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Resumo 

 

A partir das ideias de Andre Jansson e Jesper Falkheimer em seu livro “Geographies of 

Comunnication: the spatial turn in media studies” (2006), propomos um método para 

olhar as pesquisas de transmídia,contemporâneas que envolvem o espaço como mídia de 

expansão de universo. Esse método faz parte de uma pesquisa mais ampla e aqui se 

apresenta como uma estratégia proposta de análise desses temas relacionados. Além de 

Jansson e Falkheimer, utilizamos as ideias de Carlos Alberto Scolari e seu método de 

Expansão de Universos Ficcionais, bem como David Harvey e sua discussão sobre o 

espaço. 
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Sobre Transmídia e Espaço 

A proposição metodológica aqui apresentada, foi desenvolvida durante a pesquisa 

da dissertação de mestrado da autora e foi composta por uma iminente necessidade de 

comportar os assuntos propostos na pesquisa. Foi preciso (e ainda é) levar em conta que, 

ao trabalhar com objetos contemporâneos e, por vezes, ainda pouco explorados pelo 

campo comunicacional, precisamos articular metodologias com a composição de 

elementos apresentados e/ou introduzidos em pesquisas com questões e objetos 

semelhantes anteriores aos nossos. Dessa forma, essa metodologia proposta é composta 

por diferentes métodos de autores de diversos campos, mas que iluminam as potências e 

complexidades de objetos que envolvem espaço e transmídia. 

Então é necessário, num primeiro momento, delimitar se tais conceitos estão 

adequadamente aplicados sobre um objeto e se as suas ideias estão articuladas entre si. 

Isto porque precisamos compreender que é possível acessar a noção de transmídia 

por diversas frentes, mesmo que elas não signifiquem exatamente a mesma ideia. Um 

exemplo disso são os estudos de intermidialidade, que costumam considerar a transmídia 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Comunicação pela PUC-MG, email: acas.jornalista@gmail.com  
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uma espécie de sinônimo do conceito de intermídia, uma vez que notam entre as duas 

uma relação próxima por serem processos que convergem, juntam e aprimoram as 

interações entre mídias. No entanto, baseados nas ideias de Carlos Alberto Scolari (2015) 

e Henry Jenkins (2009), defendemos que a transmídia não é só isso.  

Partindo das afirmações de que “narrativas distribuídas” e “narrativas expandidas” 

são termos que podem nos ajudar a definir o que é a transmídia e como se configura, 

Jenkins defende que a narrativa transmídia parte de um ponto (uma história, um 

personagem, um desenho...), crescendo exponencialmente de acordo com as mídias 

disponíveis, engajamento dos públicos envolvidos e potencial da história-base e que a 

“narrativa transmidiática refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta à 

convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos consumidores e 

depende da participação ativa de comunidades de conhecimento”. (JENKINS, 2009, p. 

47). 

Com isso em mente, dez requisitos propostos pelo autor devem ser consultados e 

levados em conta na hora de olhar para um objeto como transmidiático: 

01 – “A narrativa transmídia representa um processo em que os elementos 

integrais da ficção são dispersos sistematicamente através de múltiplos canais de 

distribuição com o propósito de criar uma experiência de entretenimento unificada e 

coordenada.” (JENKINS, Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia 

Storytelling 101. 22 mar. 2007. tradução nossa)3, precisamos observar na forma como a 

narrativa se comporta nas suas passagens entre mídias, ou seja, se está sempre 

acrescentando novas formas de acesso e novas informações sobre a história base. 

02 – “A narrativa transmídia reflete os princípios econômicos de consolidação das 

mídias ou aquilo que é chamado de ‘sinergia’. Um conglomerado midiático é incentivado 

a espalhar sua marca ou expandir suas franquias através de quantas plataformas midiáticas 

diferentes for possível” (ibid., tradução nossa)4, de modo que além da indústria 

cinematográfica e literária, a expansão pode ir para muitos outros prolongamentos. 

                                                 
3 Tradução de: “Transmedia Storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed 

systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated entertainment 

experience. Ideally, each medium makes it own unique contribution to the unfolding of the story.”  (Confessions of 

an ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 
4 Tradução de: “Transmedia storytelling reflects the economics of media consolidation or what industry observers call 

“synergy.” Modern media companies are horizontally integrated – that is, they hold interests across a range of what 

were once distinct media industries. A media conglomerate has an incentive to spread its brand or expand its 

franchises across as many different media platforms as possible.”  (Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. 

Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 

http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
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03 - "Na maioria das vezes, as histórias transmídias são baseadas não em 

personagens individuais, ou enredos específicos, mas em mundos ficcionais complexos 

que podem sustentar múltiplos personagens inter-relacionados e suas histórias. " (ibid., 

tradução nossa) 5. Nesse processo de construção de mundos, devemos observar se há a 

possibilidade (e efetivação) da construção de ganchos para que novas histórias (que 

aconteceram antes, ou depois da história-base) pudessem ser contadas, de modo que é 

necessário uma imersão enciclopédica por parte dos fãs e entusiastas dessas narrativas. 

04 - " As extensões podem adicionar um senso maior de realidade à ficção, como 

um todo" (ibid., tradução nossa)6. Procuramos perceber se existe uma criação de 

extensões midiáticas com informações novas acerca da história base, muitas vezes 

mudando o seu personagem principal, ou alterando o ponto de vista inicial. 

05 – “Práticas de narrativas transmidiáticas podem expandir o mercado potencial, 

criando diferentes pontos de entrada para diferentes segmentos de audiência" (ibid., 

tradução nossa)7, aqui olhamos para a criação de pontos de interesse, que não 

necessariamente tem a ver com a história-base em seu formato inicial. 

06 - "Idealmente, cada episódio individual deve estar acessível em seus próprios 

termos, mesmo que ele faça apenas uma única contribuição para o todo da narrativa" 

(ibid., tradução nossa)8, Jenkins diz que esse quesito seria “idealmente”, mas é necessário 

observarmos a preocupação da expansão em construir cada passagem da narrativa base 

para uma nova mídia adequada àquela mídia.  

07 - "Como a narrativa transmídia exige um alto grau de coordenação entre 

diferentes setores de mídia, ela tem funcionado melhor em projetos independentes, em 

que o mesmo artista cria a história através de todas as mídias envolvidas ou em projetos 

                                                 
5 Tradução de: “Most often, transmedia stories are based not on individual characters or specific plots but rather 

complex fictional worlds which can sustain multiple interrelated characters and their stories. This process of world-

building encourages an encyclopaedic impulse in both readers and writers. We are drawn to master what can be 

known about a world which always expands beyond our grasp.”  (Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. 

Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 
6 Tradução de: “Extensions may serve a variety of different functions (...) provide insight into the characters and their 

motivations (...) may flesh out aspects of the fictional world (...)  or may bridge between events depicted in a series 

of sequels. The extension may add a greater sense of realism to the fiction as a whole.”  (Confessions of an ACA-

Fan, Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 
7 Tradução de: “Transmedia storytelling practices may expand the potential market for a property by creating different 

points of entry for different audience segments.”  (Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia 

Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 
8 Tradução de: “Ideally, each individual episode must be accessible on its own terms even as it makes a unique 

contribution to the narrative system as a whole.”  (Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia 

Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 

http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
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em que se incentiva uma forte colaboração (ou cocriação) através de diferentes divisões 

da mesma empresa" (ibid., tradução nossa)9, essa ideia nos faz compreender que projetos 

transmidiáticos são mais bem sucedidos, quando há uma articulação e ciência da 

importância dos fãs nesse ciclo, de modo que ocorra uma produção intensa e renovação 

de projetos ligados (direta ou indiretamente) ao mote central são (co)produzidos. 

08 - " Os participantes acumulam informações e têm acesso à expertise de outros, 

ao trabalharem juntos para resolver problemas. Também funciona como um ativador 

textual, colocando em movimento a produção, avaliação e informação de arquivamento.” 

(ibid., tradução nossa) 10, expansões transmidiática exigem um acesso contínuo, trocas de 

informações e circulação de ideias ligadas à narrativa para situar os iniciantes e aumentar 

os conhecimentos dos iniciados.  

09 - "Um texto trasmidiático não dispersa informações, simplesmente: ele oferece 

um conjunto de tarefas e objetivos, com os quais os 'leitores' podem assumir ao encenar 

diversos aspectos da história, através de suas próprias vidas cotidianas.” (ibid., tradução 

nossa)11, são construídos graus de inserção no mundo de uma narração transmídia, de 

modo que é possível iniciar sua incursão através das mídias, interligando-as como lhe 

convêm e ao que se tem acesso. 

10 – “Eles introduzem potenciais enredos que não podem ser totalmente contados 

ou detalhes adicionais que fazem alusão a mais do que pode ser revelado. Os leitores, por 

isso, têm um forte incentivo para continuar, trabalhando-os através de suas especulações, 

até que assumir uma vida própria.” (ibid., tradução nossa)12. Jenkins diz que ganchos 

                                                 
9 Tradução de: “Because transmedia storytelling requires a high degree of coordination across the different media 

sectors, it has so far worked best either in independent projects where the same artist shapes the story across all of 

the media involved or in projects where strong collaboration (or co-creation) is encouraged across the different 

divisions of the same company.”  (Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 

2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 
10 Tradução de: “Transmedia storytelling is the ideal aesthetic form for an era of collective intelligence. (...) Participants 

pool information and tap each other’s expertise as they work together to solve problems (...) Transmedia narratives 

also function as textual activators – setting into motion the production, assessment, and archiving information.”  

(Confessions of an ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: 

http://migre.me/tjqoy) 

 
11 Tradução de: “A transmedia text does not simply disperse information: it provides a set of roles and goals which 

readers can assume as they enact aspects of the story through their everyday life.”  (Confessions of an ACA-Fan, 

Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 
12 Tradução de: “The encyclopaedic ambitions of transmedia texts often results in what might be seen as gaps or 

excesses in the unfolding of the story: that is, they introduce potential plots which can not be fully told or extra details 

which hint at more than can be revealed. Readers, thus, have a strong incentive to continue to elaborate on these story 

elements, working them over through their speculations, until they take on a life of their own.”  (Confessions of an 

ACA-Fan, Henry Jenkins. Transmedia Storytelling 101. 22 mar. 2007. Fonte: http://migre.me/tjqoy) 

 

http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
http://migre.me/tjqoy
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costumam ser deixados ao longo de narrativas transmidiáticas, de modo que uma história 

possa ser acessada sob diversas perspectivas e até ganhar novos parâmetros através da 

coprodução com a cultura fã (fandom). 

O que notamos ao longo da nossa pesquisa de mestrado, é que a urbe tem 

aparecido nas dinâmicas contemporâneas de transmídia e não apenas em formato de 

outdoor, mas desempenhado um papel consistente nas construções e expansões de 

mundos ficcionais, de modo que a cidade passa a ser, também, lugar de acesso àquele 

universo. É possível pensar em Jogos de Realidade Alternativa e também aplicativos, 

como o “Pokémon Go!” (2016) e o objeto empírico da dissertação aqui citada, “O Tordo” 

(2014). Também percebemos que as mídias móveis oferecem uma assistência há mais 

para ativar a urbe e trazer (ou talvez levar até ela), uma ficção que se comunica com a 

realidade, através do uso da transmídia. 

Assim, começamos a nossa incursão pelas ideias de André Jansson e Jesper 

Falkheimer, que propuseram um subcampo nos estudos da Comunicação e da Geografia, 

chamado de Geografia da Comunicação e destinado a investigar: “como a comunicação 

produz espaço e como o espaço produz comunicação” (p.7) 13. Além dos autores, Paul 

Adams (2009) avançou com essas pesquisas com sua análise crítica de que era preciso 

abarcar trabalhar espaço, a partir dos meios de produção midiática. 

“A geografia da comunicação dá ênfase às possíveis articulações entre teorias 

espaciais e estudos da mídia, onde a comunicação adquire maior complexidade na medida 

em que novos meios podem ‘borrar’ fronteiras entre ambientes distintos” (ANDRADE, 

2015, p. 55), caracterizando assim, mais uma virada espacial, mas dessa vez nos estudos 

da Comunicação. Chamada por Jansson e Falkheimer de “Virada Espacial nos Estudos 

da Comunicação”. 

Esse trabalho de Jansson e Falkheimer deu origem ao livro “Geographies of 

Comunnication: the spatial turn in media studies” (2006), que reúne uma série de 

pesquisas desenvolvidas em torno das relações entre espaço e comunicação, tentando, de 

um lado, compreender o espaço como mídia e, de outro, desenvolver o subcampo 

interdisciplinar da Geografia da Comunicação. Este subcampo estaria engajado em 

pesquisar os espaços sob os dilemas contemporâneos de:  

                                                 
13 The overarching question for such a research field is about how communication produces space and how space 

produces communication. (FALKHEIMER, JANSSON, 2006. p. 7). 
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1 – Mobilidade: “a saturação dos textos midiáticos no dia-a-dia indica que uma 

grande parte deles é consumido em movimento” (ibid., p. 9, tradução nossa)14, algo que 

se torna ainda mais notável com a combinação das tecnologias móveis, já que elas “se 

tornam mais portáteis e cada vez mais ligadas ao corpo em movimento” (ibid., p. 10 

tradução nossa,)15. 

2 – Convergência Cultural: para os autores, graças à convergência midiática e 

cultural, é possível observar uma relação cada vez mais complexa e indissociável entre as 

mídias e seus aparatos, de modo que:  

 

A convergência cultural aponta para as fronteiras borradas entre os 

“textos midiáticos" em seu sentido tradicional (notícia, papel, filmes, 

etc) e outros artefatos culturais (...) a aparência contemporânea da 

cultura de consumo, ou cultura da imagem, promove uma evaporação 

das distinções entre artefatos simbólicos e materiais, entre "textos" e 

"mercadorias". As fronteiras entre espaços imaginários, simbólicos e 

materiais tornado negociável e volátil. (ibid., p.10, tradução nossa)16. 
 

 

3 – Interatividade: Trata do hiperaguçamento de mídias voltadas para interação e 

que refinam as operacionalizações acerca da produção, produto e “recepção”. Com a 

criação e aprimoramento de sistemas de uma produção flexível, em que o fã (por 

exemplo) é uma espécie de coprodutor, o lugar da mídia é reposicionado e os espaços são 

reformulados de acordo com o tipo de comunicação. “O que a pesquisa de mídia tem de 

lidar, então, não é apenas com mediações culturais, mas também com mediações 

espaciais, isto é, as transformações dos locais de produção / consumo.” (ibid., p. 11, 

tradução nossa)17. 

Quando realizamos esse levantamento, percebemos uma clara ligação entre os 

princípios da Transmídia e o que norteia as pesquisas da Geografia da Comunicação, de 

                                                 
14 Tradução nossa de: “The saturation of media texts in everyday life implies that a large share of them are consumed 

on the move” (FALKHEIMER, JANSSON, 2006, p. 9) 

 
15 Tradução nossa de: “The technologies become more portable, they also become more closely attached to the moving 

body” (FALKHEIMER, JANSSON, 2006, p. 10) 

 
16 Tradução nossa de: “cultural convergence points to blurred boundaries between 'media texts' in their traditional sense 

(news, paper, movies, etc) and other cultural artefacts (...) the contemporary appearance of consumer culture, or image 

culture, fosters an evaporation of the distinctions between symbolic and material artefacts, between 'texts' and 

'commodities'. the boundaries between imaginary, symbolic and material spaces become negotiable and volatile.” 

(FALKHEIMER, JANSSON, 2006, p. 10) 

 
17 Tradução nossa de: “what media research has to deal with, then, is not just cultural mediations, but also spatial 

mediations, that is, the transformations of sites of production/consumption” (FALKHEIMER, JANSSON, 2006, p. 

11) 
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modo que nessas conexões nasceram um importante componente para mostrar certa 

virada espacial nos estudos de (trans)mídia, bem como compreender a sua extensão e 

complexidade. 

 

Virando espaços transmidiáticos 

Compreendemos que uma dinâmica transmídia é formada por muitos 

prolongamentos e a maioria delas segue por conta própria, muitas vezes se prolongando 

dentro de si mesmo. Mesmo assim, ainda existe uma relação entre a história-base, de 

modo a deixar clara a relação que tem com a sua origem. Desse modo, consideramos que 

dinâmicas transmídias se baseiam nas ideias de expansão de universos, sendo o primeiro 

gesto metodológico desta proposta, o de localizar, mapear e listar tais expansões, de 

acordo com as seguintes categorias, adaptadas do método de Carlos Alberto Scolari 

(2015, p. 15):  sobre a série de TV “24 horas”: 

1 - Criação de micro histórias intersticiais: São narrativas que aparecem entre as 

narrativas mais centrais, mantendo uma relação bastante próxima com a narrativa-base  

2 - Criação de histórias paralelas: Criação de outra história que possa acontecer 

simultaneamente à narrativa central, de modo que enriquecem o mundo narrativo, sem 

alterar a ordem dos acontecimentos principais.  

3 - Criação de histórias periféricas: são histórias que podem ter relação direta ou 

não com a narrativa central, mas que mantem certo distanciamento com o enredo que está 

sendo explorado. Normalmente são histórias que dão origem à pre-sequels18 ou spin-

offs19. 

4 - Criação de conteúdo produzido por consumidores em plataformas como blogs, 

wikis, fóruns, redes sociais digitais, etc.: Scolari ressalta que esses conteúdos devem ser 

levados em consideração, porque podem ser utilizados como referência para novas 

histórias, ao mesmo tempo em que permitem enriquecer os universos de modo dinâmico 

e interativo. Mesmo sendo complicado mapear todos esses conteúdos, nós acreditamos 

                                                 
18 Pre-Sequels, ou pré-sequências, são obras que exploram o anterior de uma obra já conhecida. Normalmente este tipo 

de gesto está em franquias de comunicação através de narrativas que contam a origem de algum personagem, de 

algum ritual, de alguma situação e ou mesmo de alguma realidade já enraizada na narrativa conhecida. 

 
19 Spin Offs são narrativas que se originam em uma história conhecida, mas que é contada a parte. Isso costuma 

acontecer em franquias que tem muitos personagens e/ou impulsionada pela resposta do público por uma determinada 

história ganhar importância. Esse gesto também é muito comum para contar o que aconteceu depois que a história 

central terminou.  
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ser conveniente adaptarmos essa classificação de Scolari, considerando aquelas ações que 

são feitas em coprodução com o fandom e incentivadas abertamente pela narrativa-base. 

A partir do mapeamento e da listagem desses conteúdos, de acordo com a sua 

criação, Scolari propõe uma tabela em que as mídias são divididas a partir de suas 

plataformas. 

 

Imagem 1 - Tabela original da metodologia proposta por Carlos Alberto Scolari (2015) 

 

A metodologia de Scolari não chegou a discutir uma estratégia de expansão de 

mundos que chegasse ao “mundo real”, ou que usasse de espaços urbanos como parte da 

expansão, de modo que notamos a necessidade de expandir essas categorias, assumindo 

numa quinta proposição a “Criação de entre-espaços narrativos”, que é uma categoria em 

desenvolvimento, mas que foi pensada como uma espécie de cruzamento com a 

metodologia de Scolari, tomando os conceitos da Geografia da Comunicação e a partir da 

tripartição espacial de David Harvey (2012): 

1 – Espaço absoluto: Ligado ao que é fixo, fronteiriço, como a propriedade 

privada, os Estados, os planos urbanos e as grades urbanas. 

2 – Espaço relativo: Um espaço que tem múltiplas geometrias passíveis de escolha 

e o quadro espacial dependente estritamente daquilo que está sendo relativizado e por 
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quem; baseado na ideia da relatividade, a qual o observador é o ponto crucial de 

compreensão, o espaço relativo se configura nas influências externas, que são 

internalizadas em processos ou ações específicas, através do tempo. 

3 – Espaço relacional: Neste espaço, Harvey defende que nenhum evento pode ser 

compreendido apenas sob um prisma de acontecimento, sendo necessária uma 

compreensão ampla do todo. Também é nesse espaço que sensações, desejos, identidades, 

intenções e vontades entram em cena. Pode se referir ao ciberespaço também. 

Harvey argumenta que nenhum espaço deve ser considerado mais importante que 

o outro, já que as relações sociais acontecem de modo cambiante e fluido entre eles. Tanto 

que o autor considera que o espaço relacional pode conter o absoluto e o relativo; o 

relativo pode conter o absoluto, mas o absoluto só contém ele mesmo e que a decisão de 

utilizar uma, ou outra concepção depende certamente da natureza dos fenômenos 

analisados.  

“Ver o espaço como palavra-chave, nesse sentido, consiste em compreender a 

maneira pela qual o conceito pode ser vantajosamente integrado dentro das meta-teorias 

sociais, literárias e culturais existentes, e examinar seus efeitos”. (HARVEY, 2012, p. 

11), sendo esse o exercício que nos propomos, finalmente juntando o quadro de mídias 

relativas à expansão de universos transmidiáticos de Scolari à tripartição de Harvey. 

Na elaboração do diagrama a seguir é importante perceber a ligação entre as 

mídias mais tradicionais e de caráter massivo se aproximarem de experiências espaciais 

mais fechadas e individuais. Conforme vamos avançando em termos de possibilidade de 

interação e encontro com o fã, mais próximas as consideramos do espaço relacional, 

levando em conta que o espaço relacional tem uma íntima ligação com o engajamento e 

a interação.  
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Imagem 2 – Esquema gráfico da proposta. SOUZA, Ana Carolina A. (2017). 

 

Como é possível notar pela divisão proposta no esquema, as mídias e ações que 

precisam de um nível maior de interação, a ponto de dependerem delas para que 

acontecessem, estão mais próximas ao Espaço Relacional, enquanto que as mídias que 

promovem uma interação mais próxima à tradicional do leitor-livro, por exemplo, estão 

mais próximas ao Espaço Absoluto, de modo que cruzamos as ideias de Scolari com as 

de Harvey, mostrando que o espaço não é apenas o "veículo" ou a materialidade de uma 

mídia, mas também está ligado ao tipo de engajamento que necessita. Também levamos 

em conta que as ações voltadas para o Fandom, categoria adaptada da proposta por 

Scolari, estão mais próximas do Espaço Relacional, porque, mesmo que elas partam de 

uma fonte oficial, elas têm um fator de dependência superior de participação dos fãs, de 

modo que não funcionariam sem que eles se engajassem. 

É importante notar que não estamos considerando que as mídias têm um caráter 

totalmente único de um espaço específico, por isso usamos duas setas contínuas que, tanto 

abordam a possibilidade de passagem de um espaço para o outro (e vice-e-versa), como 

também demonstram que os espaços não acabam em si. Sobre esse recurso, nos 

inspiramos no quase clássico texto de Paul Milgram, Haruo Takemura, Akira Utsumi e 

Fumio Kishino (1994), sobre Realidade Aumentada, no qual os autores abordam que 

existem realidades misturadas com características das mais diversas realidades (como 
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aumentada, virtual, realidade “real”, etc), que compõe os ambientes tecnológicos de 

Realidade Aumentada. 

Para sinalizar tal mistura, eles buscam a ideia de continuum afirmando que “em 

vez de considerar os dois conceitos (Realidade e Realidade Virtual) simplesmente como 

antíteses, no entanto, é mais conveniente vê-los como estendidos em extremos opostos de 

um continuum” (MILGRAM, et al. 1994, p. 283, tradução nossa)20 dessa forma, quanto 

mais próximo aos extremos, mais próximos ao conceito “puro”; da mesma maneira, 

quanto mais ao meio, mais híbridos os conceitos ficam. 

Dessa forma temos um conjunto de continuuns que representam a tripardição de 

Harvey (Espaço Absoluto, Espaço Relativo e Espaço Relacional). Esse grupo de setas 

paralelas, sinalizam que no espaço entre elas estão as diversas mídias e suas aproximações 

com os aspectos dos espaços de Harvey 

Ao final, é importante levarmos em conta que nesse trabalho não consideramos os 

dispositivos midiáticos digitais desprovidos de espacialidade física. Na verdade, 

afirmamos que com as criações e usos de tais ferramentas, novas localizações espaciais 

são (re)construídas continuamente, em espaços que borram as fronteiras entre ficção e 

realidade, tangível e digital. Podemos fazer um paralelo com as ideias de André Lemos 

(2007) que afirma que tanto as mídias de massa, quanto as de função pós massivas têm 

ligação com o espaço, especialmente o ciberespaço e o espaço urbano:  

 

A relação entre comunicação e espaço urbano sempre foi muito intensa. 

As mídias de massa ajudaram a dar uma dimensão à esfera pública, à 

opinião pública e ao público (…) as mídias pós-massivas (eletrônico-

digitais) permitem a comunicação bidirecional através de um fluxo de 

informação em rede. Com o desenvolvimento das tecnologias móveis, 

sem fio, assistimos uma relação maior entre o ciberespaço e o espaço 

urbano. As mídias pós-massivas, como as mídias locativas, constituem 

territórios informacionais já que o indivíduo controla o fluxo de entrada 

e saída de informação no espaço aberto (grifo nosso, p. 16 – 17). 
 

Consideramos assim, que na mesma medida em que é perceptível a expansão 

transmidiática de universos ficcionais, percebemos uma adequação do próprio espaço em 

comportar tais investidas, logo consideramos que um entre-espaço se forma e consegue 

comportar o encontro de diferentes realidades. Assim, esses espaços entre realidade e 

ficção, criados a partir da expansão de universos transmidiáticos de franquias, são em si 

                                                 
20 Tradução de: “Rather than regarding the two concepts simply as antitheses, however, it is more convenient to view 

them as lying at opposite ends of a continuum, which we refer to as the Reality-Virtuality (RV) Continuum.” 

(MILGRAM, et al. 1994, p. 283) 
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significativos e constituídos por detalhes próprios, capazes, inclusive, de serem habitados, 

explorados, mudados e pesquisados. 

 

Considerações Finais 

Para Foucault (2006): 

 

A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos 

na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do próximo 

e do longínquo, do lado a lado, do disperso. (…) há lugares reais, 

lugares efetivos, lugares que são delineados na própria instituição da 

sociedade, e que são espécies de contraposições, espécies de utopias 

efetivamente realizadas, nas quais os posicionamentos reais, todos os 

outros posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da 

cultura, estão ao mesmo tempo representados contestados e invertidos. 

(p. 411 e 415). 

 

E se, realmente, estamos situados nessa configuração justaposta, campos 

interdisciplinares e que acessam múltiplas ideias vão ganhando cada vez mais fôlego e 

potência, nos ajudando a realmente olhar para as nossas questões mais complexas e 

contemporâneas, levando em conta suas particularidades e diferenciações do que poderia 

ser considerado “comum” na comunicação, ou na Geografia. Tanto o trabalho que esse 

artigo faz menção, quanto ele em si, tem essa proposta na sua constituição.  

Sendo este um trabalho em desenvolvimento, não temos a pretensão de afirmar 

nada categoricamente, da mesma maneira que pensamos que esse tipo de metodologia 

está longe de se esgotar nesta proposta. O objetivo deste, então, foi de trazer uma 

perspectiva sobre os estudos da Geografia da Comunicação e também da Transmídia, 

relacionando-as a partir da observação de que ainda temos poucas metodologias que 

abordem ambas as teorias, menos ainda aquelas que tracem um encontro entre elas.  

Desse modo, esperamos que com essa metodologia, a Geografia da Comunicação 

avance e que o espaço se afirme como uma categoria para analisarmos as dinâmicas 

transmídia, mas não só elas.  

Queremos ressaltar que encontrar parâmetros suficientes e contundentes para 

analisarmos questões espaciais na comunicação ainda é um desafio, especialmente porque 

relacionar mídia a espaço aciona uma série de eixos que perpassam a comunicação, a 

geografia, a cibercultura e jogos digitais, entre muitos outros campos de pesquisa. 
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