lucas allows for an Expanded Universe that exists parallel to the one he directly 
oversees. In many cases, the stewards of the Expanded Universe—editors within the licensing 
division of Lucasfilm Ltd. who work with authors and publishers—will ask for his input or 
blessing on projects. Though these stories may get his stamp of approval they don’t enter his 
canon unless they are depicted cinematically in one of his projects.”. 
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Figura 20– Capa da revista pizzazz de outubro de 1977 e do livro Splinter of the minds eye de 1978 

 

Durante o período de lançamento da trilogia clássica de filmes da saga, de 1977 

até 1983, dez livros chegaram ao mercado como histórias pertencentes ao universo 

Star Wars, a saber: Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker (novembro 

de 1976), Splinter of the Mind's Eye (março de 1978), Han Solo at Stars' End (abril 

de 1979), Han Solo's Revenge (outubro de 1979), Star Wars Episode V: The Empire 

Strikes Back (abril de 1980), Han Solo and the Lost Legacy (agosto de 1980), Star 

Wars Episode VI: Return of the Jedi (maio de 1983), Lando Calrissian and the 

Mindharp of Sharu (junho de 1983), Lando Calrissian and the Flamewind of 

Oseon (setembro de 1983), Lando Calrissian and the Starcave of 

ThonBoka (novembro de 1983).  

Os dois primeiros livros foram uma encomenda de George Lucas para o autor 

Alan Dean Foster, no caso de Star Wars: From the Adventures of Luke Skywalker ele 

desenvolveu uma novelização do roteiro do primeiro filme e teve total liberdade 

para criar essa narrativa. Vale aqui mencionar que ele escreveu a versão novelizada 

enquanto Lucas rodava o filme, de modo que é difícil dizer que o livro é uma adaptação 

do filme ou vice e versa, uma vez que a produção de ambos os textos ocorria 

simultaneamente.  

Devido a esse fato, é possível encontrar algumas diferenças entre as obras 

como o fato do personagem Palpatine ser o Chanceler supremo no filme, enquanto é 

o presidente da república no livro, os “dróides” só chamados de mecânicos ou 

máquinas no livro, bem como tem seus nomes grafados como Erredois Dedois e 

http://starwars.wikia.com/wiki/November
http://starwars.wikia.com/wiki/1976
http://starwars.wikia.com/wiki/March
http://starwars.wikia.com/wiki/1978
http://starwars.wikia.com/wiki/Han_Solo_at_Stars%27_End
http://starwars.wikia.com/wiki/April
http://starwars.wikia.com/wiki/1979
http://starwars.wikia.com/wiki/October
http://starwars.wikia.com/wiki/1980
http://starwars.wikia.com/wiki/1983
http://starwars.wikia.com/wiki/September
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Cetrês Pezero enquanto que no filme e posteriormente em todas as histórias ele 

passaram a ser denominados como R2-D2 e C-3PO. Outro fato interessante é que no 

livro apenas Han Solo atira em Greedo que nem revida, porém quando da edição do 

filme Lucas optou por colocar Han Solo revidando ao tiro de Greedo, para que ele não 

fosse visto como um assassino qualquer, mas sim como um herói que apenas se 

defendeu. De uma certa forma o livro é mais pesado e violento que o filme, uma vez 

que foi pensado para um público adulto, enquanto que o filme é desenvolvido 

principalmente para uma audiência de pré-adolescentes e adolescentes. 

Já o livro Splinter of the Mind's Eye, foi encomendado para servir como uma 

continuação de custo baixo para o primeiro filme, caso esse não fizesse um sucesso 

esperado pelo estúdio e o orçamento para filmar sua continuação fosse pequeno. Com 

o sucesso de Uma nova esperança e Lucas podendo fazer o segundo filme sem 

restrição orçamentária, a ideia de filmar Splinter of the Mind's Eye foi abandonada e o 

que foi filmado foi o próprio roteiro de Lucas de O Império contra-ataca, ficando assim 

o livro de Foster conhecido como o filme que nunca existiu.     

Juntamente com as sequências cinematográficas foram lançados os livros  Star 

Wars Episode V: The Empire Strikes Back (abril de 1980), escrito por Donald F. Glunt 

e Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (maio de 1983) de James Kahn, tendo essa 

última publicação, se tornado o best-seller do ano nos Estados Unidos, de acordo com 

a  revista Publishers Weekly. 

Entre o período de realização dos filmes da trilogia clássica foram lançadas 

também duas trilogias: The Han Solo adventures, escrita por Brian Daley que 

apresenta as aventuras de Han Solo e Chewbacca antes dos acontecimentos 

relatados no filme de 1977, viajando pela galáxia na Millennium Falcon junto com um 

par de droides denominados Bollux e Blue Max; e The Lando Calrissian Adventures, 

de Lester Neil Smith, que narra as histórias vividas por Lando Calrissian e seu droide 

Vuffi Raa, ainda quando ele era o capitão da nave Millenium Falcon, antes de perde-

la para Han Solo.  

Para a escrita de ambas as trilogias foi dada total liberdade para os autores e 

não houve preocupação por parte da Lucasfilm em acompanhar as ordens 

cronológicas dos eventos que ocorriam nas aventuras, bem como observar se havia 

discrepância entre os fatos que ocorriam nos livros e os que eram narrados nos filmes. 

A narrativa dos livros era, de certo modo, tratada como independente dos filmes da 

trilogia clássica. 

http://starwars.wikia.com/wiki/1980
http://starwars.wikia.com/wiki/1983
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No meio dos anos oitenta do século passado, a saga Star Wars como um todo 

entrou em um período de hibernação, sem o lançamento de novos filmes ou histórias 

novas, porém ela ainda se mantinha viva graças  
a uma nova geração que havia nascido, que nunca havia 
experimentado os lançamentos originais em primeira mão, mas que 
cresceu acompanhando na televisão e em vídeos cassetes 
encarnações da saga – na realidade, Star Wars foi o primeiro vídeo 
cassete a obter um milhão de dólares em aluguel. (KAMINSKI, 2012, 
p.334)50 

 

Assim, era notório que ainda havia mercado para a saga e que era interessante 

a criação de novos produtos, para que antigos e novos consumidores novamente se 

alimentassem de novidades relacionadas a ela. 

Em 1987, a West End Games iniciou a publicação de um jogo de RPG51 que 

forneceu detalhes do universo Star Wars nunca antes vistos, que buscavam uma 

coexistência e uma coerência sem precedentes como, por exemplo, pode-se citar o 

desenvolvimento do alfabeto “Aurebesh”, que inicialmente aparecia apenas como 

decoração  no filme o Retorno de Jedi, mas acabou sendo transformado em um 

alfabeto completo e utilizável por Stephen Crane e passou a ser utilizado nos filmes, 

livros e em toda série de produtos ligados a franquia Star Wars. O nível de 

detalhamento que a West End criou em seus produtos foi tão grande, que eles 

acabaram por servir como material de referência para outros desenvolvedores de 

produtos do universo expandido da saga.   

Já em 1989, a editora Bantam propõe à Lucasfilm a edição de novos livros que 

pudessem expandir a narrativa dos filmes. Quase um ano depois a Lucasfilm aceitou 

a proposta e o premiado escritor de ficção científica Timothy Zahn, foi contratado para 

escrever o que foi denominado como as continuações que nunca haviam sido feitas 

de Star Wars. 
Timothy Zahn acabaria por compor uma trilogia como se fosse uma 
trilogia sequencial que nunca existiu. A história apresentaria uma 
personagem similar ao conceito abandonado na primeira trilogia de 

                                                            
50 Tradução da pesquisadora para: “A new generation had since been born, one that had never 
experienced the original releases first hand but grew up weaned on television and home video 
incarnations of the saga—in fact, Star Wars was the first video cassette to make a million 
dollars in rentals.”. 
51 RPG é a abreviação de “Role-playing game” um jogo no qual os jogadores assumem os 
papéis de personagens e criam narrativas de modo colaborativo de acordo com um conjunto 
de regras predeterminadas, dentro das quais eles podem improvisar livremente. Cada escolha 
dos jogadores determina a direção que o jogo irá tomar. 
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1977, de irmã Jedi, a Mara Jade, bem como apresentaria substitutos 
para Vader e o Imperador, na figura dos “dark Jedi” Joruus C’Boath e 
Grand Admiral Thrawn. Had Abbadon, o planeta metrópole dos 
primeiros rascunhos do Retorno de Jedi, ressurgiu e foi renomeado 
como Coruscante a história se passa entorno da reconstrução da 
República como Lucas havia começado sua própria sequência. 
Embora fosse dada uma ampla liberdade para Zahn construir a história 
como quisesse, o próprio Lucas se envolveu na escrita da trilogia de 
Zahn mais do que em qualquer outro livro subsequente, devido ao 
volume crescente e além de seu controle de produção. Lucas lia e 
aprovava pessoalmente as versões, tendo poder de veto na história 
em desenvolvimento. Sua primeira regra: a história deveria se passar 
logo depois dos acontecimentos do Retorno de Jedi. (KAMINSKI, 
2012, p.336).52   

 

 
Figura 21– Foto da própria pesquisadora da edição especial da Editora Aleph da Trilogia Thrawn 

 
O primeiro livro da trilogia de Zahn -  que acabou se tornando conhecida como 

trilogia Thrawn -  Heir to the empire (Herdeiro do império) foi lançado em quatro de 

junho de 1991 e obteve um enorme sucesso sendo que a primeira impressão de 

                                                            
52 Tradução da pesquisadora para: “Timothy Zahn would eventually compose a trilogy, and it 
seems as if it was the Sequel Trilogy that never was. The story would feature a character 
similar to the abandoned Jedi-sister concept from the original sequel plots of 1977, Mara Jade, 
as well as ample substitutes for Vader and the Emperor in “dark Jedi” Joruus C’Boath and 
Grand Admiral Thrawn. Had Abbadon, the planet-wide metropolis from the early drafts 
of Return of the Jedi, would be resurrected as well, now renamed Coruscant, and the story 
would revolve around the rebuilding of the Republic as Lucas had stated for his own Sequel 
Trilogy. Although Zahn was given ample freedom to construct the story as he wished, Lucas 
himself would be more involved in the writing than any of the subsequent novels, the volume 
of which would later grow far beyond his control—for Zahn’s sequel trilogy, Lucas would 
personally read and approve the treatments, and have veto power in story development. His 
first rule: the story is set shortly after the events of Return of the Jedi.”. 
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sessenta mil exemplares se esgotou na primeira semana de vendas, fato esse que 

tornou o livro um best-seller americano imediatamente. Ele também recebeu elogios 

tanto da crítica quanto dos fãs e permaneceu na lista de mais vendidos do New York 

Times por vinte e nove semanas. 

O sucesso do livro de Zahn inaugurou toda uma nova era para a Lucasfilm em 

relação a saga Star Wars. As continuações dos livros da trilogia Thrawn, Dark Force 

Rising (Ascensão da força sombria) e Last Command (O último comando) foram 

lançados em 1992 e 1993 respectivamente e a partir de então diversos títulos foram 

lançados, ocorrendo uma impressionante expansão do sistema de literatura da saga 

e dessa forma tirando-a do período de hibernação.  

Para que se possa visualizar o quão grande foi essa expansão, será 

apresentada a seguir uma lista dos livros lançados a partir do ano de 1994. A lista é 

composta títulos originais das obras e do mês e ano de seu lançamento no mercado 

americano. 

 
Ano Mês Título Original Autor 

1994 Janeiro The Truce at Bakura  Kathy Tyers 

 Março The Jedi Academy Trilogy 1: Jedi Search Kevin J. Anderson 

 Maio The Courtship of Princess Leia  Dave Wolverton 

 Julho The Jedi Academy Trilogy 2: Dark Apprentice Kevin J. Anderson 

 Outubro The Jedi Academy Trilogy 3: Champions of the Force Kevin J. Anderson 

 Dezembro The Crystal Star Vonda Mcintyre 

1995 Março The Corellian Trilogy - 1: Ambush at Corellia Roger M. Allen 

 Maio Children of the Jedi Barbara Hambly 

 Julho The Corellian Trilogy - 2: Assault at Selonia Roger M. Allen 

 Agosto Tales from the Mos Eisley Cantina Kevin J. Anderson 

 Outubro The Corellian Trilogy - 3: Showdown at Centerpoint Roger M. Allen 

 Novembro Darksaber Kevin J. Anderson 

1996 Janeiro Tales From Jabba’s Palace Kevin J. Anderson 

 Fevereiro X-Wing: Rogue Squadron Michael Stackpole 

 Abril The Black Fleet Crisis - Book 1: Before the Storm Michael McDowell 



81 
 

 
 

 Maio Shadows of the Empire  Steve Perry  

 Junho X-Wing: Wedge’s Gamble Michael Stackpole 

 Setembro The Black Fleet Crisis - Book 2: Shield of Lies Michael McDowell 

 Outubro X-Wing: The Krytos Trap Michael Stackpole 

 Dezembro The New Rebellion  Kristine K. Rusch 

  Tales of the Bounty Hunters Kevin J. Anderson 

1997 Janeiro The Black Fleet Crisis - Book 3: Tyrant’s Test Michael McDowell 

 Fevereiro X-Wing: The Bacta War Michael Stackpole 

 Março Planet of Twilight  Barbara Hambly 

 Novembro Tales from the Empire Peter Schweighofer 

 Dezembro Specter of the Past  Timothy Zahn 

1998 Fevereiro X-Wing: Wraith Squadron Aaron Allston 

 Maio I, Jedi  Michael Stackpole 

 Junho The Bounty Hunter Wars 1: The Mandalorian Armor K. W. Jeter 

 Julho X-Wing: Iron Fist Aaron Allston 

 Setembro Vision of the Future  Timothy Zahn 

 Outubro The Bounty Hunter Wars 2: Slave Ship K. W. Jeter 

1999 Fevereiro X-Wing: Solo Command Aaron Allston 

 Abril X-Wing: Isard’s Revenge Michael A. Stackpole 

 Maio Star Wars Episode I: The Phantom Menace Terry Brooks 

 Julho The Bounty Hunter Wars 3: Hard Merchandise K. W. Jeter 

 Agosto X-Wing: Starfighters of Adumar Aaron Allston 

 Novembro The New Jedi Order: Vector Prime  R. A. Salvatore 

 Dezembro Tales from the New Republic Peter Schweighofer 

2000 Fevereiro The New Jedi Order: Dark Tide I: Onslaught Michael Stackpole 

 Maio Rogue Planet  Greg Bear 

 Junho The New Jedi Order: Dark Tide II: Ruin Michael Stackpole 

 Agosto The New Jedi Order: Agents of Chaos I: Hero’s Trial James Luceno 

 Outubro The New Jedi Order: Agents of Chaos II: Jedi Eclipse James Luceno 

 Novembro The New Jedi Order: Balance Point  Kathy Tyers 

http://www.swbooks.co.uk/legends/newrepublic/tyrants-test.htm
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2001 Feveriro Darth Maul: Shadow Hunter  Michael Reaves 

 Abril The New Jedi Order: Edge of Victory I: Conquest Greg Keyes 

 Julho Cloak of Deception  James Luceno 

 Agosto The New Jedi Order: Edge of Victory II: Rebirth Greg Keyes 

 Novembro The New Jedi Order: Star by Star  Troy Denning 

2002 Fevereiro The New Jedi Order: Dark Journey Elaine Cunningham 

  The Approaching Storm  Alan Dean Foster 

 Abril Star Wars Episode II: Attack of the Clones  R. A. Salvatore 

  The New Jedi Order: Enemy Lines I: Rebel Dream Aaron Allston 

 Junho The New Jedi Order: Enemy Lines II: Rebel Stand Aaron Allston 

 Agosto The New Jedi Order: Traitor Matthew Stover 

 Outubro The New Jedi Order: Destiny’s Way Walter Jon Williams 

2003 Fevereiro The New Jedi Order: Force Heretic I: Remnant S. Williams/S. Dix 

 Março Tatooine Ghost  Troy Denning 

 Maio The New Jedi Order: Force Heretic II: Refugee S. Williams/S. Dix 

 Junho Shatterpoint  Matthew Stover 

 Julho The New Jedi Order: Force Heretic III: Reunion S. Williams/S. Dix 

 Outubro The New Jedi Order: The Final Prophecy Greg Keyes 

 Novembro The New Jedi Order: The Unifying Force  James Luceno 

2004 Janeiro Galaxies: The Ruins of Dantooine Veronica Robinson 

 Fevereiro Survivor’s Quest  Timothy Zahn 

 Junho The Cestus Deception  Steven Barnes 

 Julho Medstar I: Battle Surgeons M. Reaves /S. Perry 

 Outubro Medstar II: Jedi Healer M. Reaves /S. Perry 

  Jedi Trial D. Sherman /D. Cragg 

 Novembro Republic Commando: Hard Contact Karen Traviss 

 Dezembro Yoda: Dark Rendezvous Sean Stewart 

2005 Fevereiro Labyrinth of Evil  James Luceno 

 Abril Star Wars Episode III: Revenge of the Sith Matthew Stover  

 Julho Dark Nest I: The Joiner King Troy Denning 
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 Setembro Dark Nest II: The Unseen Queen Troy Denning 

 Novembro Dark Lord: The Rise of Darth Vader  James Luceno 

 Dezembro Dark Nest III: The Swarm War Troy Denning 

2006 Fevereiro Outbound Flight Timothy Zahn 

  Republic Commando: Triple Zero Karen Traviss 

 Junho Legacy of the Force : Betrayal  Aaron Allston 

 Setembro Legacy of the Force : Bloodlines Karen Traviss 

  Darth Bane: Path of Destruction Drew Karpyshyn 

 December Legacy of the Force : Tempest Troy Denning 

2007 Fevereiro Allegiance  Timothy Zahn 

 Março Legacy of the Force: Exile Aaron Allston 

 Junho Legacy of the Force: Sacrifice  Karen Traviss 

 Agosto Legacy of the Force: Inferno Troy Denning 

 Outubro Death Star  M. Reaves /S. Perry 

  Republic Commando: True Colors Karen Traviss 

 Novembro Legacy of the Force: Fury Aaron Allston 

 Dezembro Darth Bane: The Rule of Two  Drew Karpyshyn 

2008 Fevereiro Legacy of the Force: Revelation Karen Traviss 

 Maio Legacy of the Force: Invincible Troy Denning 

 Junho Coruscant Nights I: Jedi Twilight Michael Reaves 

 Julho The Clone Wars  Karen Traviss 

 Agosto The Force Unleashed  Sean Williams  

  Coruscant Nights II: Street of Shadows Michael Reaves 

 Setembro Order 66 Karen Traviss 

 Outubro Millennium Falcon  James Luceno 

 Dezembro The Clone Wars: Wild Space Karen Miller 

  Luke Skywalker and the Shadows of Mindor  Matthew Stover 

2009 Janeiro Coruscant Nights III: Patterns of Force Michael Reeves 

 Março Fate of the Jedi: Outcast Aaron Allston 

 Maio The Clone Wars: No Prisoners Karen Traviss 

http://www.swbooks.co.uk/legends/clonewars/order-66.htm
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 Junho Fate of the Jedi: Omen  Christie Golden 

 Agosto Fate of the Jedi: Abyss  Troy Denning 

 Outubro Death Troopers  Joe Schreiber 

  Imperial Commando: 501st Karen Traviss 

 Dezembro Darth Bane: Dynasty of Evil  Drew Karpyshyn 

2010 Janeiro Crosscurrent Paul S. Kemp 

 Fevereiro Clone Wars Gambit: Stealth  Karen Miller 

 Março Fate of the Jedi: Backlash  Aaron Allston 

 Maio Fate of the Jedi: Allies  Christie Golden 

 Julho Clone Wars Gambit: Siege  Karen Miller 

  The Old Republic: Fatal Alliance  Sean Williams 

 Outubro The Force Unleashed II  Sean Williams 

 Novembro Fate of the Jedi: Vortex  Troy Denning 

 Dezembro Red Harvest  Joe Schreiber 

2011 Janeiro Knight Errant John Jackson Miller 

 Março The Old Republic: Deceived  Paul S. Kemp 

 Maio Fate of the Jedi: Conviction  Aaron Allston 

 Julho Choices of One  Timothy Zahn 

 Agosto Fate of the Jedi: Ascension  Christie Golden 

 Outubro Riptide Paul S. Kemp 

 Novembro The Old Republic: Revan  Drew Karpyshyn 

  Shadow Games M. Reaves/M.Bohnoff 

2012 Janeiro Darth Plagueis  James Luceno 

 Março Fate of the Jedi: Apocalypse  Troy Denning 

 Abril Scourge Jeff Grubb 

  Julho Lost Tribe of the Sith: The Collected Stories John Jackson Miller 

 Agosto X-Wing: Mercy Kill  Aaron Allston 

Tabela 1– Lista dos livros do universo expandido Star Wars publicados de 1994 até 2012. 

A tabela acima mostra o quanto a literatura cresceu no UESW a partir da 

publicação dos livros de Zahn. As mais diversas histórias puderam ser contadas, 
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desde a fundação da academia Jedi por Luke Skywalker, a formação do esquadrão 

Rogue, o casamento e a formação de uma família por Han Solo e a princesa Leia, 

entre outras.  

É interessante aqui se observar que todos os livros licenciados pela franquia 

Star Wars saíram pela editora Random House, hoje Penguin Radom House, sob os 

selos de Ballantine Books e Del Rey books. O selo Del Rey books é especializado na 

publicação de ficção científica e fantasia.  

Assim, as histórias do universo Star Wars se ampliavam cada vez mais, 

incluindo não apenas as contadas pelos livros, como também, com a inclusão de 

novas histórias em quadrinhos, jogos de RPG e digitais, e, inclusive com a adição de 

uma nova trilogia de filmes que narrava os fatos anteriores aos tratados no filme de 

1977 e que acabou sendo conhecida como a trilogia “prequela” (prequel trilogy). 

Desse modo durante os anos 2000, George Lucas sentiu a necessidade de 

criar uma base de referência para todo esse material que estava sendo produzido e 

assim nasceu o Holocron53.  

Leland Chee foi contratado para criar uma base de dados de continuidade para 

o departamento de licenciamento editorial da Lucasfilm, a fim de que pudessem 

observar e comparar o que estava sendo produzido relacionado com a saga e o que 

já havia sido realizado. A ideia era poder verificar de que modo o que acontecia em 

um livro ou em um quadrinho influenciava ou era influenciado por outro material 

pertencente ao universo expandido, com a finalidade de que, pudessem ser resolvidas 

discrepâncias que poderiam existir entre os inúmeros textos existentes. 

A medida que o Holocron foi recebendo os dados, foi cada vez mais ampliado 

e passou a ser utilizado por todos os departamentos da Lucasfilm para buscar 

histórias, discrepâncias, imagens, figurinos, pronúncias e traduções dos mais diversos 

tipos de idiomas reais ou inventados, tipos de fontes, mapas etc.. No começo de 2012, 

o Holocron passou a estar ligado a divisão de Marketing da Lucasfilm e hoje contém 

mais de cinquenta e cinco mil entradas que referenciam aos mais de dezenove mil 

                                                            
53 O nome Holocron é uma abreviação de crônica holográfica e é proveniente da própria 
história de Star Wars, servindo para designar dispositivos capazes de receber informação que 
guardam segredos e mensagens que só podem ser abertos pelo uso da Força. Eram 
dispositivos cristalinos lapidados nos quais os antigos Jedi ou Sith armazenavam quantidades 
imensas de dados.  
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personagens, cinco mil e trezentas palavras, duas mil e novecentas espécies e dois 

mil e cem tipos de veículos, sendo que quase diariamente novas informações são 

adicionadas à base provenientes de novos livros, revistas, brinquedos, jogos, 

animações, filmes entre outros. 

Quando a Lucasfilm pertenceu a George Lucas, o universo expandido de Star 

Wars era categorizado de acordo como uma hierarquia canônica, do seguinte modo, 

pelo Holocron:  

• G-Canon: o cânone absoluto composto pelos seis filmes criados por George 

Lucas; 

• T-Canon:   cânone de televisão, composto pela série de animação oficial da 

Lucasfilm Clone Wars; 

• C-Canon: cânone de continuidade, engloba todas as mídias, como livros e 

quadrinhos que conectam os períodos entre G-Canon e o T-Canon; 

• S-Canon:  cânone secundário composto por diversas mídias que apresentam 

elementos considerados acessórios para a história; 

• N-Canon: não cânone todas histórias que apresentam algum conteúdo que 

diretamente contradiz qualquer parte considerada cânone.  
 

Porém com a compra da Lucasfilm pela Disney em 2012, todo esse universo iria 

se transformar e surgiria uma nova ordem de cânones e lendas como se verá a seguir. 

 

 
4.2 CÂNONES E LENDAS DE UMA GALÁXIA, TÃO, TÃO DISTANTE 

 

 

Depois da compra pela Disney da Lucasfilm, ela anuncia que novos filmes da 

franquia iam ser produzidos, e não apenas isso, mas, que existiria uma nova trilogia, 

episódios VII a IX, que se passaria aproximadamente trinta anos após os 

acontecimentos ocorridos no Episódio VI – O retorno de Jedi e também que filmes 

isolados sobre vários temas ligados a saga seriam criados, como por exemplo o caso 

de Rogue One, que teve sua estreia em 2016 e Solo: a Star Wars history que será 

lançado em maio de 2018. 
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Porém, o grande desafio da nova gestão da Lucasfilm era como criar um material 

novo, dando liberdade para novos criadores contarem suas histórias, sem 

desrespeitar o trabalho de Lucas e consigerando que elas se passariam em um 

período que já havia sido retratado no universo expandido. 

Por exemplo, quatro anos após o Retorno de Jedi, Han Solo e a Princesa Leia já 

haviam se casado e tinham 3 filhos. Dezesseis anos após, Luke Skywalker também 

havia se casado com Mara Jade e tinha um filho, Bem. Chewbacca estava morto.   

Portanto, se a Lucas filme queria contar uma nova e original história sobre esse 

período era necessário pensar como lidar com o já existente universo expandido. 

Para isso, em 2013 foi criada a divisão Lucasfilm Story Group, que é a responsável 

por cuidar de toda a narrativa de Star Wars, buscando criar uma unidade coesa para 

que não surgissem contradições entre as histórias e para que nenhuma delas tivesse 

maior importância do que as outras, independentemente de seu criador. 

Para compor essa equipe foram selecionados onze membros, dentre os quais 

Leland Chee, Pablo Hidalgo e Carrie Back, que já trabalhavam com o Holocrom e 

conheciam profundamente o universo expandido. 

Entre o final de 2012 e início do ano de 2014, em cumprimento a contratos prévios 

de licenciamento da Lucasfilm, continuaram a ser lançados alguns livros do universo 

expandido de Star Wars, conforme mostra a tabela a seguir. 
Ano Mês Título Original Autor 

2012 Novembro The Old Republic: Annihilation  Drew Karpyshyn 

2013 Janeiro Scoundrels  Timothy Zahn 

 Fevereiro The Last Jedi M. Reaves/M. K. Bohnoff 

 Maio Dawn of the Jedi: Into the Void  Tim Lebbon 

 Julho Crucible  Troy Denning 

 Agosto Kenobi John Jackson Miller 

 Setembro Empire & Rebellion: Razor's Edge Martha Wells 

2014 Janeiro Maul: Lockdown Joe Schreiber 

 Março Empire & Rebellion: Honor Among Thieves James S.A. Corey 

Tabela 2– Lista dos livros do universo expandido Star Wars publicados nos anos de 2012 e 2014. 
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Em 25 de abril de 2014, a Lucasfilm Story Group fez um anuncio (ANEXO A) 

no qual informava que com a finalidade de se criar uma narrativa unificada entre todas 

as histórias Star Wars, disponíveis nas mais distintas mídias, a partir dessa data todos 

os materiais do universo expandido Star Wars seriam vinculados ao selo “Legends” e 

seriam consideradas histórias que poderiam ou não ter realmente ocorrido dentro do 

universo narrativo Star Wars. Qualquer reimpressão de material proveniente desse 

período, bem como continuações ou atualizações desses materiais, deverá sempre 

sair sob o selo “Legends”. 

 
          Figura 22– Capa do primeiro livro com o selo Legends – Reimpressão do livro Herdeiro do Império  

 
Quanto ao cânone, foi notificado que, a partir de então, não existiria mais o 

sistema de hierarquia canônica (apresentado anteriormente), ficando estabelecido 

que o novo cânone seria composto pelos seis filmes Star Wars, feitos por Lucas, bem 

como a série de animação e o filme de Star Wars: The clone wars, e de todo material 

lançado futuramente, compondo, desse modo, uma única linha canônica.  

O diretor criativo da área de publicações, Michael Siglain (2017) afirma que “ a 

ideia de ter um único universo compartilhado, no qual algo do filme se relaciona com 

algo de uma animação que se relaciona com todas as faces da área de publicações, 

seja em um livro para adultos ou em um capítulo de um livro para crianças é 

desafiador, complicado e excitante.”.54  

                                                            
54 Tradução da pesquisadora para: “The idea of having that one shared universe where 
something on the film slate relates to something on the animation slate that relates to all facets 
of publishing, be it an adult novel or a kid’s chapter book is challenging, tricky, and exciting.”. 
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A primeira obra literária que foi publicada após a nova ordem estabelecida pela 

Lucasfilm Story Group, pertencente, deste modo ao novo cânone, foi A new dawn, de 

John Jackson Miller. O livro foi lançado em 2 de setembro de 2014 e apresenta fatos 

anteriores aos que são narrados na série de televisão animada Star Wars Rebels.  

 

 
           Figura 23– Capa do primeiro livro lançado como novo cânone Star Wars. 

 
Além dele mais uma série de obras foram lançados até o presente momento 

conforme apresentado na Tabela 3, e já existem datas agendadas para lançamentos 

de novos títulos até junho de 2018, sendo as próximas dia 5 de dezembro de 2017 

com o lançamento de Canto Bight e 19 de dezembro de 2017 com Star Wars: The 

Last Jedi. 

 
Ano Mês Título Original Autor 

2014 Setembro A New Dawn  John Jackson Miller 

  Novembro Tarkin  James Luceno 

2015 Março Heir to the Jedi  Kevin Hearne 

  Abril Lords of the Sith Paul S. Kemp 

  Julho Dark Disciple  Christie Golden 

  Setembro Aftermath  Chuck Wendig 

    Lost Stars  Claudia Gray 

  Novembro Battlefront: Twilight Company  Alexander Freed 
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  Dezembro The Force Awakens  Alan Dean Foster 

2016 Maio Bloodline  Claudia Gray 

  Julho Aftermath: Life Debt  Chuck Wendig 

  Outubro Ahsoka  Emily Kate Johnston 

  Novembro Catalyst James Luceno 

  Dezembro Rogue One  Alexander Freed 

2017 Fevereiro Aftermath: Empire's End  Chuck Wendig 

  Abril Thrawn  Timothy Zahn 

 Maio Rebel Rising  Beth Revis 

 Julho Battlefront II: Inferno Squad  Christie Golden 

 Setembro Phasma  Delilah S. Dawson 

   Leia: Princess of Alderaan  Claudia Gray 

 Dezembro  Canto Bight 
Saladin Ahmed/ Rae Carson 
/ Mira Grant/ John J. Miller 

Tabela 3– Lista dos livros pertencentes ao novo cânone deStar Wars até final de 2017. 

 

Cabe aqui, mencionar que os livros do novo cânone de Star Wars são 

publicados nos Estados Unidos da seguinte forma: os para o público adulto pela 

editora Del Rey Books e os infantis e infanto-juvenis pela Disney-Lucasfilm Press. 

Além dos livros de narrativas sobre o universo Star Wars que foram 

apresentados até aqui, mais uma série de títulos pertencentes a esse universo já 

foram editados e é necessária uma vista nessa diversidade, que se apresenta para a 

composição do que pode ser entendido até o momento como a narrativa total da saga.   

 

 
4.3 CHUVA DE LIVROS ESTELARES 

 

 

Uma simples busca, na área de livros, do site amazon.com, com o termo “Star 

Wars”, fornece um resultado aproximado de trinta e sete mil itens. Ali é possível 

encontrar títulos como: The Gospel according to Star Wars, de John C. McDowell; Star 

Wars Road Trips: The Filming Locations of the United States, de Adam R. Parr, Carl 
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Cunningham e Johm Klinger; The Star Wars Cookbook: BB-Ate: Awaken to the Force 

of Breakfast and Brunch, de Lara Starr; Crochet Star Wars Characters, de Lucy Collin, 

entre outros. 

 
Figura 24– Capas de diversos títulos relacionados a Star Wars. 

 

Portanto, pode-se, sem receio, dizer que tão ampla quanto a galáxia, tão, tão 

distante é a variedade de obras que existem que se referenciam de certa forma ao 

universo Star Wars, mas nesse momento o que é de interesse para essa tese é tratar 

dos títulos que estão intimamente ligados com as produções da Lucasfilms e acabam 

se relacionando diretamente com as narrativas canônicas. 

A DK publisher, um selo editorial da Penguin Random House, especializada na 

publicação de guias e dicionários, publica material da saga Star Wars desde 1998. 

Seus livros são considerados de não-ficção e tratam desde mostrar o por trás das 

cenas na gravação dos filmes ou produção de animações, a apresentar dicionários 

visuais sobre personagens, veículos etc., da saga, bem como enciclopédias sobre 

esses temas e ainda livros para ensinar as crianças lerem com aventuras com os 

personagens e lugares do universo Star Wars.    
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Figura 25– Capas de diversos títulos publicados pela DK publishes. 

 

Os livros editados pela DK são extremamente bem-conceituados e inclusive 

servem de base para autores das narrativas ficcionais, pois são escritos por profundos 

estudiosos e conhecedores da saga, como por exemplo, o próprio Pablo Hidalgo que 

é um dos componentes do Lucasfilm Story Group. 

Outros livros que merecem uma atenção mais cuidadosa são os títulos da série 

Star War: Secrets of the Galaxy. Essa é uma série lançada pela Chronicle Books, uma 

editora independente situada em São Francisco, Califórnia e especializada na 

produção de livros confeccionados com cortes, formatos e papéis especiais. Os livros 

que compõe a série são, os já lançados Book of Sith, The Bounty Hunter Code, The 

Jedi Path e Imperial Handbook e o com lançamento previsto para julho de 2018 The 

Rebel Files. Todos os livros foram escritos por Daniel Wallace, um publicitário 

especialista em quadrinhos e ficção científica, que na década de 90 do século 

passado, foi um dos membros mais ativos do “fandom”55 Star Wars Echo. 

                                                            
55 “Fandom” é um termo usado em referência a um grupo composto por fãs de um determinado 
artista, filme, série, etc. que compartilham gostos em comum. Entre as atividades mais 
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              Figura 26– Capas dos livros da série Star War: Secrets of the Galaxy.  

 . 

A série Star Wars: the secrets of galaxy apresenta livros que simulam manuais 

e guias que foram mantidos em segredos pelos Sith, pela Associação dos caçadores 

de recompensa, pela Ordem Jedi, pelo próprio Império e pela Aliança Rebelde. Neles 

é possível ler as histórias, ver planos, ilustrações e anotações feitas por personagens 

como Luke Skywalker, Leia Organa, Boba Fett, Yoda e Darth Vader, quando tiveram 

acesso a esses livros. Cada um desses títulos expande a mitologia da saga Star Wars 

apresentando detalhes nunca antes vistos. 

                                                            
frequentes que seus participantes executam está a de “cosplay”, a escrita de “fanzines” e 
“fanfictions”, a execução de “fanfilms” e de “fanarts”. 
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Figura 27– Exemplos das páginas internas dos livros da série Star War: Secrets of the Galaxy.  

 

Os livros de Wallace inspiraram a criação de outros títulos que simulam 

materiais encontrados na galáxia como Star Wars: the force Awakens: Rey’s survival 

guide de Jason Fry e Star Wars: Poe Dameron: Flight Log de Michael Kogge.  
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Figura 28– Capas e folhas do interior dos livros Star Wars: The Force Awakens: Rey’s survival guide e Star 

Wars: Poe Dameron: Flight Log. 

 

Outro autor que criou livros relacionados a saga Star Wars que devem ser 

observados aqui é Ian Doescher, que apresenta uma série, publicada pela Quirk 

Books, uma editora da Filadélfia, que publica apenas vinte e cinco livros por ano e tem 

seus livros distribuídos pela Penguin Random House. 

Na série de livros de Doescher ele apresenta uma reescrita de todos os filmes 

da saga Star Wars, apresentando-os como se fosse teatro shakespeariano. A série 

denominada William Shakespeare's Star Wars é composta até o momento pelos 

seguintes livros: Verily, a New Hope, The Empire Striketh Back, The Jedi Doth Return, 

The Phantom of Menace: Star Wars Part the First, The Clone Army Attacketh: Star 

Wars Part the Second, Tragedy of the Sith's Revenge: Star Wars Part the Third e The 

Force Doth Awaken: Star Wars Part the Seventh. O título Willian Shakespeare’s The 

Last Jedi tem lançamento marcado para 10 de julho de 2018. 
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Figura 29– Capas dos livros da série William Shakespeare's Star Wars. 
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Figura 30– Imagens das páginas do livro William Shakespeare's Star Wars: Verily, a New Hope 

Cabe também aqui referenciar o livro Star Wars from a certain point of view, da 

Del Rey books, lançado em 3 de outubro de 2017, que foi criado para celebrar os 40 

anos da saga Star Wars e apresenta quarenta histórias que recriam momentos do 

filme de 1977, pelos olhos de personagens secundários. Para criar essa obra foram 

chamados mais de quarenta autores, que abriram mão do pagamento de seus direitos 

autorais, para que todo dinheiro fosse doado para a instituição sem fins lucrativos First 

Book, que tem como objetivo enviar livros, materiais educativos e essenciais para 

educadores e organizações que atendem crianças necessitadas pelo mundo.  

 
Figura 31– Capa do livro Star Wars from a certain point of view. 
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Por fim, deve-se mencionar que existem publicações de livros pertencentes ao 

universo Star Wars específicos para crianças e para o público infanto-juvenil.  Em julho 

de 2013, foram lançados seis livros da série Star Wars Little Golden Books, voltados 

para o público infantil, nos quais os seis primeiros filmes eram narrados para pequenos 

leitores. Essa série foi lançada pelo selo de literatura infantil da Penguin Random 

House, o Little Golden Book e deste então já teve vários títulos relacionados a saga 

adicionados, sendo o mais recente o Tales of the force, publicado em 5 de setembro 

de 2017. 

 

 
Figura 32– Capa dos seis primeiros livros da série Star Wars Little Golden Books. 

 

O público infanto-juvenil, também foi contemplado com livros relacionados a 

saga Star Wars. A Disney Lucasfilm Press apresentou em 2015, três livros que 

recontam a história da trilogia clássica, trazendo a narrativa para mais perto dos jovens 

leitores atuais. Os três títulos são: Star Wars: A New Hope The Princess, the 

Scoundrel, and the Farm Boy, Star Wars: The Empire Strikes Back So You Want to 

Be a Jedi? e Star Wars: Return of the Jedi Beware the Power of the Dark Side!. 
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                Figura 33– Capa dos livros infanto-juvenis que reapresentam a trilogia clássica. 

 

Além desses títulos, também em 2015 foram lançados, pela mesma editora, 

para esse público quatro livros: três que exploravam mais detalhadamente os 

principais personagens da trilogia clássica, a princesa Leia, Luke Skywalker e Han 

Solo e um quarto que apresentava os personagens principais da nova trilogia, Rey, 

Finn e Poe.  

Em Moving Target: A Princess Leia Adventure (Star Wars: Journey to Star Wars 

- The Force Awakens) é possível encontrar uma nova aventura da princesa Leia no 

período entre as narrativas de O império contra-ataca e o retorno de Jedi, que 

apresenta dados importantes relacionados ao filme O despertar da Força. Já em 

Journey to Star Wars: The Force Awakens Smuggler's Run: A Han Solo Adventure 

(Star Wars: Journey to Star Wars: the Force Awakens), Han Solo e Chewbacca, 

voando na Millenium Falcon vivem uma aventura situada no período entre os 

acontecimentos passados em Uma nova esperança e O império contra-ataca. Journey 

to Star Wars: The Force Awakens The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure, 

vai mostras Luke, C3PO e R2D2, vivendo uma aventura em um novo planeta, também 

no tempo entre Uma nova esperança e O império contra-ataca. Em ambos os livros é 

possível se encontrar pistas relacionadas com o filme O despertar da Força. Por fim, 

em Star Wars: Before the Awakening é possível se conhecer mais sobre a vida de 

Rey, Finn e Poe antes dos acontecimentos do filme O despertar da Força. 
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Figura 34– Capa dos livros infanto-juvenis lançados em 2015 em preparação para o lançamento do filme O 

despertar da Força. 

 

Desse modo, até aqui foi buscado apresentar a presença da literatura na saga 

Star War, com o intuito de demostrar como ela é extensa e diversa. Não há aqui a 

intenção de esgotá-la por completo, até porque no presente momento da escrita (ou 

da leitura) desse texto é possível que mais um título esteja sendo adicionado a ele. 

Deve-se também esclarecer que buscou-se apresentar os títulos sempre no 

seu original, no idioma inglês, uma vez que vários deles não tem tradução para o 

português, pois não foram lançados no Brasil, como também se optou por mostrar 

sempre as datas de lançamento no mercado americano, uma vez que é o local da 

publicação inicial dos mesmos. 

Com relação ao Brasil, temos as seguintes editoras que lançam títulos da série 

Star Wars traduzidos para o público nacional: Editora Aleph: edita livros “legends” e 

adultos do novo cânone; Editora Universo dos Livros: edita livros “legends”; o selo 

Seguinte, da Cia dos Livros: edita o novo cânone infanto-juvenil; Editora Bertrand 

Brasil: edita guias do universo Star Wars e Editora Darkside: edita a novelização da 

trilogia clássica. 
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5 OS SISTEMAS DE LITERATURA E A COMPOSIÇÃO DA GALÁXIA DAS NARRATIVAS 

TRANSMIDIÁTICAS 

 

Conforme estabelecido inicialmente, a presente tese busca compreender a 

relação e a participação da literatura nas narrativas transmidiáticas, utilizando-se 

como “corpus” de pesquisa o sistema de literatura pertencente a saga Star Wars, 

assim, após ter-se viajado pela galáxia das teorias sobre as narrativas transmidiáticas, 

bem como ter-se ido ao referido sistema de literatura, encontramo-nos prontos para 

observar como eles interagem.  
 

 

5.1 O SISTEMA DA LITERATURA DE STAR WARS COMO PARTE DA GALÁXIA DAS NARRATIVAS 

TRANSMIDIÁTICAS 

 

 

Sobre a saga Star Wars, seu próprio criador, George Lucas, em um comentário 

sobre o filme StarWars – Episódio IV: Uma nova esperança, presente na cópia em 

DVD de 2008, afirma que os filmes da saga Star Wars foram criados baseados na 

concepção do cineasta Akira Kurosawa, para o qual o espectador deve ter uma 

impressão de que a história que está sendo vista no filme, forma parte de um todo 

maior, seja cronologicamente ou geograficamente, e esse fato foi o que abriu caminho 

para que diversas narrativas pudessem ser desenvolvidas relacionadas ao universo 

Star Wars. 

Desde o princípio Star Wars teve sua história contada por mais de uma mídia, 

uma vez que em doze de novembro de 1976, a editora americana Ballantine Books, 

publicou o livro Star Wars: from the Adventures of Luke Skywalker, que era uma 

novelização do filme Star Wars: Eposódio IV Uma nova esperança, que chegaria as 

telas dos cinemas apenas seis meses depois. 

Apesar da  autoria do livro ser atribuída a George Lucas, o criador da saga, 

quem de fato o escreveu foi o autor Alan Dean Foster, um escritor de ficção científica 

que já havia escrito textos para Star Trek, e que foi contratado pela Lucasfilm, pela 

quantia de cinco mil dólares, sem direito a “royalties” ou créditos na obra, para 

escrever dois livros sobre o universo Star Wars,  um com base no roteiro do filme, que 

Lucas estava rodando, outro com uma história que servisse como uma continuação 
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de Star Wars e que se tivesse que ser filmada,  geraria um filme de baixo custo. Este 

segundo livro acabou sendo intitulado Splinter of the Mind's Eye e é considerado o 

título que inaugura o universo expandido de Star Wars.  

Sabe-se que a relação entre a literatura e o cinema sempre foi muito próxima, 

seja com livros se transformando em filmes ou vice-versa e que principalmente “a 

literatura moderna está saturada de cinema [...] [e] esta arte misteriosa muito assimilou 

da literatura” (EPSTEIN, 1983, p. 269). 

 O que torna interessante o caso da saga Star Wars é que tanto o primeiro filme, 

hoje conhecido como Star Wars: Eposódio IV Uma nova esperança, quanto o livro 

Star Wars: from the Adventures of Luke Skywalker (posteriormente renomeado de Star 

Wars: Uma nova esperança), foram produzidos simultaneamente. 

Alan Dean Foster recebeu uma versão do roteiro de Lucas e algumas imagens 

conceituais56 criadas pelo artista gráfico Ralph McQuarrie, que desenvolvia a 

identidade visual do filme, como base para criar a sua história. Apesar disso, ele tinha 

toda a liberdade para criar um texto literário da forma que quisesse.  

Foster escreveu a história concomitantemente à produção e à rodagem do filme 

por Lucas, inclusive a terminou antes mesmo que o filme estivesse pronto, portanto é 

natural que existam diferenças entre os textos literário e fílmico, mesmo em se 

tratando da mesma história que estava sendo contada. 

Ao ler a sinopse que aparece na quarta capa do livro: 
Luke Skywalker desafia os stormtroopers de uma galáxia distante em 
uma missão ousada – na qual a força da vida se tornou o poder da 
morte! 
Luke Skywalker era um jovem de vinte anos que morava e trabalhava 
na fazenda de seu tio no remoto planeta de Tatooine ... e ele estava 
extremamente aborrecido. Ele ansiava por aventuras entre as estrelas 
- aventuras que o levariam além das galáxias mais distantes e de 
mundos alienígenas. 
Mas Luke conseguiu mais do que ele esperava quando ele interceptou 
uma mensagem enigmática de uma linda princesa, que estava sendo 
mantida em cativeiro por um poderoso senhor da guerra. Luke não 
sabia quem ela era, mas ele tinha que salvá-la - e logo, porque o tempo 
estava acabando. 
Armado apenas com coragem e com o sabre de luz, que tinha sido de 
seu pai, Luke foi catapultado para o meio da guerra espacial mais 
selvagem da história... e foi direto levado para um encontro 
desesperado na estação de batalha inimiga conhecida como a Estrela 
da Morte! (Tradução nossa), 

                                                            
56 Imagens conceituais de um filme são os primeiros desenhos produzidos como referência 
para servir de base para a criação estética de personagens, locais, etc., durante a realização 
do processo de filmagem.  
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podemos observar que este texto também serviria como sinopse para o filme, 

uma vez que o enredo de ambas versões é o mesmo. 

Mas, ao se observar os textos completos do livro e do filme é possível encontrar 

uma série de diferenças, que muito provavelmente surgiram devido a questão da 

produção executada simultaneamente de ambos produtos. 

Já de início encontra-se uma diferença no prólogo que abre as obras. Enquanto 

na abertura do filme tem-se a consagrada frase “A long time ago in a galaxy far, far 

away...” (Há muito tempo, numa galáxia tão, tão distante...), no livro lê-se “Another 

galaxy, another time.” (Outra galáxia, outro tempo.), apesar de diferentes, ambas 

estruturas evocam uma similaridade com as reconhecidas formas de início dos contos 

de fadas, os famosos era uma vez, há muito tempo atrás, num reino muito distante, 

etc., que transportam os leitores para mundos fantásticos e fora de suas realidades. 

O filme, apresenta um pequeno texto em letras amarelas que vão subindo pela 

tela, até desaparecer entre as estrelas, que diz:  
É um período de guerra civil. Partindo de uma base secreta, naves 
rebeldes atacam e conquistam sua primeira vitória contra o perverso 
Império Galáctico.  
Durante a batalha, espiões conseguem roubar os planos secretos da 
arma decisiva do Império, a ESTRELA DA MORTE, uma estação 
espacial blindada com poder suficiente para destruir um planeta 
inteiro.  
Perseguidos pelos sinistros agentes do Império, a princesa Leia, 
apressa-se em voltar para casa a bordo de sua nave estelar, 
protegendo os planos roubados que podem salvar seu povo e 
restaurar a liberdade na galáxia... (Star Wars, 1977, tradução nossa)57. 

 
O resultado desse texto apresentado em uma linguagem verbal móvel é situar o 

espectador nesse novo universo para logo em seguida lançá-lo na aventura visual. 

Já o livro vai trazer um texto de tamanho maior e apresentado como se fosse 

extraído dos escritos da “Da Primeira Saga” das “Crônicas Intergalácticas”, o que leva 

o leitor a crer que está lendo uma história antiga, e além disso ainda apresenta a 

seguinte epigrafe “"Estavam no lugar errado na hora errada. Naturalmente, viraram 

                                                            
57 Texto original: “It is a period of civil war. Rebel spaceships, striking from a hidden base, have 
won their first victory against the evil Galactic Empire.  
During the battle, Rebel spies managed to steal secret plans to the Empire's ultimate weapon, 
the DEATH STAR, an armored space station with enough power to destroy an entire planet.  
Pursued by the Empire's sinister agents, Princess Leia races home aboard her starship, 
custodian of the stolen plans that can save her people and restorefreedom to the galaxy....”. 
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heróis.” Leia Organa de Alderaan, Senadora” (LUCAS,1976, p.4), o que demonstra 

que ele vai acompanhar uma aventura de antigos heróis. 

Outra grande diferença que existe entre o livro e o filme é relacionada a 

algumas nomenclaturas e descrições de características de personagens, cenas e 

locais.  

Os dois famosos “droids” da série, R2-D2 e C-3PO, são denominados de 

mecânicos e não “droids”, e têm seus nomes escritos como Erredois Dedois e Cetrês 

Pezero, o que demonstra inclusive que Foster interpretou a letra O do nome de C3 

como o número zero, enquanto que no filme ele é referenciado como a letra O. Além 

do mais C-3PO é descrito como cor de bronze e não como dourado “Uma mão 

metálica esfregou lentamente uma mancha escura no lado do corpo, no lugar onde 

uma viga caída do teto havia arranhado o acabamento de bronze”. Pezero era uma 

máquina orgulhosa da própria aparência; coisas assim o aborreciam. (Ibidem, 1976, 

p.7). 

Como Foster escreve o livro tendo como base apenas o roteiro de Lucas e 

algumas imagens conceituais, os personagens, mesmo as principais acabam por não 

ter uma descrição muito detalhada, fato que não é tão comum na literatura, pois 

normalmente é nela que se tem descrições mais detalhadas sobre as características 

dos mesmos.  

Luke Skywalker, por exemplo, é descrito como um rapaz de vinte anos e que 

“é um pouquinho baixo demais para um soldado”(Ibidem, 1976, p.161), enquanto que 

Leia Organa é definida como “ jovem, esguia  e, de acordo com os complicados 

padrões estéticos dos humanos, pensou Pezero, de uma beleza tranquila. Uma 

pequena mão parecia estar mexendo no peito de Erredois” (Ibidem, p.11). O 

personagem Han Solo possui uma apresentação bastante imprecisa também, sendo 

descrito como “um homem de feições angulosas que podia ser cinco anos mais velho 

do que Luke, como podia ser dez, era difícil dizer. Tinha o ar despreocupado de uma 

pessoa extremamente confiante, ou totalmente irresponsável” (Ibidem, p.112). 

O personagem de Bem Kenobi é outro que apresenta diferenças com relação 

ao filme. Inicialmente ele é denominado de Velhi-ban Kenobi e não Obi-Wan Kenobi, 

com ocorre no filme. Ele é apresentado como “o velho. O feiticeiro maluco. O 

vagabundo do deserto, que o tio e todos os outros haviam conhecido durante toda a 

vida de Luke.” (LUCAS, p. 85), uma imagem que difere muito da apresentada no filme 

(ver figura 35), no qual ele está mais para um monge isolado em uma busca espiritual. 
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Figura 35– Imagem do filme Star Wars: Episódio I: Uma nova esperança, na qual aparecem os personagens     

C-3PO, Obi- Wan Kenobi e Luke Skywalker 

 

No livro um personagem que aparece é o vilão Jabba, uma espécie de 

mercenário espacial, que é apresentado como humano sendo “um monumento de 

banha e músculos, encimado por uma cabeleira desgrenhada”. No filme de 1977 ele 

será apenas citado pelo personagem Greedo e sua aparição física irá ocorrer apenas 

no segundo filme O retorno de Jedi, e, então ele será demonstrado como uma criatura 

Hutt, um reptiliano, que se assemelha a uma lesma gigante e mantendo de sua 

descrição inicial apenas o fato de ser obeso. 

Sem dúvida é instigante observar essas diferenças nas composições dos 

personagens, ocorridas muito pelo fato do desenvolvimento paralelo das obras, mas 

talvez o que seja realmente interessante é olhar algum exemplo de elementos que 

geram um acréscimo narrativo no livro com relação ao filme. 

 Quando conhecemos Luke no livro também somos apresentados a seus 

amigos Deak, Windy e Biggs, um piloto que acabara de terminar seus estudos na 

academia e é mostrado como uma inspiração para Luke. A relação dos dois é 

mostrada de forma mais aprofundada no livro e por meio dela é possível saber da 

vontade de Luke de ser piloto e como ele teve que desistir de seu sonho para ajudar 

sua família 
— Pensei que estivesse para entrar na Academia — observou Biggs. 
— Se for assim, terá sua oportunidade de escapar deste monte de 
areia. 
Luke sorriu ironicamente. 
— Acho que não. Tive que desistir da matrícula. — Desviou os olhos, 
sem poder sustentar o olhar incrédulo do amigo. — Tive que desistir. 
Os homens de areia, os tusken raiders, têm estado muito agitados 
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desde que você partiu, Biggs. Chegaram a atacar os subúrbios de 
Anchorhead. 
Biggs balançou a cabeça, rejeitando a explicação. 
— Seu tio pode cuidar de um bando inteiro de assaltantes com uma 
única pistola de raios. 
— Em casa, sim — concordou Luke. — Mas Tio Owen finalmente 
conseguiu instalar um número suficiente de condensadores para fazer 
a fazenda produzir de verdade. Mas não pode tomar conta sozinho de 
toda aquela terra, e disse que precisa de mim por mais um ano. Não 
o posso abandonar agora. 
Biggs assentiu tristemente. (Ibidem, 1976, p.34). 
 

Porém, ao final vai ser ao lado desse amigo que Luke vai para a grande batalha 

que destruirá a Estrela da Morte, como piloto, do esquadrão azul (outra diferença com 

relação ao filme, no qual eles pertencem ao esquadrão vermelho) e da qual Biggs vai 

ser vítima, nesse ponto do livro há inclusive uma manifestação emocional de Luke no 

livro que não é percebida na cena do filme “ — Perdemos Biggs — falou ao microfone. 

Luke não respondeu imediatamente. Estava com os olhos cheios d'água. Enxugou-os 

com raiva.” (LUCAS, 1976, p.237). 

Como um todo, o livro Star Wars: from the Adventures of Luke Skywalker 

apresenta um texto bem dinâmico e ações ocorrendo durante todo tempo, sem espaço 

para grandes descrições. Ele se apresenta de forma simples, sem o uso de 

rebuscados recursos estilísticos, fato esse de acordo com a questão de adaptar um 

roteiro de um filme, que como dizia Lucas “pode-se fazer esse filme para 

adolescentes, adolescentes mais velhos, vinte e poucos anos, ou fazê-lo para a 

garotada, e é isso que eu quero, crianças de 8, 9 anos. Esse é um filme Disney”. 

(BISKIND, 2013, p.471). 

Todavia, vale ressaltar que há no livro uma presença maior de violência do que 

no filme. Como exemplo, podemos citar o momento no qual Leia está sendo 

perseguida por Stormtroopers, ela se defende “com rapidez surpreendente. A pistola 

de raios que segurava atrás das costas emitiu um feixe mortífero. O soldado que tivera 

a desventura de encontrá-la foi o primeiro a cair, a cabeça reduzida a uma massa de 

osso e metal fundidos. ” (LUCAS, 1976, p.16). 

O livro também apresenta o vilão Darth Vader de modo mais assustador do que 

o da versão fílmica. No livro seu poder é imenso e sua maldade tão grande que 

ninguém quer ficar perto dele. 
Os dedos grossos apertaram com decisão e a luta do oficial se 

tornou cada vez mais frenética. Suas últimas palavras foram 
ininteligíveis. 
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Vader não estava satisfeito. Mesmo depois que o oficial deixou de 
se debater, aquela mão continuou a apertar, até produzir um barulho 
seco de ossos quebrados. Então, com um gesto de desdém, Vader 
atirou longe o corpo inerte. Vários soldados do Império mal tiveram 
tempo de se esquivar do macabro projétil. 

O Lorde Negro se voltou inesperadamente e os oficiais do Império 
se encolheram, assustados. [...] 

Oficiais e soldados se afastaram apressadamente, tropeçando uns 
nos outros — não necessariamente para executar as ordens de Vader, 
mas simplesmente ansiosos para se afastarem de sua presença 
malévola. (Ibidem, 1976, p.13). 

 
Outra questão que Foster amplia no livro é sobre o conceito da Força. Se no 

filme ela é apresentada na fala de Kenobi como “é o que dá poder ao Jedi. É um 

campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que 

mantém a galáxia unida” (Star Wars, 1977), colocando-a, desse modo apenas como 

um conceito místico, no livro a explicação que ele fornece a Luke é mais detalhada e 

alcança mesmo uma certa aura científica.  
Lembre-se de que a força é onipresente. A força envolve todo o 

corpo. Um Cavaleiro de Jedi pode sentir a força como uma entidade 
real. 

— Então é um campo de energia? — quis saber Luke. 
— É um campo de energia e muito mais — respondeu Kenobi, em 

tom quase místico. — Uma aura que ao mesmo tempo controla e 
obedece. É um nada que pode realizar milagres. — Ficou pensativo 
por um momento. — Ninguém, nem mesmo os cientistas de Jedi, 
jamais foi capaz de definir a força de forma satisfatória. Talvez nunca 
seja definida. Às vezes me parece que existe mais magia do que 
ciência nas explicações da força. Mas o que é a magia, se não o uso 
prático de fenômenos que não sabemos explicar cientificamente? 
(LUCAS, 1976, p.135).  

 

Além de ampliar a narrativa de Star Wars, o livro de Foster termina por fazer 

justiça, com relação ao filme, quando em sua cena final, na qual é apresentada uma 

celebração de vitória, ocorre o reconhecimento dos heróis e uma medalha é entregue 

também a personagem Chewbacca, fato que não ocorre no filme.  

 
Chewbacca mexia-se nervosamente, pouco à vontade. Solo 

repreendeu-o com um gesto quando a Princesa se aproximou. Ao 
mesmo tempo, as bandeiras foram inclinadas para a frente e todos 
fizeram silêncio. 

Leia pendurou uma medalha de ouro no pescoço de Solo. Depois, 
foi a vez de Chewbacca — a Princesa teve que ficar na ponta dos pés 
— e finalmente chegou a vez de Luke. Então, Leia fez um sinal para a 
multidão, e todos puderam dar vazão livremente a seus sentimentos. 

Cercado pelos vivas e aplausos, Luke descobriu que não estava 
pensando no futuro da Aliança, nem em uma possível vida de 
aventuras com Solo e Chewbacca. (Ibidem, 1976, p.244). 
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Portanto, após o que foi visto acerca do primeiro livro publicado da saga Star 

Wars, pode-se dizer que ele apresenta ao leitor não só uma narrativa que dialoga com 

a ficção científica, mas que também apresenta traços de histórias de grandes 

aventuras de heróis, como eram, por exemplo, os poemas épicos ou as novelas 

medievais de cavalaria.  

Quem ler o livro terá uma experiência de entretenimento completa, assim como 

quem assistir ao filme de 1977. Porém, aquele que percorrer os dois caminhos, se 

deparará com maiores informações sobre os personagens, locais e situações dessa 

aventura, ficando, desse modo melhor preparado para viajar pela galáxia tão, tão 

distante. 

E não apenas esse livro inaugural é importante para a franquia Star Wars. 

Conforme visto no capítulo anterior a manifestação literária que forma parte da saga 

nos seus quarenta anos de existência é imensa e continua em expansão. 

Após esse olhar sobre o início da saga, Star Wars cabe observar que a teoria 

sobre as narrativas transmidiáticas, desenvolvida por Jenkins, é baseada em 

produções consideradas paradigmas, como é o caso dos produtos da LucasFilm, 

principalmente a saga Star Wars, que pode ser considerada como uma das mais 

exitosas franquias de narrativa transmidiática. Sobre a literatura na saga ele vai dizer 

em sua teoria que:  
Quando Star Wars passou para a forma impressa, seus livros 
expandiram a cronologia de seus eventos, para nos mostrar os 
eventos que apareciam na trilogia fílmica ou contar histórias de 
personagens secundários, como ocorreu na série Histórias da Cantina 
Mos Eisley, que narra histórias dos distintos aliens que aparecem em 
segundo plano no filme original.58 (Jenkins, 2003). 
 
 

Jenkins, baseado nessas produções paradigmas cria, conforme já mencionado, 

os sete princípios das narrativas transmidiáticas, a saber: potencial de 

compartilhamento vs profundidade; continuidade vs multiplicidade; imersão vs 

extração; construção de universos; serialidade; subjetividade e performance, aos 

quais buscar-se-á ilustrar com exemplos da literatura da saga Star Wars. 

                                                            
58 Tradução da pesquisadora para: “When Star Wars moved into print, its novels expanded the 
timeline to show us events not contained in the film trilogies, or recast the stories around 
secondary characters, as did the Tales of the Cantina series, which fleshes out those curious-
looking aliens in the background of the original movie.”. 
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Com relação ao potencial de compartilhamento vs profundidade pode-se dizer 

que desde o início com o lançamento do livro Star Wars: from the Adventures of Luke 

Skywalker, antes do filme, a literatura foi utilizada como forma de compartilhamento, 

de criação de uma divulgação boca a boca que acabou por despertar um interesse de 

ver a história contada na tela do cinema, o que gerou uma enorme lotação das salas 

de reprodução.  

Do mesmo modo, os que primeiro viram o filme, acabaram sendo levados a 

buscar o livro, para se aprofundarem na história que acabaram de ver. 

Essa estratégia continua sendo utilizada até os dias atuais. Antes do 

lançamento do novo filme Star Wars: Episódio VII – O despertar da Força, foram 

lançados diversos títulos entre eles Star Wars: Aftermath, para o público adulto e 

Moving Target, The Weapon of a Jedi, Lost Stars e Smuggler's Run que buscaram 

apresentar os personagens das duas primeiras trilogias, principalmente para o público 

infanto-juvenil, como uma preparação para entrar no universo Star Wars.  

O princípio de continuidade vs multiplicidade trata sobre a questão de manter 

toda uma coerência entre o que é canônico e seus universos expandidos, ou optar 

pela criação de universos paralelos que justifiquem as diferenças de enredos, 

personagens etc.. 

No caso de Star Wars, Lucas buscou manter uma continuidade com o material 

canônico (inicialmente seu filme), porém, conforme visto, devido a produção do livro 

ser simultânea a do filme, essa continuidade acabou se perdendo. Após a compra da 

Lucasfilm pela Disney e da criação do Lucasfilm Story Group, foi estabelecida uma 

nova ordem narrativa, mantendo-se os filmes das duas primeiras trilogias como 

cânones, para que fosse mantida a continuidade da saga. 

Sobre imersão vs extração, pode-se dizer que a saga Star Wars foi pioneira, 

pois, desde seu início uma série de produtos foram comercializados para estender a 

experiência do filme. Sabres de luz, capas, máscaras, bonecos, naves e o que mais 

se imaginar é comercializado para a alegria dos fãs que podem vivenciar em seu dia 

a dia a sensação de pertencer ao lado negro ou da luz. Também, desde o final da 

década de 80 do século passado, foi possível a imersão na narrativa de Star Wars por 

meio da atração Star Tours, disponível nos parques da Disney, e esse mergulho será 

ainda maior com a criação de áreas inteiras dedicadas a saga, que já se encontram 

em construção nos parques americanos Disneyland e Walt Disney World. 
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A literatura, também colabora com esse princípio, pois, por meio da consulta a 

livros como Star Wars: The Essential Atlas ou Star Wars: The Force Awakens 

Incredible Cross-Sections pode-se conhecer e observar os cantos mais recônditos da 

galáxia, tão, tão distante e descobrir segredos das mais fantásticas naves, inclusive 

permitindo que seja possível construí-las. 

       
Figura 36– Capa dos livros de referência Star Wars: The Essential Atlas e Star Wars: The Force Awakens 

Incredible Cross-Sections 

Em relação a construção de universos, a saga Star Wars sempre buscou 

apresentar e expandir sua narrativa. Com a série de animação The Clone Wars, foi 

possível saber o que aconteceu entre os filmes Star Wars Episódio II: Ataque dos 

Clones e Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith. Os livros colaboram com essa 

construção, como, por exemplo, no título Tales from the Mos Eisley Cantina, no qual 

é possível descobrir uma série de histórias sobre a mais famosa cantina de Tatooine, 

palco de famosos encontros na trilogia clássica dos filmes. 

O princípio da serialidade se apresenta logo com a trilogia clássica, com a 

apresentação das trilogias de livros The Han Solo adventures e The Lando Calrissian 

Adventures. Nessas trilogias tem-se as histórias dos personagens Han Solo e Lando 

Calrissian, que aparecem nos filmes, mas não são personagens principais, contadas 

de modo a mostrar de modo expandido, suas aventuras pela galáxia. Essas histórias 

também acabaram sendo exploradas e expandidas em quadrinhos, editados pela 

Marvel desde de 2015 e no caso de Han Solo, são fontes para a criação do filme Solo 

a star wars story que deverá ser lançado em maio de 2018. 

O princípio da subjetividade é o que trata a narrativa central de diversos pontos 

de vista. No caso do sistema da literatura do universo Star Wars esse princípio é 

aplicado em livros para crianças e infanto-juvenis. Os títulos 5-minutes Star Wars 

Stories e Star Wars The original trilogy stories apresentam o universo do primeiro filme 
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da saga, em forma de pequenas histórias ilustradas, para crianças, nas quais os 

pontos de vista narrativo variam, podendo ser contadas por droides, Eworks etc. No 

caso do livro The princess, the scoundrel and the farm boy, a mesma história de Uma 

nova esperança é apresentada, agora para o público infanto-juvenil e sob as 

perspectivas da Princesa Leia, de Han Solo e de Luke Skywalkwer.   

 

  

 
Figura 37– Capa dos livros 5-minute Star Wars Stories, Star Wars The original trilogy stories e The princess, the 

scoundrel and the farm boy 
 

Para o público adulto foi lançado o livro Star Wars from a certain point of view 

(capa ver figura 31), que apresenta quarenta histórias que recriam momentos do filme 

de 1977, através do olhar de personagens secundários como, por exemplo o texto 

Palpatine, de Ian Doescher, que traz, em forma de verso, a visão de Palpatine quando 

recebe de Darth Vader a notícia da morte de Obi-Wan Kenobi. 
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 Figura 38– Página do livro Star Wars from a certain point of view com a história Palpatine 

Por fim, o princípio da performance fala sobre a capacidade que as extensões 

transmídia possuem em permitir que os fãs produzam conteúdos, que possam se 

converter em partes da narrativa transmídia.  

A Lucasfilm sempre acreditou que deveria manter uma estreita relação com 

seus fãs, tanto que para o lançamento do primeiro filme da saga um grande esforço 

de divulgação foi feito por meio de apresentações em convenções e encontros de fãs 

como a San Diego Comic Convention. 

Com o passar dos anos, o aumento de produtos Star Wars e o desenvolvimento 

de tecnologias, que aproximaram os fãs, tanto uns dos outros, como da própria 

companhia, a Lucasfilm buscou soluções para fideliza-los e absorver suas criações, 

de modo inclusive a manter o controle sobre produtos relacionados ao universo Star 

Wars produzidos por eles. 

 Henry Jenkins apresenta o significado de fã dizendo que  
alguém não se torna fã apenas assistindo regularmente um 
determinado programa, mas sim traduzindo o que vê em algum tipo de 
atividade cultural, compartilhando sentimentos e ideias sobre o 
conteúdo do programa com algum amigo, unindo-se a uma 
comunidade de fãs que compartilhem de interesses comuns. Para os 
fãs, o consumo naturalmente gera uma produção, a leitura gera uma 
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escrita e a cultura do espectador se transforma em uma cultura 
participativa. (2006, p.41).59 
 

Para atender as demandas desses fãs, a Lucasfilm desde 2002, promove o The 

oficial Star Wars fan film awards, uma premiação para os melhores filmes ligados a 

saga produzidos pelos fãs. Também desde 1999, está envolvida com a realização da 

Star Wars Celebration, um evento totalmente voltado para os admiradores, que já foi 

realizado nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha e que na sua edição 

de 2017, reuniu setenta mil pessoas, durante quatro dias em Orlando, Flórida. 

Devido a essa proximidade com os fãs e suas criações é possível a Lucasfilm 

absorvê-los e utilizar seus produtos para a própria narrativa transmidiática Star Wars. 

Como exemplo, pode-se citar o caso de Pablo Hidalgo, um grande jogador de RPG 

de Star Wars, dos anos 80, que se tornou um grande especialista no universo da saga, 

sendo convidado no ano 2000, para trabalhar na Lucasfilm e criar o site oficial 

StarWars.com, buscando que ele se tornasse a maior fonte de informações e recursos 

para os interessados. Seu conhecimento sobre a franquia é tão grande que ele é 

chamado de Yoda da Lucasfilm e após a compra da empresa pela Disney ele foi 

realocado para o StoryGroup, do qual é uma das mais importantes figuras. 

Hidalgo escreveu vários títulos sobre Star Wars, sendo eles guias para jogos 

de RPG, artigos para revistas especializadas, livros de referências (dentre os quais o 

The essential reader’s companion, no qual apresenta um levantamento de todos os 

livros de ficção, que hoje compõe o selo “Legends”) e contos de ficção publicados em 

livros como Star Wars from a certain point of view. 

Outros fãs que se tornaram grandes provedores de conteúdo, principalmente 

no sistema literário de Star Wars, são Jason Fry e Daniel Wallace. Fry era um 

frequentador e criador de conteúdo para o site TheForce.net, na década de 90 do 

século XX. Devido a seu domínio da saga, principalmente da astrofísica envolvida 

nela, ele escreveu vários livros de referência, dentre eles The essencial atlas. 

Também é autor de ficção ligada a saga, tendo escrito os livros The Clone Wars: Darth 

                                                            
59 Tradução da pesquisadora para: “One becomes a “fan” not by being a regular viewer of a 
particular program but by translating that viewing into some kind of cultural activity, by sharing 
feelings and thoughts about the program content with friends, by joining a community of other 
fans who share common interests. For fans, consumption naturally sparks production, reading 
generates writing, spectator culture becomes participatory culture.”. 
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Maul: Shadow Conspiracy e a novelização do oitavo filme Star Wars: Episode VIII -

The Last Jedi, que deverá ser lançado no início de 2018. 

Wallace, como Fry era participante e produtor de conteúdo para o site/fórum  

FidoNet Star Wars Echo, nos anos 90, e também devido a sua devoção para com a 

saga, foi convidado para escrever vários livros de referência para a franquia, sendo 

inclusive coautor com Fry do The essencial Atlas. Seu grande domínio da saga o levou 

a produzir para a ficção os livros Star Wars Rebels: Rebel Journal by Ezra Bridge e 

Star Wars Rebels: Sabine My Rebel Sketchbook, livros para o público infanto-juvenil 

que simulam cadernos de anotações dos personagens da animação Star Wars Rebels 

Ezra Bridge e Sabine.  

 

 
Figura 39–  Capas e páginas ilustrativas dos livros Star Wars Rebels: Rebel Journal by Ezra Bridge e Star Wars 

Rebels: Sabine My Rebel Sketchbook 
 

Olhando esses exemplos, conclui-se o percurso de observação dos sete 

princípios da narrativa transmidiática e de como eles aparecem no sistema literário de 

Star Wars. 

Cabe, neste capítulo, também lembrar do modelo proposto por Robert Pratten 

sobre as narrativas transmidiáticas, no qual ele apresenta uma analogia a um grande 

quebra-cabeça, no qual obter o total de suas peças e juntá-las oferece uma maior 

satisfação, com relação a narrativa, do que conhecer apenas as partes separadas. 
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Figura 40–  Modelo gráfico proposto por Robert Pratten para ilustrar uma narrativa transmídiatica. 

 

Assim, é possível dizer que o sistema literário de Star Wars é uma grande peça 

do quebra-cabeça da narrativa transmidiática que compreende toda a saga. Por meio 

dele são expandidas as informações referenciais, os personagens, as localizações e 

as aventuras que ocorrem nos mais diversos cantos da galáxia, e, após a compra da 

Lucasfilm pela Disney, esse sistema está sendo cada vez mais utilizado com a 

finalidade de manter o alinhamento narrativo. 

Antes do lançamento do sétimo filme da saga, em dezembro de 2015, a 

Lucasfilm anunciou a Jornada para Star Wars: The Force Awakens. Durante os meses 

finais daquele ano, foram lançadas várias histórias, escritas por diversos autores e 

publicadas por diversas editoras, que trabalharam junto com a Lucasfilm Story Group 

para criar um material inédito, que fosse considerado novo cânone e preparasse a 

narrativa para os acontecimentos do filme.  

Os títulos lançados foram o livro para adultos Aftermath, os títulos infanto-

juvenis Lost Stars, Moving target: A princess Leia Adventure, Smuggler's Run: A Han 

Solo & Chewbacca Adventure, The Weapon of a Jedi: A Luke Skywalker Adventure, 

os contos The Perfect Weapon,  All Creatures Great and Small,  The Crimson Corsair 

and the Lost Treasure of Count Dooku, The Face of Evil, High Noon on Jakku e os 

livros de referência Star Wars: Absolutely Everything You Need to Know e Star Wars: 

Ships of the Galaxy. 

Da mesma forma, para o lançamento do oitavo filme da saga tem-se a Jornada 

para Star Wars: The Last Jedi, composta pelos títulos lançados a partir de setembro 

de 2017, a saber: livros adultos Phasma e Canto Bight, infanto-juvenis Leia, Princess 

of Alderaan, The Legends of Luke Skywalker, A Leader Named Leia, Star Wars: The 
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Power of the Force, Star Wars: Tales of the Force e os títulos de referência Star Wars 

Made Easy: A Beginner's Guide to a Galaxy Far, Far Away,  Star Wars: Absolutely 

Everything You Need to Know, Updated and Expanded,  Star Wars: Stormtroopers: 

Beyond the Armor e Star Wars: The Rebel Files. 

Todos esses títulos compõe o novo cânone da saga Star Wars e se encaixam 

na linha narrativa proposta pela Lucasfilm Story Group, mas, de acordo com as 

premissas das narrativas transmidiáticas, não é necessário que todas essas obram 

sejam lidas para que se compreenda o que cada novo filme vai apresentar, o que elas 

fazem é apresentar novas histórias que adicionam informações e expandem cada vez 

mais a galáxia, tão, tão distante e geram assunto para manter entretidas as várias 

gerações de fãs da franquia, sempre ávidos por novidades. 
 

 

5.2 A GALÁXIA DA NARRATIVA TRANSMIDIÁTICA E OS DIVERSOS SISTEMAS DE LITERATURA 

 

 

Agora, após a viagem ao sistema de literatura de Star Wars e a galáxia das 

narrativas transmidiáticas, bem como ter apreciado o encontro entre as duas, cabe a 

realização de uma reflexão sobre outros casos de sistemas de literatura, que podem 

tomar parte em narrativas desse tipo. 

No presente momento, em pleno século XXI, ao se propor pensar em um outro 

sistema literário que compõe uma narrativa transmidiática, automaticamente a 

resposta seria a franquia Harry Potter. De fato, o mundo mágico criado pela autora 

inglesa J. K. Rowling, se converteu em um sucesso mundial e, a partir de seus livros, 

todo um universo de produtos foi desenvolvido, como filmes, jogos, sites 

(porttermore.com) e divisões em parques de diversão espalhados pelo mundo.  

Apesar de sua criadora ser inglesa, pode-se dizer que a franquia Harry Potter 

se contempla no mesmo universo da indústria do entretenimento americana, da qual 

faz parte a saga Star Wars e as teorias de narrativa transmidiáticas que foram 

abordadas na presente tese. Inclusive, é possível dizer que ela hoje é também um 

paradigma como a saga Star Wars, sendo possível encontrar diversos estudos sobre 

ela. 
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Mas, esta tese está sendo desenvolvida no Brasil, então, optar-se-á por 

reconhecer na produção nacional exemplos, que possam ser entendidos como 

sistemas de literatura componentes de narrativas transmidiáticas.  

Não caberá aqui uma análise detalhada deles, conforme foi realizado para a 

saga Star Wars, porém acredita-se que é necessário mostrá-los, até mesmo, como 

uma forma de instigar novas pesquisas sobre o tema. 

 Na literatura infanto-juvenil brasileira podem ser encontradas duas autoras 

contemporâneas, que possuem sistemas de literatura, que podem ser observados 

pela teoria das narrativas transmidiáticas: Thalita Rebouças e Paula Pimenta. 

Thalita Rebouças é autora, até a presente data, de vinte e dois livros, que 

venderam mais de dois milhões de unidades, dentre eles os que compõe as séries de 

livros Fala sério!, composta pelos títulos Fala sério, Mãe!; Fala sério, Professor!; Fala 

sério, Amiga!; Fala sério, Pai!; Fala sério, Amor!; Fala sério Filha!, A vingança dos 

pais; Fala sério, irmão! / irmã!  e Tudo por, com os títulos Tudo Por Um Pop Star, Tudo 

Por Um Namorado e Tudo Por Um Feriado. 

A série Fala sério!  já foi transformada em outras mídias. Em 2012 o episódio 

A mamãe da barra, da série televisiva As Brasileiras, produzido e distribuído pela Rede 

Globo, foi baseado no livro Fala sério, mãe!. Em 2017, foram lançadas uma peça de 

teatro denominada Fala sério, gente!, que teve sua estreia em São Paulo, e o filme 

Fala sério, mãe!, também baseados nessa série literária. 

O títuloTudo por um pop star, da série Tudo por, já foi levado ao teatro como 

um musical em 2012 e chegará aos cinemas em 2018. 

Além desses títulos, o livro Uma fada veio me visitar, serviu como base para o 

filme É fada!, de 2016 e os livros Tudo por um namorado e Era uma vez minha primeira 

vez, também gerarão produtos futuros para as grandes telas. 

A autora Paula Pimenta é uma autora de “livros cor-de-rosa”, como ela se define 

em seu site www.paulapimenta.com.br. Seus livros são também focados no público 

infanto-juvenil, principalmente o feminino.  

É a autora, até a presente data, de vinte livros, que venderam mais de um 

milhão de exemplares. São suas criações as séries  Fazendo meu filme, Minha vida 

fora de série e Princesas contemporâneas.  

A série Fazendo meu filme já foi transformada em quadrinhos e tanto para ela 

quanto para a série Minha vida fora de série, existem sites que expandem a 

experiência de quem lê os livros. 
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Ambas as séries estão sendo negociadas, tanto para chegarem aos cinemas, 

quanto para se tornarem produtos televisivos. 

Outro autor que merece ser observado é André Vianco. Escritor de obras de 

fantasia ligadas ao terror e sobrenatural, possui vinte e três livros publicados até o 

momento, entre literatura para adultos e infanto-juvenis e já vendeu mais de um milhão 

de exemplares de suas obras.  

É o criador da série Vampiros do Rio Douro, composta dos títulos Os 

Sete; Sétimo; O Turno da Noite, Vol. 1: Os Filhos do Sétimo; O Turno da Noite, Vol. 

2: Revelações; O Turno da Noite, Vol. 3: O Livro de Jó. Também fazem parte dessa 

série os quadrinhos Vampiros do Rio Douro, Vol. 1; Vampiros do Rio Douro, Vol. 2, 

feitos em conjunto com Rodrigo Santana e O Turno da Noite: Escuridão Eterna, 

produzido junto a Davi Mello e ao ilustrador Denilson Santtos.  

A série O Vampiro-Rei apresenta os seguintes títulos Bento; A Bruxa Tereza; 

Cantarzo e As Crônicas do Fim do Mundo, Vol. 1: A Noite Maldita. 

Para o público infanto-juvenil possui a série Meus queridos monstrinhos da qual 

fazem parte os títulos Terrível Ataque das Rãs do Nepal; Um Feriado Assombroso na 

Floresta; Uma Tenebrosa Noite de Sustos, Doces e Travessuras. 

Com relação a questão das narrativas transmidiáticas, torna-se interessante a 

obra de Vianco, pois, além dos quadrinhos suas criações foram transformadas em 

atrações de um parque de diversões em São Paulo.  

O parque de diversões Playcenter, que existiu entre os anos de 1973 e 2012 

em São Paulo, promoveu de 1998 até o ano de seu encerramento, durante o mês de 

agosto um evento denominado Noites do terror, que era baseado nas atrações que os 

parques americanos criam para a época do Halloween. O parque era decorado de 

forma horripilante e várias atrações, como casas do terror, shows de monstros e 

perseguições por mortos vivos aconteciam para entreter os frequentadores.  

Nos anos de 2007 e 2009 o parque utilizou a obra de Vianco para criar atrações 

para essas noites. Em 2007, baseado na obra Os sete, foi criada uma atração na qual 

os vampiros do Rio Douro apresentavam um espetáculo horripilante. Já em 2009, o 

evento foi batizado de A noite maldita e foi totalmente dedicado aos vampiros de 

Vianco, utilizando para sua realização as obras das séries Vampiros do Rio Douro e 

Vampiro-Rei. 
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Figura 41–  O autor Andre Vianco rodeado por seus personagens vampiros na Noite do Terror do parque 

Playcenter em 2009.60 

 

No ano de 2010, Vianco escreveu o roteiro e produziu um episódio piloto para 

um seriado denominado O turno da noite, baseado em sua série Vampiros do Rio 

Douro e a partir de então, busca parcerias para que possa levar suas obras para as 

telas.  

Um outro exemplo de narrativa transmidiática que envolveu a produção de um 

produto literário foi o da novela Cheias de charme, de 2012, produzida pela Rede 

Globo. Durante toda a novela as mais diversas mídias foram utilizadas para envolver 

o telespectador. 

 Foram criados sites para as personagens, produzidos DVDs com show dos 

artistas fictícios da novela, utilizadas as mais diversas redes sociais, disponíveis na 

época, para estabelecer uma relação com o consumidor, fazendo-o inclusive gerar 

material para a plataforma Youtube, e ainda hoje, em 2017, se efetuarmos uma busca 

pelo termo “empreguetes” (nome do conjunto musical fictício que aparecia na novela), 

tem-se como resposta aproximadamente cem mil vídeos de resultados. 

Foi também lançado, pela editora Casa da Palavra, um livro denominado de 

Cida – a empreguete – um diário intímo, escrito por Leusa Araujo e que simulava ser 

o diário que a personagem Cida, uma das empreguetes, escreveu durante todo o 

percurso da novela. No último capítulo, foi inclusive mostrado o lançamento do livro 

pela personagem e a partir dessa data os consumidores podiam adquiri-lo.  

                                                            
60 Imagem disponível em: http://clubebrasileirodetrensfantasmas.blogspot.com.br/ 
2013_05_01_archive.html. 
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Portanto, após a apresentação desses exemplos de obras produzidas no Brasil, 

chega-se à conclusão de que existe material, que apesar de não ter sido produzido 

especificamente para ser uma peça da narrativa transmidiática poderá ser relacionado 

com as suas teorias. 

 Deve se levar em consideração que, quando olha-se para franquias como Star 

Wars e Harry Potter encontramo-nos diante de produtos pertencentes a maior 

indústria de entretenimento do mundo, a americana, que inclusive tem seus produtos 

como paradigmas para a criação e o desenvolvimento das teorias das narrativas 

transmidiáticas.  

Já os produtos brasileiros, são parte da realidade de um país que apesar de 

ocupar a nona posição no mercado global de entretenimento61 tem sofrido nos últimos 

anos com instabilidades econômicas e políticas, que geraram uma recessão, o que 

fez com que diminuísse, tanto o consumo quanto o investimento nessa área, o que 

dificultou a busca pela criação de narrativas complexas, como são as narrativas 

transmidiáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
61 Dados retirados da 18ª Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2017-2021 da 
PwCBrasil. 
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6 SEGUINDO VIAGEM PARA OUTRAS GALÁXIAS PRÓXIMAS OU TÃO, TÃO DISTANTES 

 

 

Após percorrer caminhos no universo do entretenimento, visitar a galáxia da 

narrativa transmidiática, explorar uma galáxia, tão, tão distante e verificar como é seu 

sistema de literatura, a pequena padawan que iniciou essa viagem vai buscar 

consolidar seu aprendizado para poder se converter em uma cavaleira Jedi. 

Todo o percurso pelo qual se passou foi no intuído de buscar uma compreensão 

de como a literatura pode ser parte de uma história mais ampla, denominada de 

narrativa transmidiática, que pode de modo simplificado ser definida como um tipo de 

narrativa, inicialmente criada por uma ou poucas pessoas, que se desenvolverá 

através de distintas plataformas midiáticas, com cada trecho sendo narrado pela mídia 

mais adequada ao seu conteúdo, e de forma que a audiência possa estar diante de 

um grande quebra-cabeça narrativo, com o qual venha se envolver emocionalmente 

para preenchê-lo de sentido. 

A escolha do caminho para encontrar tal entendimento foi o de adentrar ao 

“corpus” do sistema de literatura da franquia que, mais do que apenas se adequar as 

teorias sobre narrativa transmidiáticas serviu como paradigma para a criação delas, a 

da saga Star Wars.  

A saga Star Wars, durante os últimos quarenta anos, tem atraído a atenção de 

indivíduos de todo o mundo, para acompanhar as aventuras que se passam em uma 

galáxia, tão, tão distante, sejam elas mostradas por meio de filmes, animações, jogos, 

quadrinhos, e claro por meio da literatura. 

Além de ter todas essas qualidades para servir de “corpus” para essa pesquisa, 

a opção por estudar a manifestação da literatura na saga, surgiu devido aos 

incômodos que a padawan pesquisadora sentiu, ao observar que dificilmente a 

literatura é estudada, quando se fala de narrativas transmidiáticas e que, em se 

tratando de estudos da franquia Star Wars ela acaba sendo colocada de lado ou nem 

mesmo é mencionada. 

Cabe relembrar que conforme visto, todo esse sistema de literatura da saga 

Star Wars não é fruto de manifestações independentes que, de repente, se unem para 

formar um todo, ao contrário ela é resultante de esforços para se levar uma narrativa 

inicial para outros pontos e distintas audiências. Ela é um produto da indústria do 

entretenimento e como tanto é um produto e “iguala-se a qualquer produto produzido 
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e consumido em moldes capitalistas, isto é, confunde-se com esmaltes de unhas, 

marcas de carro e supermercados.”. (LAJOLO, 1996, p.17). 

Porém, ele é no momento composto por mais de trezentos e cinquenta títulos, 

escritos por setenta e seis autores e que gera um valor de quase três bilhões e meio 

de dólares62 para a franquia, portanto é impossível não buscar estudar e compreender 

qual seu papel para a narrativa total. 

A presença da literatura na saga Star Wars é sentida desde o lançamento do 

primeiro produto dela, o livro Star Wars: from the adventures of Luke Skywalkwer, uma 

obra de ficção científica, escrita por encomenda, para ser uma forma novelizada de 

um filme, que acabou sendo utilizado como forma de divulgação, antes da estreia dele, 

mas que, terminou por levar milhares de pessoas a embarcarem em aventuras 

fantásticas, acompanhando heróis desconhecidos em uma distante galáxia.  

Para muitos estudiosos do universo literário investir tempo para estudar um 

produto de massa como esse pode parecer absurdo, porém, se durante quatrocentos 

anos muitos se esmeram por estudar as aventuras do Ingenhoso fidalgo Don Quixote 

de La Mancha, de Miguel de Cervantes, uma obra que foi muito popular em seu tempo 

e que introduziu várias novidades, chegando inclusive a ser considerada a que 

inaugura a estrutura do romance moderno, por que não olhar as aventuras galácticas 

da família Skywalker e procurar entender como toda a tecnologia disponível no final 

do século XX e início do século XXI interferem no modo como se contam as histórias. 

Sem dúvida, teorias estabelecidas e consagradas devem ser observadas e 

respeitadas. A Escola de Frankfurt, por exemplo,  
em suas teorias sobre a indústria cultural e em· suas críticas à cultura 
de massa, foram os primeiros a analisar sistematicamente e a criticar 
a cultura e as comunicações de massa no âmbito da teoria crítica da 
sociedade. Em particular, foram os primeiros a ver a importância 
daquilo que chamaram de "indústria cultural" na reprodução das 
sociedades contemporâneas, uma vez que as chamadas cultura e 
comunicações de massa ocupam posição central entre as atividades 
de lazer, são importantes agentes de socialização, mediadoras da 
realidade política e devem, por isso, ser vistas como importantes 
instituições das sociedades contemporâneas, com vários efeitos 
econômicos, políticos, culturais e sociais. (KELLNER, 2001, p. 44) 

 

                                                            
62 Dados retirados do site: https://www.statisticbrain.com/star-wars-total-franchise-revenue. 
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deve ser conhecida e suas teorias, pois foram pioneiras em seus estudos que ainda 

tem validade para a compreensão e análise de vários tipos de texto, mas, ao mesmo 

tempo  
a dicotomia da Escola de Frankfurt entre cultura superior e inferior é 
problemática [...] Em particular, é extremamente problemático o 
modelo de cultura de massa monolítica da Escola de Frankfurt em 
contraste com um ideal de "arte autêntica", modelo este que limita os 
momentos críticos, subversivos e emancipatórios a certas produções 
privilegiadas da cultura superior. A posição da Escola de Frankfurt, de 
que toda cultura de massa é ideológica e aviltada, tendo como efeito 
engodar uma massa passiva de consumidores, é também 
questionável. [...]. Ademais, é preciso fazer a distinção entre a 
codificação e a decodificação das produções da mídia, reconhecendo 
que um público ativo frequentemente produz seus, próprios 
significados e usos para os produtos da indústria cultural. (KELLNER, 
2001, p. 45). 
 

Portanto, para se entender de fato o sistema de literatura que se apresenta 

ligado a franquia Star Wars foi necessário buscar teorias novas, como no caso da que 

compreende a existência de uma indústria do entretenimento que busca produzir bens 

de consumo para gerar benefícios subjetivos, mas altamente gratificantes para os 

indivíduos e as teorias acerca das narrativas transmidiáticas, que entendam que, em 

um mundo com tanta tecnologia midiática disponível, para se prender a atenção do 

leitor não basta contar uma história em um tipo de mídia, mas sim é necessário 

desmembrar a narrativa em diversos meios para se chegar ao maior número possível 

de indivíduos. 

Assim, foi possível chegar a compreensão de que a literatura pode caminhar 

junto com os mais diversos tipos de mídias, e mais que isso, ela pode ser uma grande 

peça em um quebra-cabeça transmidiático, como ocorre com sua presença na saga 

Star Wars, e ainda ser capaz se gerar interesse e levar leitores a consumir extensões 

de narrativas em outros meios.  

Como as teorias sobre narrativas transmidiáticas ainda, em sua maioria, são 

aplicadas sobre produtos provenientes da indústria do entretenimento americana, na 

presente tese, procurou-se abrir caminho, por meio de exemplos, para que produtos 

de sistemas de literatura brasileira, que foram expandidos para outras mídias, sejam 

vistos e compreendidos sob essas novas teorias e não fiquem apenas restritos a 

classificações de tipo superior ou inferior de literatura, sendo que em muitos casos 

são rotulados de literatura inferior apenas por que se tornaram best-seller, e passam 

então para a “categoria” de obras que não merecem ser estudadas academicamente. 
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Por fim, se como diz o escritor vencedor do prêmio Nobel de literatura Mario 

Vargas Llosa que “inventamos as ficções para poder viver de alguma maneira as 

muitas vidas que gostaríamos de ter quando dispomos apenas de uma”63 (2010, p.2), 

pode-se dizer que no nosso mundo contemporâneo, no qual, a maioria dos indivíduos 

está cercada de mídias por todos os lados, é necessário que as histórias se espalhem 

pelos mais diversos meios, para levar-nos as  grandes aventuras pelos mais diversos 

cantos do nosso mundo ou até mesmo por uma galáxia, tão, tão distante. 

E que a Força esteja sempre conosco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
63 Tradução da pesquisadora para: “Inventamos las ficciones para poder vivir de alguna 
manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola." 
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Anexo A – Comunicado oficial da Lucasfilm, sobre a mudança  no Universo Expandido 
da saga 
Publicado em 25/04/2012, no site: www.starwars.com.  

 

THE LEGENDARY STAR WARS EXPANDED UNIVERSE TURNS A NEW 
PAGE 

 
For over 35 years, the Expanded Universe has enriched the Star 

Wars experience for fans seeking to continue the adventure beyond what is seen on 

the screen. When he created Star Wars, George Lucas built a universe that sparked 

the imagination, and inspired others to create. He opened up that universe to be a 

creative space for other people to tell their own tales. This became the Expanded 

Universe, or EU, of comics, novels, videogames, and more. 

While Lucasfilm always strived to keep the stories created for the EU consistent 

with our film and television content as well as internally consistent, Lucas always made 

it clear that he was not beholden to the EU. He set the films he created as the canon. 

This includes the six Star Wars episodes, and the many hours of content he developed 

and produced in Star Wars: The Clone Wars. These stories are the immovable objects 

of Star Wars history, the characters and events to which all other tales must align. 

Now, with an exciting future filled with new cinematic installments of Star Wars, 

all aspects of Star Wars storytelling moving forward will be connected. Under Lucasfilm 

President Kathleen Kennedy’s direction, the company for the first time ever has formed 

a story group to oversee and coordinate all Star Wars creative development. 

“We have an unprecedented slate of new Star Wars entertainment on the 

horizon,” said Kennedy. “We’re set to bring Star Wars back to the big screen, and 

continue the adventure through games, books, comics, and new formats that are just 

emerging. This future of interconnected storytelling will allow fans to explore this galaxy 

in deeper ways than ever before.” 

In order to give maximum creative freedom to the filmmakers and also preserve 

an element of surprise and discovery for the audience, Star Wars Episodes VII-IX will 

not tell the same story told in the post-Return of the Jedi Expanded Universe. While 

the universe that readers knew is changing, it is not being discarded. Creators of 

new Star Wars entertainment have full access to the rich content of the Expanded 
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Universe. For example, elements of the EU are included in Star Wars Rebels. The 

Inquisitor, the Imperial Security Bureau, and Sienar Fleet Systems are story elements 

in the new animated series, and all these ideas find their origins in roleplaying game 

material published in the 1980s. 

Demand for past tales of the Expanded Universe will keep them in print, 

presented under the new Legends banner. 

On the screen, the first new canon to appear will be Star Wars Rebels. In print, 

the first new books to come from this creative collaboration include novels from Del 

Rey Books. First to be announced, John Jackson Miller is writing a novel that precedes 

the events of Star Wars Rebels and offers insight into a key character’s backstory, with 

input directly from executive producers Dave Filoni, Simon Kinberg, and Greg 

Weisman. 

And this is just the beginning of a creatively aligned program of Star Wars 

storytelling created by the collaboration of incredibly talented people united by their 

love of that galaxy far, far away…. 

StarWars.com. All Star Wars, all the time. 
 

 

 O LEGENDÁRIO UNIVERSO EXPANDIDO DE STAR WARS VIRA UMA 
NOVA PÁGINA 

 
 Por mais de 35 anos, o Universo Expandido enriqueceu a experiência de Star 

Wars para os fãs que buscavam continuar a aventura para além do que havia sido 

visto nas telas. Quando criou Star Wars, George Lucas construiu um universo que 

provocou a imaginação e inspirou outras criações. Ele abriu o universo para ser um 

espaço, no qual outras pessoas pudessem contar suas próprias histórias. E ele se 

converteu no Universo Expandido, ou EU, de quadrinhos, livros, vídeojogos, etc..  

Enquanto a Lucasfilm sempre se esforçou para manter as histórias criadas para 

o UE consistentes com as de seus filmes e televisão, Lucas sempre deixou claro que 

ele não seria limitado pelo UE.  Ele definiu que os filmes que ele criou seriam os 

cânones. Isso incluía os seis episódios fílmicos de Star Wars e os episódios por ele 

produzidos de Star Wars: The Clone Wars. Essas histórias são o centro da narrativa 

de Star Wars e os personagens e eventos de todos as outras histórias tem que se 

alinharem a eles.  
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Agora, com um futuro excitante, com a criação de novos materiais 

cinematográficos, todos os aspectos da narrativa de Star Wars, que surgirão pela 

frente deverão estar conectados.  Sob a direção da presidente da Lucasfilm Kathleen 

Kennedy, a companhia, pela primeira vez em sua história, formará um “story group” 

para verificar e coordenar todo o desenvolvimento criativo de Star Wars. 

 “Nós temos uma lista sem precedentes de novo entretenimento Star Wars no 

horizonte”, disse Kennedy. “ Nós estamos preparados para levar Star Wars de novo 

para as telonas e continuar as aventuras por meio de jogos, livros, quadrinhos e todos 

os formatos que estão surgindo. Esse futuro de narrativas interconectadas permitirá 

aos fãs explorar a galáxia de modo profundo como nunca antes foi possível. ”. 

Para fornecer o máximo de liberdade criativa para os criadores dos novos 

filmes, e também, preservar elementos surpresa e de descoberta para o público, os 

episódios VII-IX de Star Wars não irão contar a mesma história contada no Universo 

Expandido, após os acontecimentos de O retorno de Jedi. Embora o universo que os 

leitores conheçam está mudando, ele não será descartado. Os criadores do novo 

entretenimento Star Wars têm acesso completo ao rico conteúdo do Universo 

Expandido. Por exemplo, elementos do EU estão incluídos em Star Wars Rebels. O 

Inquisitor, o Imperial Security Bureau, e os Sienar Fleet Systems são elementos da 

narrativa da nova série animada, e todas essas ideias tem origem no material dos 

jogos de RPG publicados nos anos oitenta.  

As novas impressões de histórias do Universo Expandido, serão apresentadas 

sob a nova marca “Legends”. 

 Nas telas o primeiro cânone a surgir será a série Star Wars Rebels. Nas 

publicações, os primeiros livros surgidos dessa nova colaboração criativa incluirão 

novelas da Del Rey Books. A primeira a ser anunciada será uma novela escrita por 

John Jackson Miller com uma história que precederá os eventos de Star Wars 

Rebels  e oferecerá visões sobre o passado de personagens principais, e contará com 

a ajuda para sua criação dos produtores executivos da série Dave Filoni, Simon 

Kinberg, and Greg Weisman. 

 E esse é apenas o começo de um programa de alinhamento criativo da 

narrativa Star Wars criado pela colaboração de pessoas incrivelmente talentosas 

unidas por seu amor pela galáxia, tão, tão distante...  

StarWars.com. Tudo sobre Star Wars, todo o tempo. (tradução nossa) 
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