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Todo mundo gosta 
de uma boa historia por Belise Mofeoli*

C
omo roteirista transmídia tenho a liberdade de 

passar conceitos e falar não apenas de um pro-

duto ou serviço, mas de uma ideia, de modo 

criativo, fazendo com que o participante queira 

versar por toda minha narrativa.

“Compreendi, então,/ que a vida não é uma sonata 
que/ para realizar a sua beleza,/ tem de ser tocada até  
o fim./ Dei-me conta, ao contrário,/ de que a vida é um 
álbum de mini-sonatas./ Cada momento de beleza vivido 
e amado,/ por efêmero que seja,/ é uma experiência 
completa/ que está destinada à eternidade./ Um único 
momento de beleza e de amor/ justifica a vida inteira.”

(Rubem Alves) 

Uma poesia para abrir um artigo na Revista da SET?  
E pode? Precisei fazê-lo para que saibam como eu enten-
do e a partir de onde escrevo roteiros transmidiáticos: 
uma narrativa que se completa tal qual uma sonata. 
Pode soar uma afirmação megalomaníaca, mas quando 
escolho como e quando utilizar cada plataforma é como 
se regesse – tal qual maestrina – em tons adequados, 
uma infinidade de possibilidades narrativas a partir dos 
mesmos elementos básicos. Sim, como se as mídias 
fossem as notas musicais que, mal utilizadas, podem 
gerar ruído ou puro desastre e quando bem utilizadas... 
Ah..., a harmonia!

Poesia, música, teatro, literatura, escultura, artes plás-
ticas, arquitetura, fotografia, cinema, transmídia: a meu 
ver, tudo arte. Têm o dom de sensibilizar. Um sorriso, 
uma gargalhada, uma lágrima. E o poder de causá-los 
depende do jeito em que o artista agrupa e a forma 
que dá aos elementos que têm em mãos. Um ponto co-
locado onde outros veriam vírgula. Uma pausa correta.  
O inesperado que instiga.
No #EraTransmídia dizemos que “o pleno potencial 

de uma narrativa transmidiática se estabelece, canoni-
camente, se o consumidor percorrer todas as mídias.  
E a isso damos o nome de ‘transversalização”, palavras 
do pesquisador Dimas Dion. Oras, sem um pingo de 
empatia pelo assunto que se fala, por que replicá-lo?  
Eu divido informações aos meus pares, mas as que 
me representam (e dependendo do jeito que replico, 
também aquilo que não me representa, mas de modo 
jocoso). É nesse ponto em que o roteirista transmídia 
precisa se focar.
Foi na transmídia que consegui vislumbrar a conversão 

de publicidade e propaganda em arte. E depois percebi 
que ia, além disso, que se tratava do maior refinamento 
em comunicação até a atualidade. Formei-me publici-
tária numa época em que os professores nos instru-
íam a dar todas as informações em todas as mídias 
para o caso do “consumidor” não ter contato com as 
outras e saber onde procurar informações subjacentes 
ou complementares. Como roteirista transmídia tenho a 
liberdade de passar conceitos e falar não apenas de um 
produto ou serviço, mas de uma ideia, de modo cria-
tivo, fazendo com que o participante queira versar por 
toda minha narrativa.
Certa vez expliquei à minha avó o que, afinal de contas, 

eu fazia. Foi assim: “Sabe quando você lê um livro e por 
mais que ele tenha pequenas finalizações por capítulos, 
a história se conclui só no final da última pontuação? 
Então, é o que eu faço: uma narrativa, em diferentes 
“capítulos”, que se desenvolvem em mídias diferentes  
e se completam.” Ela entendeu e depois passei a utili-
zar esse exemplo nas palestras que eu dei em univer-
sidades, congressos e feiras. Foi assim no JIG (Jorna-
da Internacional Geminis, na UFSCar) e o PhD. Derek 
Johnson (University of Wisconsin), que dava aula sorriu 
com a alegoria e disse ter sido um bom jeito de simpli-
ficar as coisas. No CIHAT (Congresso Internacional de 
Hospedagem, Gastronomia e Turismo), igualmente en-
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tenderam a minha visão de escritora. 
Finalmente, com a transmídia, consigo 
unir a publicitária, a escritora literária 
e a roteirista audiovisual. A Transmídia 
agrada exatamente por ser lógica e lú-
dica, arte e técnica, por poder visar lu-
cro ou simplesmente, vender uma ima-
gem ou ideal. Ela gera e fideliza fãs e 
não consumidores. Ela é cada vez mais 
acessível.
Vemos muita marca querendo inovar utilizando redes 

sociais, aplicativos etc., sem a menor necessidade. Sem 
avaliarem que cada comunicação de um produto, servi-
ço, ou conceito é único e, portanto, deve ser entregue a 
um profissional especializado antes de sair gabando-se 
de ser transmídia, que necessariamente, tem a ver com 
interação. Caso não esteja preparado para a participa-
ção do público, ou contrate quem esteja, não o faça.  
A decepção com a falta de retorno marca negativa-
mente o espectador e, como sabemos, replica-se com 
muito mais facilidade maldizeres a elogios.
Cada plataforma tem uma característica e, portanto, 

um potencial. A chave para o sucesso transmidiático é 
saber enxergar a necessidade ou não dos meios corre-
tos e para qual finalidade. E que para isto se dê, elencar 

a ordem de importância e apresentação 
de cada qual é essencial. 
Carlos Alberto Scolari discorre sobre 

narrativa transmídia com maestria, 
técnica e desenvoltura entrevistan-
do e fazendo análise dos ensinamen-
tos de Henry Jenkins, Robert Pratten, 
Gary Hayes e demais referências da 
área em seu livro “Narrativas Trans-

media (2013)”. Realiza naquelas páginas o que Char-
les Bukowsky tentava explicar quando dizia que “Um 
intelectual é um homem que diz uma coisa simples de 
uma maneira difícil; um artista é um homem que diz 
uma coisa difícil de uma maneira simples”. Scolari é um 
artista, portanto. O MAMP (Multi-Audiência, Muti-Plata-
forma) – método criado pela #EraTransmidia para ser-
vir como um facilitador para o entendimento de uma 
narrativa transmidiática – tem se mostrado eficiente 
também para profissionais. Quando entrei no grupo já 
tinha meu método próprio de escrita. Da Literatura à 
Transmídia bebo de Carl Gustav Jung e Joseph Campbell 
contextualizando clínica, psicológica, social e antropolo-
gicamente minhas personagens antes de traçar as pri-
meiras linhas e isso me ajuda a ser consistente. Claro 
que a ideia é algo caótico e por isso a importância dos 
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brainstorms coletivos e de releituras 
de todo o processo também para 
criações individuais. Quando algo 
parece faltar mesmo com a trajetória  
do herói e as personas bem delinea-
das, o MAMP mostra-se bem prático 
e preciso. Não é uma fórmula pronta, 
mas é um bom esqueleto para narra-
tivas interativas.
The Walking Dead começou com gibi, Hannibal e Red 

Luna com série de livros, Empreguetes e Geração Brasil 
com novelas, Lost, com seriado, Zica e os Camaleões 
e Os Simpsons com seriados de animação, TravelPlot 
Porto, com app, Castigo Final, com um ARG. Isso sem 
contar com narrativas que mesmo sem terem sido pen-
sadas como transmídia já na sua criação, devido a sua 
força, contou com fãs que se apropriaram tanto do uni-
verso das personagens a ponto de transformá-lo num 
fenômeno multiplataforma que nunca fenece, como é o 
caso de Star Wars. Agora, quem também vem utilizando 
sabiamente a transmídia, sem dúvida é a publicidade.  
O case de despedida da Kombi (criada pela AlmapBB-
DO) foi genial! Quando Patrícia Weiss o utilizou como 
exemplo no primeiro dos quatro dias do III Fórum Trans-
midia, o público mal piscava. É uma narrativa emocio-
nal, inteligente e de baixo orçamento se compararmos 
com as superproduções de seriados. E lembremos: ti-
nha tudo pra ser “só mais uma propaganda de carro”.
O que todas as narrativas transmídia possuem em co-

mum é o fato de que tal Jung e Campbell, os roteiristas 
focam em tipos, personas, arquétipos, ou seja, lá como 
queriam chamar. Chegam a personificar objetos ou ape-
nas deixá-los como pano de fundo de uma situação 
onde personagens com características tão humanas que 
passamos a entender seu ponto de vista e a acom-
panhar sua trajetória e torcer por ela, sofrer com ela.  
Eis o momento em que o público passa adiante a nar-
rativa como a humanidade vem fazendo desde que o 
mundo é mundo.
Antes as histórias eram contadas apenas de modo ver-

bal, depois a humanidade desenvolveu a escrita e aí 
com o advento da mídia impressa, do telégrafo elétrico 
e do telefone, mais pessoas começaram a ter acesso a 
maior número de informações. Livros e jornais ficaram 
mais acessíveis. A comunicação ganhou novos formatos 
com rádio e televisão e, com a internet, vários dispo-
sitivos passaram a ser possíveis. E posteriormente, um 
novo modo narrativo se apresentou: a transmídia.
Utilizando termos de Umberto Eco, não adianta ser 

um “apocalíptico”, achando que a mídia irá nos engo-
lir, como se fosse um monstro que só propaga o mal.  
Sou das pessoas que ele classificaria como “integrada”. 
Vejo na facilidade dos indivíduos navegarem por múl-
tiplas telas, uma vantagem comunicativa como nunca 
houve antes. Aliás, Umberto Eco brinca com linguagens 

e modos de ressignificar informações, 
nos trazendo inúmeras referências o 
tempo todo na trajetória de seu Yam-
bo Bodoni (em “A chama misteriosa 

da Rainha Loana”). Alguns percebe-
rão mais referências, outras menos, 
mas o fato é que mescla alta literatu-
ra, HQ, teatro, sem tirar a atenção do 
protagonista. Com a transmídia dá-se 

o mesmo: a história possui inúmeras “camadas” a se-
rem desvendadas.
Sem repertório não se faz transmídia. São tantas pla-

taformas e linguagens envolvidas e convergindo, que se 
as fontes não forem variadas, não gerarão links associa-
tivos na mente do participante, relevantes a ponto de 
surpreendê-lo. Um quebra-cabeça gestáltico.
Transmídia é, finalmente, um jeito colaborativo de ver 

novos pontos de vista sobre produtos, serviços, ima-
gens de marcas e/ou ideais que queiram passar. Quando 
falo isso, não penso em algo caótico, onde o direito 
autoral é banalizado. Como autora, jamais faria uma 
afirmação destas. Uma narrativa transmídia merece res-
peito e controle, contudo, a história cresce no contato 
com o público que deixa de ser apenas receptor para se 
tornar agente de interação. Existem fan fictions belíssi-
mas que aumentaram a popularidade da história princi-
pal. Afinal, “Comunicação é comunhão”, como nos expli-
ca Jorge Mautner. Evoé, mestre! Chega uma hora que até 
a mente mais brilhante se confunde. Fico imaginando se 
Transmídia fosse algo individual quantos surtariam já 
na semana de estreia. Uma equipe multidisciplinar aju-
da demais nesse caso. Cada plataforma merece atenção 
especial mesmo que supervisionada por quem garanta 
a unidade do discurso. 
E se no fim das contas, o artigo – iniciado com um 

poema – pareceu mais uma crônica..., bom, desculpem 
essa escritora. Não pude evitar brincar com jeitos narra-
tivos. Terei transversalizado a escrita? 

* Colaboração: Rodrigo Arnaut e Daiana Sigiliano

Belise Mofeoli é nome artísti-
co de Belise Moraes Ferreira 
de Oliveira. Roteirista do gru-
po #EraTransmídia, ela tam-
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publicitária, roteirista trans-
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