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RESUMO 

Este presente estudo objetiva disserta e reflete sobre a utilização do transmedia 
storytelling e do branded content nos filmes da saga Star Wars, bem como o emprego 
das estratégias inspiradas nas obras O Heroi de Mil Faces, de Joseph Campbel, e 
Jornada do Escritor, Christopher Vogler (1997), para a composição dos personagens 
da saga. Para isso, lança-se mão da pesquisa bibliografia e exploratória a fim de 
fundamentar as ações que transcorrem nos longas-metragens que compõem a série.
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Abstract

These present study focus, discuss and pond over the transmedia storytelling and 
brand content in the Star Wars saga, also makes use of estrategies inspired by the 
books “The Hero with a Thousand Faces”, by Joseph Campbel, and “The Writer’s 
Journey: Mythic Structure For Writers”, by Christopher Vogler (1997), for the saga’s 
characters development. To justify the actions that happen in the films, it enforced an 
bibliography and explanatory research.
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INTRODUÇÃO

Este estudo objetiva trazer uma compreensão acerca do storytelling e transmedia 
storytelling nos conteúdos produzidos pelas marcas. A “tecnarte de elaborar e encadear 
cenas, dando-lhes um sentido envolvente” (XAVIER, 2015, p.11) ou storytelling será 
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abordada desde o surgimento dos signos pelos homens das cavernas a sua apropriação 
pela publicidade, em especial pela divulgação de filmes.

A marca Star Wars, hoje parte intríseca da cultura pop,  tem sua origem em 1977 
com o lançamento do filme de nome Star Wars dirigido por George Lucas. A análise 
deste artigo relaciona A Jornada do Escritor, de Vogler (1997), com os sete filmes da 
marca Star Wars e a origem de toda a narrativa da marca entre livros, séries, revistas 
em quadrinhos e jogos. 

A relação entre os arquétipos apresentados e os personagens dos filmes também 
se faz presente na análise bem como a adequação da marca aos sete princípios 
propostos por Jenkins (2016) e que, por fim, procura entender como a marca continua 
trabalhando seu branded content oferecendo entretenimento relevante e renovado 
constantemente.

1. Branded Content

Acompanhamos hoje uma mudança nos hábitos de consumo das massas, exemplo 
disso é a Falácia da Caixa Preta, abordada por Jenkins (2009). Trata-se de uma 
resposta do autor ao discurso de alguns estudiosos os quais profetizam a convergência 
das mídias para apenas uma Caixa Preta no meio de nossas salas. A “Falácia” pode 
ser ilustrada pela presença da marca Apple em aparelhos de TV. Na imagem a seguir 
podemos observar a gama de produtos disponibilizados pela marca, e não apenas um 
produto, o qual convergiria todas as mídias, como abordado no discurso da Caixa 
Preta.

Esta mudança de comportamento é parte dos traços de um novo perfil de 
consumidores. Logo, a convergência não ocorre apenas nos produtos, ela altera a 
relação entre tecnologias existentes, a indústria, mercado e o público (JENKINS, 
2009). Conhecer a atual geração de consumidores torna-se necessário para um melhor 
entendimento do por quê desses novos hábitos e de quais as consequências deste 
comportamento.

Segundo Helena e Pinheiro (2012), os baby boomers, nascidos nas décadas de 
40 e 50, são contestadores, valorizam, paz, amor e o sexo livre. Já os nascidos nos 
anos 60 e 70, cujo crescimento ocorreu em um contexto de Guerra Fria, são parte da 
geração X; costumam ser individualistas, vivem por um prazer sem culpa, dividem-se 
em grupos e são conhecidos por serem parte de uma juventude competitiva.

A geração dos millenials nasceu simultaneamente à popularização da internet, 
nas décadas de 80 e 90. Esta geração tem como característica unir o trabalho ao 
prazer, transita em diferentes grupos sociais e busca conquistas a um nível global. É 
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nesta geração altamente conectada que se concentra a maior parte dos detentores de 
produtos tecnológicos, como telefones celulares. 

Em meio a um cenário em que coexistem diversas mídias, a atenção dos 
consumidores acaba entrando em crise, dando origem à uma área de estudo chamada 
Economia da Atenção. A facilidade de acesso e consumo quase infinito de conteúdo 
disponível acaba criando um cenário novo em relação ao uso da informação. “O que a 
informação consome é a atenção dos seus recipientes, ou seja, a riqueza de informação 
cria uma pobreza de atenção” (XAVIER, 2015, p. 18).

Como consequência desta dispersão da comunicação, o mercado de comunicação 
entre agências, veículos e anunciantes vem se modificando. Segundo Helena 
(2012, p.103), “O usual em um esforço de comunicação costuma ser investir 30% 
do budget (orçamento) em produção e 70% em veiculação. Nos últimos anos essa 
lógica se inverteu”. Segundo o site Marketingcharts3, especializado em pesquisas 
mercadológicas, verbas destinadas a propagandas televisivas e impressas estão em 
declínio, enquanto que investimento para estratégias que usam mídias com baixo 
custo de veiculação, como e-mail marketing e social media estão em crescimento.

Estes fatores contribuem para uma ascensão de uma comunicação mais 
segmentada para o público. Em reportagem, o site Meio e Mensagem1 cita o então 
presidente da Coca-Cola, Steven Heyer que afirmava que a Coca-Cola não é um 
refrigerante e, sim, uma ideia, que se manifesta em suas ações promocionais por meio 
do entretenimento.

Neste contexto, surge então o Branded Content como: 

Uma ferramenta de marketing que consiste na produção ou distribuição de 
conteúdo de entretenimento por iniciativa da propria marca. O objetivo principal 
é fazer com que as pessoas assimilem a mensagem, os atributos e conceitos de 
forma leve e envolvente (HELENA, 2012, p. 103).

O branded content se difere as outras estratégias por oferecer um conteúdo de 
entretenimento criado pela própria marca, sendo de total controle da mesma. Essa 
estratégia é uma forma não tradicional de se fazer comunicação, que desenvolve 
o conteúdo a partir do interesse do público, visando, assim, o fortalecimento e 
encantamento das pessoas pela marca (BARSANELLI, 2007, p. 27).

Cases como o The Hire4, uma websérie produzida pela BMW, é um exemplo de 
conteúdo de entretenimento criado por uma marca que não está ligada diretamente a 
produção de videos por exemplo. Os cases apresentados exemplificados no presente 
trabalho como “Dove Retratos da Beleza Real” e “Eduardo e Mônica” além de também 
serem exemplos de branded content, servem como base para a escolha do objeto de 
estudo a seguir tendo em vista seu caráter em comum, a linguagem audiovisual.

3 Link para o site Marketingcharts: http://www.marketingcharts.com/
4 O vídeo pode ser visto nesse link https://www.youtube.com/watch?v=PKYUtUw-8ig
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2. Storytelling

Até hoje não temos um consenso de fato sobre como o homem primitivo 
deu origem a sua comunicação: verbalmente, gestualmente, guturalmente ou na 
combinação de ambos. O que sabemos de fato é que o homem atribuiu um signo às 
coisas (PERLES, 2007, p. 5).

O signo se transforma então em narrativa. Aristóteles, na Grécia Antiga, com 
a sua obra A Arte da Retórica, se torna pioneiro em seus estudos, onde busca um 
conhecimento científico das narrativas e gêneros literários, configurando-se, 
posteriormente, a base da literatural ocidental (ARAUJO, 2011, p. 72).

A produção literária começa a ser classificada. Surgem, então, os gêneros 
literários. A publicidade, prática contemporânea, utiliza-os como inspiração e 
espelho, tendo em vista conquistar mentes e corações, buscando persuadir um público 
particular e devidamente pesquisado (CARRASCOZA, 2007).

A publicidade teve nas décadas de 60 e 70 seu auge de investimento, fruto de uma 
expansão econômica, principalmente no Brasil. As limitações de mídias oferecidas na 
época (basicamente off-line, como jornal, revista, rádio, outdoor e TV) constrastam, 
com os tempos atuais, que oportuniza uma grande diversidade de pontos de contato 
que uma marca dialoga com seu público em potencial, como internet, vídeos no 
Youtube, busdoor, redes sociais, jogos de video game, filmes, séries, editoriais de 
moda, produtos promocionais, entre várias formas da marca se relacionar com o seu 
público (HELENA, 2012).

Essa grande possibilidade de mídias disputando a atenção de públicos fez 
com que o público se dispersasse com maior facilidade diante de uma mensagem. 
Nesse cenário, em que se torna necessário reconquistar a atenção do target, surge o 
storytelling, ou arte de contar histórias. Seu uso deixa de ser uma possibilidade, para 
se transformar em uma importante ferramenta comunicacional. O storytelling tem 
como objetivo elaborar e encadear cenas, captando a atenção das pessoas almejando 
a assimilação de uma ideia central. Para Xavier (2015, p. 16) sua relevância reside no 
fato de que apenas “[...] os melhores contadores de história vencerão”. 

A publicidade encontrou no storytelling uma plataforma que colabora na 
produção de conteúdos que seguram a atenção do seu público, por meio de mensagens 
que passam a fazer parte de suas vidas. Um exemplo que ilustra seu uso é a premiada 
campanha da Dove, “Dove Retratos da Beleza Real5”, com mais de 67 milhões de 
visualizações no Youtube, que comunica de forma emocionante e sensível como as 
mulheres, em meio a tantas pressões sociais se enxergam e como elas, realmente, são 
vistas pelas demais pessoas.  

5 Link para assistir a esse material https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk
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Fig. 01 - Dove Retratos da Beleza Real  Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk

No Brasil, citamos a campanha da operadora telefônica VIVO, intitulada 
“Eduardo e Mônica”, de 2011, distribuida também no Youtube6. O vídeo, que conta 
a história da música “Eduardo e Mônica” do compositor Renato Russo, gravada pela 
banda Legião Urbana na década de 80, mostra a história de um casal de jovens que 
se conhecem e, aos poucos, vão dando início a um relacionamento afetivo. Embora 
a referida produção audiovisual tenha sido lançada quase 25 anos após a gravação 
da música, por muitas pessoas acabou sendo considerada uma espécie de videoclipe 
oficial da canção.

No entanto, para construir um storytelling convincente é preciso estar alerta a 
algumas orientações. Christopher Vogler (1997), importante roteirista de Hollywood, 
inspirado na célebre obra “Jornada do Herói”, de Joseph Campbell, nos apresenta 12 
fases, que envolvem tanto questões de arquétipos, mitológica, bem como estruturais, 
que veremos a seguir:

O Mundo Comum: fase em que se apresenta ao personagem um mundo especial, 
novo, incomum. Ex:  a fase que apresenta o personagem Harry Potter no mundo como 
nós conhecemos nos filmes da saga antes da narrativa explorar mais a magia.

Chamado a Aventura: o problema, um desafio que o tira o personagem do 
mundo comum; como o chamado de Morpheus para Neo, na trilogia Matrix.

Recusa ao Chamado: diante do medo da aventura, esta é a etapa em que o 
personagem é influenciado pelo seu mentor a entrar no mundo especial.

Mentor: fase em que o personagem estabelece um relacionamento com seu 
mentor, como o treinamento de Daniel e mestre Miyagi em Karatê Kid.

A Travessia do Primeiro Limiar: nesta fase o personagem assume as 
responsabilidades e riscos da aventura, como Bilbo Bolseiro deixando O Condado, 

6 O vídeo “Eduardo e Monica” pode ser visualizado no link https://www.youtube.com/watch?v=FFG72utECfI
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em The Hobbit: a Unexpected Journey (2012).
Provas, Aliados e Inimigos: a fase caracterizada pela criação de relação entre 

personagens da narrativa: nela, conhece-se aliados e e inimigos, como o encontro do 
paleontólogo Alan Grant e as crianças desaparecidas em Jurassic Park (1993).

Aproximação da Caverna Secreta: ocorre quando o personagem se aproxima 
do local perigoso, geralmente onde se encontra seu pior inimigo, como Teseu frente 
ao labirinto do Minotauro.

Provação: fase em que o personagem enfrenta seu pior medo e há possibilidade 
eminente de leva-lo à morte, como o encontro do protagonista com um temível 
monstro. 

Recompensa: etapa onde o personagem encontra o que foi buscar, um artefato 
ou um conhecimento.

O Caminho de Volta: momento em que o herói ainda se encontra em um lugar 
obscuro, maligno e perigoso, mas decide que deve abrir mão de tudo e retornar ao 
mundo comum. 

Ressurreição: é o exame final do herói. Aqui, a escuridão empenha seus últimos 
esforços para destruir o herói que utiliza o que aprendeu na Provação para subir do 
reino dos mortos. A batalha entre Mario e o vilão Bowser no jogo Super Mario World 
(1990).

Retorno com o Elixir: é a última fase; a volta do heroi ao mundo comum com 
a solução do problema, como ocorre, de uma maneira geral, em histórias de super-
herois.

Ainda tendo como base Vogler (1997), outro elemento se faz presente em seus 
estudos sobre storytelling: os arquétipos. Os arquétipos são “imagens primordiais”, 
presentes em todas as sociedades, que auxiliam no desenvolvimento dos personagens 
criados para filmes e histórias em quadrinhos, por exemplo.

Entre os arquétipos mais conhecidos, está o arquétipo do Heroi. Ligado ao 
sacrifício de em função do outro, o heroi tem a função de fazer o público se identificar 
com ele. Muitas vezes, torna-se o personagem central das histórias.

A figura do Mentor representa aquele que ensina e oferece dons. Trata-se de um 
arquétipo positivo ao herói e presta seu conhecimento para guiá-lo. 

Além do Mentor, se faz conhecida também a figura do Guardião do Limiar. São 
guardiões poderosos e estão alí para impedir a passagem de quem for indigno, sendo 
representados, muitas vezes, por personagens que fazem parte de minorias sociais e 
apresentam problemas ligados à sociabilidade.

Outro arquétipo importante é o Arauto. Ele é o responsável por criar movimento 
a narrativa anunciando mudanças no mundo comum, por exemplo. Vogler (1997) 
exemplifica esta figura como o mensageiro dos deuses Hermes.

O Camaleão é a figura mutável da narrativa. Geralmente se apresenta como 
figura do sexo oposto ao protagonista e pode adquirir uma personalidade diferente ao 
conhece-lo mais de perto. 
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O arquétipo da Sombra representa coisas negativas. Costumam se caracterizar 
por serem aqueles personagens (em vários casos, vilões) que possuem uma vontade 
reprimida se tornarem o protagonista. 

O último arquétipo abordado é o Pícaro. Ele é a energia e a vontade de pregar 
peças, de rir e fazer piada com tudo; serve como alívio cômico e traz a platéia para o 
real, apontando as bobagens e a hipocrisia da história.

3. Transmedia storytelling

Segundo Jenkins (2009), o storytelling não ocorre apenas em um meio ou 
mídia. Pelo contrário, constitui-se de uma história que pode ser contada em múltiplas 
plataformas, onde cada uma possui um código específico de linguagem.

Cada meio faz o que faz de melhor a fim de que uma história possa ser 
introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; 
seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como atração de 
um parque de diversões (JENKINS, 2009, p. 138).

Às histórias que se caracterizam por oferecerem esta transição entre as mídias, 
dá-se o nome de transmedia storytelling. Jenkins (2009) nos descortina um panorama 
histórico do termo ao contextualizar com as histórias bíblicas na Idade Média, as quais 
se davam por intermédio de vitrais, tapeçarias, salmos e peças teatrais agindo como 
um todo no entendimento da história.

Esta interdependência e multiplicidade contribuem para um engendrar um 
todo no transmedia storytelling. Praten (2012) nos apresenta que, para o transmídia 
storytelling ser bem-sucedido, é preciso pensar em uma linguagem e narrativa 
adequada para cada mídia, porém ao desfrutar e perscrutar outras mídias que abordem 
o mesmo contexto, o público encontre novos dados que auxiliem a ampliar o conteúdo 
e inserção em uma trama, colaborando, assim, para aumentar a sua experiência.

Fig. 02 - Transmedia storytelling
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A fim de tornar mais didática essa relação entre mídias e a história, Henry Jenkins 
(2010) elenca em seu blog, os sete princípios de uma obra deve oportunizar para que 
nela se desenvolva uma ação de transmedia storytelling.

O primeiro é o spreadbility versus drillability, ou espalhabilidade versus 
furabilidade (tradução livre). A espalhabilidade segundo Jenkins (2010), refere-se 
à capacidade que o público tem de participar ativamente da circulação de conteúdo 
através das redes sociais e gerar valor econômico para a marca. A furabilidade diz 
respeito à possibilidade de envolvimento do expectador a ponto de se envolver e 
vivenciar às tramas apresentadas. 

O segundo princípio é o da continuidade versus multiplicidade, os quais 
abordam como é a linha do tempo da obra, podendo ser contínua e oferecendo uma 
“recompensa” maior ao público por acompanhar toda a história, ou possuir múltiplas 
linhas do tempo, que oferece perspectivas diferentes ao expectador dos personagens 
ou de um aspecto da história.

Já o terceiro princípio refere-se à imersão e extrabilidade. Imersão, segundo 
o autor, é a capacidade de imergir o público na obra, como em um jogo de realidade 
virtual ou parques temáticos, enquanto a extrabilidade diz respeito a capacidade da 
obra de se fazer presente em nosso cotidiano, como o Código Bro da série How I Meet 
Your Mother, um livro real de auto-ajuda com origem na série, cuja autoria é de um 
dos personagens.

A Construção de Mundo é o quarto princípio, o nível de detalhamento dos 
mundos, não só geográfico, mas também histórico, cultural, antropológico e político. 
Perguntas como “existe outras criaturas mágicas no Sitio do Pica-pau Amarelo?” ou 
“Quem fundou Gotham City” nos ajudam a definir melhor a construção de mundo da 
narrativa transmidiática.

Seriedade disserta sobre a divisão em capítulos da obra. Refere-se à quebra 
da obra em capítulos que satisfaçam o público e dão motivação para continuarem 
a explorá-la. Estas pausas são importantes para que o público consiga acompanhar 
filmes independentes de heróis fora do arco principal que possam ter quando unidos, 
como a sequência de filmes intitulada Os Vingadores, um produto da marca Marvel.

O penúltimo princípio é a Subjetividade, a qual apresenta perspectivas diferentes 
sobre um determinado evento, como a história Batman Cavaleiro das Trevas. Nela, 
apresenta-se, por exemplo, um ponto de vista de um autor na história em quadrinhos, 
de outro, no longa metragem animado,  bem como de uma autoria distinta no longa 
metragem de um mesmo título.

Performance é o último princípio e se refere a atratores culturais, ou seja, 
elementos que reúnem comunidades de pessoas com gostos em comum e motivam o 
público a debater sobre uma obra, como a pergunta “Quem matou Lineu?” disseminada 
pela novela Celebridade (2004), exibida na TV Globo.
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4. Análise da obra Star Wars

O objeto analisado neste estudo foi o conteúdo da marca Star Wars. Atualmente, 
traço de extrema importância da cultura pop, teve sua origem no ano de 1977 com o 
filme Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança, dirigido por George Lucas.

A marca apresenta de uma narrativa linear, com sua coluna dorsal sustentada 
por sete filmes, dentre eles, uma trilogia lançada nos anos 1977 (Episódio IV), 1980 
(Episódio V), e 1983 (Episódio VI). No entanto, 16 anos depois lançou outra trilogia 
com as Episódio I, Episódio II (2002),  e Episódio III (2005), além do último filme 
exibido em 2015 (Episódio VII). 

A narrativa central se passa em torno de uma contante competição entre o Império 
Galáctico, cruel e ditador, e a Aliança Rebelde, libertários e democráticos, composta 
por Jedis. 

Elaboramos uma análise de conteúdo da narrativa, tendo como objeto os filmes 
da marca Star Wars, relacionando-os com a Jornada do Escritor e a utilização dos 
arquétipos na narrativa, bem como toda estratégia narrativa, relacionando seu 
conteúdo à utilização de ferramentas transmedia storytelling e branded content. 

Fundamentado nas fases da Jornada do Escritor, acompanhamos por exemplo 
a Primeira Ordem, um movimento político com ideais Imperiais buscando interferir 
por meio do vilão Kylo Ren e seu pelotão no governo pacífico da república no 
inicio do Episódio VII, caracterizando a fase do Mundo Comum. No Episódio IV 
o protagonista da primeira trilogia de filmes Luke Skywalker recebe um chamado de 
socorro da Princesa Leia, que está sob o controle do vilão Darth Vader, um Chamado 
à Aventura. 

Um exemplo de Recusa ao Chamado se evidencia quando o Imperador Palpatine 
instiga o confuso jovem guerreiro Anakin influenciando subliminarmente sobre os 
poderes que Anakin poderia conseguir se dominasse as forças do mal no Episódio III. 
Já a fase Mentor pode ser claramente exemplificada com o mestre Yoda treinando seu 
guerreiro aprendiz Luke Skywalker no Episódio V. 

Quanto a Travessia do Primeiro Limiar, podemos citar o momento que o 
guerreiro Anakin assassina Mace, um importante guerreiro da república e salva o 
vilão Imperador Palpatine no Episódio III e assume seu interesse pelo domínio das 
forças do mal.

O período Provas, Aliados e Inimigos ocorre no Episódio I quando o experiente 
guerreiro Qui Gon enfrenta pela primeira vez Darth Maul, um poderoso capanga 
do Império logo após o guerreiro Anakin conhecer o Conselho Jedi, e estabelecer 
amizades como Mace e Yoda, por exemplo.

A Aproximação da Caverna Secreta se faz presente quando Luke chega a cidade 
das nuvens no Episódio V. Um momento de Provação acontece quando o guerreiro 
Obi Wan enfrenta seu pupilo Anakin no final do Espisódio III, e com a importância 
dos personagens envolvidos e as circunstâncias da batalha, leva o espectador a ter 
certeza que haverá alguma grande perda como consequência da batalha. 
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Uma nítida Recompensa acontece quando Han Solo cumpre sua missão de 
resgate e salva Princesa Leia dos domínios do império no Episódio IV. No episódio II, 
o guerreiro Yoda resgata os núcleo principal de protagonistas enquanto o vilão Conde 
Dookan os persegue em um Caminho de Volta.

A penúltima fase, a Ressurreição, é observada quando Luke, no Episódio IV, 
acerta sozinho o núcleo da Estrela da Morte enquanto é perseguido pelo vilão Darth 
Vader e várias outras naves do Império se utilizando das suas habilidades especiais 
aprendidas em outros filmes.

O Retorno com o Elixir se evidencia no final do Episódio VII quando os 
personagens principais conseguem destruir a poderosa arma das forças do mal, e Rey 
consegue como consequência encontrar Luke Skywalker.

Na análise abordou-se além da estrutura da Jornada do Escritor, as figuras 
arquetípicas apresentadas por Vogler (1997). O Herói neste caso é claramente 
evidenciado como Luke Skywalker, que além de pensar em seu sacrifício para o bem 
dos outros, abandona sua família para a luta contra as forças do mal. Anakin também 
se encaixa no perfil de Herói, seguindo estas mesmas características de Luke.

Já a imagem do Mentor é amplamente explorada no universo Star Wars, e é 
perfeitamente ilustrada com o mestre de Luke, Yoda, mas também pode ser atribuída 
a Obi Wan, também mestre de Luke e Palpatine, mestre das forças do mal. Sobre os 
Guardiões do Limiar, Jabba, o poderoso alienígena gângster é um bom exemplo, 
mas Darth Maul, o capanga das forças imperiais exemplifica melhor, aparecendo para 
provar quem é poderoso o suficiente para enfrentar as próximas e mais poderosas 
forças do mal.

O mercenário Han Solo é um Arauto, aparecendo para resgatar alguém ou movido 
pela sua ganância, amor ou revolta, mas também o robozinho BB8 no Episódio VII 
funciona como Arauto, sendo um personagem que carrega informações extremamente 
relevantes, mas é tão frágil quanto importante. 

A figura do Camaleão se faz presente principalmente com o mercenário Lando 
ao se apresentar como amigável e, posteriormente, entregar os heróis da trama ao 
vilão Darth Vader. Lando, logo depois, se vira contra o império e se torna amigavel 
aos protagonistas novamente. O arquétipo do Camaleão também se dá com o 
guerreiro Anakin que, ora aprende as forças do bem, ora as forças do mal, e por fim 
se transforma no vilão Darth Vader, o personagem se encaixa no arquétipo do Herói, 
do Camaleão e também da Sombra, porém, em momentos diferentes da trama, 
provando que os arquétipos não são fixos aos personagens, e trabalham como funções 
que os personagens desempenham temporariamente para obter certos efeitos em uma 
história (VOGLER, 1998).

A Sombra se faz presente com o vilão Darth Vader, mas se faz ainda mais 
representável com o imperador Palpatine com seus ideiais ditatoriais, cruéis e sua 
aparência mórbida e sombria, enquanto a figura de Pícaro é atribuída as criaturas 
felpudas e infantis, os Ewoks no Episódio VI, mas também aos androides caricatos 
R2D2 e C3PO, os quais não possuem tanta carga dramática na narrativa e servem 
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principalmente como alívio cômico.
Buscou-se também na análise entender como funciona os sete princípios de 

Jenkins (2010) para um transmedia storytelling, começando pela espalhabilidade e 
furabilidade.

A espalhabilidade se dá, por exemplo, pelos parentescos entre os personagens ou 
a decisão de escolher de qual lado da Força o público se identifica, o que gera debates 
e consequentemente, capital econômico com produtos licenciados e promocionais. 
Já a furabilidade aparece em conteúdos mais exclusivos, divulgado em canais de 
Youtube, nos quais são apresentados esquemas detalhados de naves e sua engenharia

No universo de Star Wars, não há multiplicidade, e sim uma gigantesca 
continuidade, o que torna a cronologia fictícia do universo Star Wars elemento atrator 
da franquia. 

No que diz respeito a imersão, jogos como Trials to Tatooine e Star Wars 
Battlefront X-Wing VR Mission, levam seu usuário a uma experiência de realidade 
virtual sem sair de casa, se utilizando de visor digital e fones de ouvido, às vezes, 
lembrando um capacete para enganar nossos sentidos e nos fazer pensar que estamos 
no universo Star Wars de fato. 

Um exemplo interessante de extrabilidade foi a campanha de lançamento do 
Episódio VII no Facebook, em que usuários poderiam simular que estavam segurando 
um sabre de luz em sua foto de perfil através de uma fotomontagem instantânea 
proporcionada pela Disney.

Outro princípio importante no transmídia storytelling é a construção de mundo. 
George Lucas engendrou uma base importante para a construção de mundo no 
universo Star Wars. Encontramos hoje, além de livros de RPG que funciona como um 
manual do mundo, enciclopédias, livros específicos sobre naves e livros específicos 
da política do universo Star Wars, além de um banco de dados do universo fictício no 
site da própria Disney.

Um ponto forte da franquia é a seriedade, o qual divide os filmes em arcos com 
grandes eventos e um intervalo cronológico grande entre uma trilogia de filmes e 
outra, dando espaço para diversas outras histórias contadas em outras mídias como a 
história do livro Star Wars: Herdeiro Jedi, que conta o que aconteceu com o guerreiro 
Luke Skywalker entre os filmes Episódios IV e V.

A subjetividade se apresenta pela dualidade moral, religiosa e política entre o 
lado da luz e o lado negro da Força, como ângulos diferentes de ver uma uma mesma 
questão geralmente moral, em ângulos que, apesar de antagônicos, possuem pontos 
em comum, como a disciplina e o respeito ao mestre.

Já a performance está ligada as metáforas e detalhes nos filmes que levam 
o público a prestarem cada vez mais atenção e tentarem decifrar possíveis 
relacionamentos entre os personagens ou que rumo terão os próximos filmes, como 
a última cena do Episódio VII, entre Rey e Luke Skywalker o qual abre um leque de 
possibilidades para o Episódio VIII que levam os fãs a espacularem mais.
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Os estudos relacionados ao storytelling e transmedia storytelling se 
complementam no que diz respeito ao todo da marca Star Wars. A Disney se utiliza 
cada vez mais de diferentes midias, atingindo seu público em todos os pontos de 
contatos possiveis como o aplicativo Star Wars, o jogo para celular Angry Birds 
Star Wars, jogos para video game como Star Wars The Force Unleashed e produtos 
exclusivos como edição limitada do Playstation 4 versão Star Wars, ou Boxes que 
agrupam todos os filmes em versão blu-ray. Estes são exemplos corroboram com 
a falácia da caixa preta de Jenkins (2009), aonde observamos o uso de diferentes 
conteúdos para diferentes mídias.

Além disso, podemos observar uma busca cada vez maior da marca Star Wars 
por mais conteúdo em forma de entretenimento, envolvendo, captando a atenção e 
engajando cada vez mais seu público. Até o momento da escrita desse artigo, Disney 
confirmou mais 5(cinco) filmes até o ano de 2020, entre eles, longas que saem da 
história linear, como Rogue One: A Star Wars Story, que focará a história em como o 
grupo de rebeldes conseguiram os planos para as forças do mal.

A Disney também confirmou a contrução de dois parques temáticos sobre o 
universo Star Wars, sendo um na Disneyworld na Flórida, e o outro na Disneyland, 
na Califórnia, EUA. Exemplos como estes demonstram cada vez mais como a Disney 
busca produzir branded content de qualidade para seu público.

5. Considerações finais

A marca Star Wars se utiliza extremamente bem do storytelling em sua base, se 
fazendo uma história de valores universais nos inspirando como se houvéssemos visto 
aquilo em algum outro lugar. A história é feita de arquétipos, imagens e personalidades 
presentes na nossa realidade, o que nos envolve ainda mais com a obra.

A gama de midias utilizadas torna o universo da marca cada vez mais grandioso, 
se tornando se tornando presente não somente no cinema, mas também na televisão, 
em jogos de video game, em eventos proprios, em parques temáticos, em mídia 
impressa com livros, revistas em quadrinhos, bonecos, decoração, roupas de até 
modelos de sandálias.

Star Wars é um exemplo concreto de branded content, de um conteúdo de 
entretenimento que constantemente se reinventa, e por meio de suas ações, envolve 
seu público, o emociona e gera capital econômico para o entretenimento.

Por fim, esse estudo objetiva oferecer um estudo mais contemporâneo sobre 
a marca Star Wars e oferecer um ponto de apoio para futuras pesquisas sobre o 
storytelling e narrativas transmidiáticas a favor da geração de branded content para 
a marca.
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