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Resumo

O objetivo deste trabalho é explanar o conceito de narrativas transmídia, sua origem e sua aplicação nos processos
educacionais através da narrativa Iron Man. A definição de narrativa transmídia está ligada a sua capacidade de se
apresentar em diversas plataformas midiáticas sem perder sua coesão, expandindo seu universo a cada meio em que
aparece. A pesquisa foi fundamentada em autores como Henri Jenkins, Vicente Gosciola e Carlos Scolari e em uma análise
dos dados da franquia Iron Man, com as quais pudemos relacionar o ensimo em sala de aula com assuntos que são de
interesse dos discentes, possibilitando assim uma experiência de aprendizagem engrandecedora e eficaz. Tais práticas
metodológicas visam estimular a aprendizagem de forma significativa e colaborativa pelos estudantes de forma mais
autônoma, ampliada e engajada.
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Abstract

The objective of this work is to explain the concept of transmedia storytelling, its origin and its application in the educational
processes through the Iron Man narrative. The definition of transmedia storytelling is linked to its ability to perform in
various media platforms without losing its cohesion, expanding its universe in every way it appears. The research was based
on authors such as Henri Jenkins, Vicente Gosciola and Carlos Scolari and on an analysis of data from the Iron Man
franchise, with which we relate classes with topics that are interesting to students, thus enabling an aggrandizing
experience and effective learning. Such methodological practices intend to stimulate learning in a meaningful and
collaborative way for students and are more autonomous, expanded and engaged.
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O desenvolvimento tecnológico tem uma presença e uma influência cada vez maior no cotidiano da sociedade. Cada vez
mais, os meios de comunicação se tornam ferramentas culturais indispensáveis e a conectividade nos apresenta novas
formas de nos comunicar, de ensinar e aprender, visto que para se construir conhecimento é necessária a diversidade de
opiniões.

Este artigo discorre sobre como a convergência midiática – consequência do crescimento cada vez maior das mídias e das
ferramentas de comunicação – vem trazendo mudanças não só no meio do entretenimento, mas também em diversos
âmbitos da sociedade, como na educação e no mercado. É neste ambiente multimídia que nasce a narrativa transmídia –
uma narrativa elástica que se apresenta em diversas plataformas e que expande seu universo a cada nova mídia em que se
apresenta.

E é partir da narrativa transmídia do Homem de Ferro que buscamos refletir sobre a relação transmidiação e educação.
Sendo uma franquia de grande sucesso tanto de público quanto de bilheteria, Homem de Ferro desperta o interesse de um
grande público, de crianças a adultos, e se torna uma narrativa com um grande potencial para ser trabalhada em sala de
aula. É possível induzir que o uso da transmídia pode auxiliar os educadores a desenvolverem metodologias capazes de
melhorar o interesse do aluno com relação à aprendizagem, justamente por estas estarem adaptadas ao contexto do
trabalho em grupo, de forma colaborativa e ainda pelos discentes estarem envolvidos com uma narrativa que comumente
possui grande potencial entre os jovens.

Para realizar estas reflexões, o artigo baseou-se no aporte teórico de autores como Henry Jenkins, Vicente Gosciola e Carlos
Scolari, além de refletir sobre os dados da franquia do Homem de Ferro e seu potencial na educação.

1. Narrativa transmídia e educação: uma ligação possível

A quantidade de plataformas midiáticas vem crescendo exponencialmente. Novas formas de entretenimento e comunicação
estão sendo desenvolvidas e, cada vez mais, passam a fazer parte do cotidiano da sociedade. Como consequência, a
demanda por interatividade pelo público também cresce e o status do consumidor passou de receptor passivo a prosumer –
neologismo que designa o consumidor e usuário ativo da web 2.0.

Desde os primórdios, a comunicação é um instrumento com diversas funções entre as pessoas: integrar, instruir, informar,
negociar, interagir etc. Com o grande desenvolvimento que a sociedade vem tendo, a forma como nos comunicamos e
trocamos informações é a ferramenta mais importante no processo de crescimento não só pessoal, mas também de
organizações por todo o mundo. Por isso, para Scolari (2008) “as mudanças tecnológicas não chegam somente na estrutura
dos meios, mas também, e acertadamente, nos processos, nas linguagens e nas relações entre sujeitos”.

Esse desenvolvimento das tecnologias da informação em conjunto com o desejo cada vez maior das pessoas por interação e
por uma comunicação mais eficaz teve como consequência uma convergência midiática através da qual o conteúdo é
transmitido por diferentes plataformas (sites, redes sociais, rádios, filmes) a fim de atender a um número maior de
espectadores/consumidores. Atualmente, é comum encontrarmos histórias que se expandem, indo além da sua mídia
original e perpassando por outras. Os conteúdos se adaptam ao tipo de mídia que se encontram, gerando assim novas
experiências para os usuários/telespectadores.

Para Henri Jankins (2009), essa convergência é caracterizada por três principais tecnologias: telefone, televisão e
computador. É inegável a sinergia entre essas três plataformas. Na web podemos encontrar sites específicos para assistir a
vídeos, exercendo assim o papel da televisão (como Vimeo ou Youtube), além de termos também televisões em telefones
celulares e smartphones - telefones que funcionam como pequenos computadores. Todos caracterizados por sua
portabilidade, indo de encontro ao que o consumidor deseja: conexão e mobilidade.

Essa gama de diferentes plataformas configura uma sociedade cada vez mais multimídia, onde os diferentes meios de
comunicação podem ser utilizados separadamente ou de maneira conjunta para construir processos comunicacionais. É
dentro dessa nova cultura de convergência que nasce a narrativa transmídia, ou transmidia storytelling, como designado
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por teóricos como Henry Jenkins e Carlos Scolari, que adotam o termo com frequência para produtos de entretenimento,
mas também para campos diferenciados como educação e informação, tendo como alicerce principal a reconstrução
cognitiva a partir de múltiplas plataformas.

Uma história transmídia se desenvolve através de múltiplos suportes midiáticos, com cada novo
texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de narrativa
transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida
em um filme, ser expandida para a televisão, novelas e HQ; seu universo possa ser explorado em
videogames o experimentado como atração em um parque de diversão. (Jenkins, 2009, p. 135)

Na narrativa transmídia o universo da história é fragmento em diversas plataformas e se expande a cada novo meio em que
é contada, enriquecendo assim a experiência narrativa seja ela para educação, informação, comércio etc. Basicamente,
narrativa transmídia é uma estratégia de comunicação, que organiza conteúdos e plataformas para contar uma história
(Gosciola, 2012, pp.9-10).

Uma forma de motivar o público a experimentar intensamente a narrativa é possibilitar a participação que pode ser através
da internet, com criação de blogs relacionados à trama, participando de discussões em fóruns ou comunidades virtuais,
compartilhando, assim, suas opiniões que podem mudar o rumo da história. Essa tática, além de estimular a interação entre
o público e a história, fornece aos criadores da narrativa opções que já serão previamente “aprovadas” pelo público, o que,
possivelmente, possibilitará uma aceitação maior da trama, percebida através da audiência.

Com o surgimento dessas novas tecnologias e compreendendo a convergência midiática como uma transformação cultural,
buscamos refletir sobre a inserção da narrativa transmídia na educação. Por ser um universo fragmento em diversos
âmbitos que se unem e gera uma história, a narrativa transmídia é uma boa ferramenta para se trabalhar em sala de aula.
Por ser uma narrativa que se apresenta em diversas plataformas midiáticas, os discentes se sentem atraídos pelo conteúdo,
além da oportunidade de trabalharem em colaboração para a expansão desses conteúdos.

“A potencialidade de se trabalhar com narrativas transmídia na educação, reside na possibilidade de articular os conteúdos
pedagógicos com atividades que já estão presentes no cotidiano dos estudantes” (Sharda, 2009). Essas atividades, por
serem colaborativas, levando-se em consideração o compartilhamento de informações, a integração e a interação entre os
alunos em sala, podem se tornar atividades funcionais que auxiliam o educador no processo de criação de novas estratégias
metodológicas que estimulam os alunos através de recursos abertos considerando os estágios de aprendizagem dos
estudantes e seus interesses.

2. Potencial comunicacional da narrativa Iron Man

Homem de Ferro é um super-herói criado por um grupo de quadrinistas (Stan Lee, Larry Lieber, Don Hack e Jack Kirby) em
1963. Figura presente na cultura popular norte-americana e mundial foi inicialmente criado como playboy e seguindo uma
tradição de alteregos mascarados de milionários, como o Batman, Iron Man se desenvolveu em uma narrativa que aborda
dilemas existencias e tecnológicos sem perder seu apelo característico de história em quadrinhos.

Iron Man é um dos grandes heróis da Marvel Comics, uma das maiores e mais importantes editoras de revistas em
quadrinhos do mundo, que está em atividade desde 1939 e, recentemente, foi comprada pelo grupo Walt Dinsey Company
– maior conglomerado de mídia e entretenimento de mídia do planeta.

Como uma narrativa que vai além das revistas, Iron Man também está presente nos desenhos animados comom Iron Man:
Armored Adventures em 2009 e The Avengers: Earth&39;s Mightiest Heroes em 2010, games (aparecendo em jogos como
Marvel VS Capcom 3: Fate of two worlds e Marvel Super Hero Squad Online) e filmes tanto da própria fanquia, Iron Man,
como na franquia The Avengers.

Seus filmes alavancaram novamente o gosto do público pelo cinema fantástico do super herói, sendo que só o primeiro
filme da franquia arrecadou mais de US$500,000,000 em bilheteria, tornou-se a 8ª maior bilheteria do ano e a 2ª maior nos
EUA e no Canadá em 2008. Foi seguido por mais dois filmes da mesma franquia: Iron Man 2, lançado em 2010, este obteve
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lucro de bilheteria de US$312,433,331 e Iron Man 3, o mais recente, lançado em maio de 2013, que obteve um lucro de
bilheteria no total de US$406,563,649.

O primeiro filme do Homem de Ferro foi o início da chamada Marvel Cinematic Universe, uma franquia cinematográfica que
compartilha universos entre os filmes produzidos independentemente. Até hoje já foram produzidos 7 títulos da franquia:
Iron Man, The Incredible Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: First Avenger e Marvel’s The Avengers – formando o que
é conhecido como Phase One.

Além da sua franquia própria de filmes, o personagem também permeia outras histórias do universo Marvel, como Os
Vingadores, por exemplo. O filme, que foi lançado em maio de 2012 e arrecadou cerca de US$623,357,910, apresenta um
grupo de super-heróis formado oficialmente pelo governo americano para lutar contra uma ameaça cósmica e conta com
personagens conhecidos da cultura americana como Capitão América, Hulk e o próprio Homem de Ferro.

Os Vingadores foi um sucesso em público e em bilheteria. É considerado o terceiro filme de maior bilheteria do mundo e
acompanha uma tradição de adaptações de obras de fantasia que vem fazendo sucesso desde o começo da década de
2000, como O Senhor dos Anéis e Harry Potter. O terceiro filme da franquia do herói, Iron Man 3, se passa após o episódio
do filme Os Vingadores, mostrando assim a interdependência dos filmes da produtora e uma expansão dos universos que
colidem frequentemente.

Com isso, percebemos o grande potencial desse super-herói que possui inúmeros fãs/espectadores, como ficou perceptível
através dos dados aqui apresentados. O fato de a grande narrativa Iron Man está presente em diferentes plataformas
midiáticas torna esta mais acessível a grupos diversos, ou ainda, fortalece sua relação com seus fãs. Trazendo assim como
consequência o grande sucesso entre crianças, adolescentes e até entre os adultos. Por isso, é possível que a utilização
dessa narrativa transmídia no processo de ensino aprendizagem traria resultados satisfatórios.

2.1 O potencial da narrativa Iron Man em sala de aula

Com as possibilidades de imersão da narrativa transmídia na educação, vemos a possível criação de conteúdo educacional
de forma colaborativa através do uso da franquia Iron Man. Assim, nos próximos parágrafos descrevemos uma proposta
para a aplicação deste recurso em sala de aula, mais especificamente, em duas, no máximo três aulas de
Redação/Produção Textual.

Para essa narrativa a proposta está relacionada à aula da disciplina Redação/Produção Textual, como já foi mencionado
anteriormente. Para que os alunos sintam interesse pela aprendizagem do conteúdo, será utilizado um recorte da
Extremis[iv] 3
(http://i1.wp.com/www.iniciativanerd.com.br/wp-content/uploads/2013/05/extremis-3-w640-h600.jpgresize=640%2C594),
um dos volumes do arco Extremis, revistas em quadrinhos do Homem de Ferro. Deverá ser entregue pelo professor cópias
do recorte aos alunos.

Para um melhor desenvolvimento da aula é interessante que o aluno possua certo conhecimento sobre a narrativa em
questão, para isso o professor antes do início da atividade deve resumir a história do Homem de Ferro para os alunos, ou
ainda entregue a eles um resumo escrito, focando a temática da aula que no caso é a relação de dependência do homem
com a tecnologia. Apesar de muitos alunos provavelmente já devem saber mais do que o suficiente sobre a narrativa para o
que é preciso no desenvolvimento da aula. O recorte que deve ser utilizado está disponível no site
(http://www.iniciativanerd.com.br/o-homem-de-ferro-e-a-saga-extremis/).

No primeiro momento da aula, o professor além de fazer o resumo sobre a história geral da narrativa como já foi citado
acima, este deverá comentar o recorte do quadrinho a partir da história da narrativa, fazendo relação com o tema A
dependência do homem moderno aos meios tecnológicos.

A partir da discussão acerca da relação da narrativa Homem de Ferro, o recorte do quadrinho e o tema determinado, o
professor deve solicitar que seus alunos escrevam um texto dissertativo/argumentativo tendo como tema A dependência do
homem moderno aos meios tecnológicos e usando como base para essa escrita a discussão, como já foi mencionado. O

Pág.4/6



professor deve disponibilizar o restante da aula para que os alunos desenvolvam o texto. Estes devem levar o texto pronto
na próxima aula.

Com as produções finalizadas, o professor deve solicitar que sejam feitas trocas entre os alunos dos textos produzidos.
Feitas as trocas dos textos, os alunos devem “corrigir” as redações dos colegas, tanto a parte de gramática e ortográfica
como a parte de coerência e coesão textual, bem como a relação da história/recorte com o tema solicitado para a produção
da dissertação. Com a conclusão desta parte da atividade, os alunos irão fazer uma leitura em voz alta das redações que
eles “corrigiram”, durante este momento todos da classe podem comentar o texto lido, para acrescentar algo, elogiar ou
ainda opinar sobre o que modificaria neste.

Essa parte da atividade é que foca na colaboração entre os estudantes, fator principal para estimular o interesse destes na
aprendizagem. Por fim, os textos devem ser entregues ao professor, e este também irá colaborar com cada um,
modificando e acrescentando o que achar necessário.

Tal atividade foi planejada com base em abordagens já utilizadas em aulas presenciais, sendo adaptadas para a utilização
da Narrativa Transmídia Iron Man. Para um melhor desenvolvimento da atividade é importante que os alunos tenham
acesso à rede e estejam imersos de alguma forma na narrativa trabalhada.

Conclusão

O grande desenvolvimento tecnológico no qual a sociedade está, constantemente, imersa tem como consequência uma
convergência midiática que torna a experiência comunicacional cada vez mais integrada, rápida e eficaz – adjetivos que se
fazem cada vez mais necessários no cenário atual. O usuário dessas plataformas emergiu do seu status de receptor passivo
e se tornou sujeito interativo, não só recebendo informações, mas também se tornando cada vez mais parte ativa e
integrada no processo de comunicação. Agora não é só sobre assistir, mas também sobre criar; fazer parte.

É nesse contexto que nasce a narrativa transmídia, uma forma de história que se propaga em diversos meios midiáticos que
tem como premissa principal ter um universo que se expande a cada nova plataforma em que se apresenta. Essa narrativa
possui um grande potencial comunicacional assim como, também, um grande potencial educacional, pelo fato de que, como
muitas das suas narrativas fazem grande sucesso para fins de entretenimento, concluímos que o mesmo processo sendo
usado para fins educacionais traga resultados positivos à aprendizagem.

Através do grande sucesso da narrativa do Homem de Ferro, podemos perceber seu potencial na criação de recursos
educacionais onde os alunos – em contato com um conteúdo do seu interesse - desenvolverão várias habilidades
relacionadas à leitura, interpretação, construção de textos. A partir do contexto da história, eles podem, também, relacionar
este com conteúdos de disciplinas diferentes, além de trabalharem de maneira colaborativa, ajudando a melhorar os textos
dos colegas, o que estimula para a elaboração/construção de novas histórias.
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