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Resumo 

 

O artigo em questão faz uma análise do uso da narrativa transmídia na série da HBO 

Westworld (2016), com o objetivo de compreender a criação dos conteúdos inseridos nas 

distintas plataformas. A narrativa transmídia, explicada por Jenkins (2009), consiste em 

uma convergência entre os meios e os conteúdos com a finalidade de transmitir novas 

informações, cada vez menos repetitivas e mais sujeitas a interação entre os espectadores. 

A série Westworld foi baseada em um filme com o mesmo nome do diretor Michael 

Crichton, produzido e lançado em 1973, o qual conta a história de um parque temático do 

Velho Oeste habitado por robôs e visitado por seres humanos que satisfazem seus desejos 

em histórias, sem escrúpulos. 
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Introdução 

O presente artigo propõe uma discussão sobre a definição de transmídia e como 

ela foi aplicada à série Westworld, do canal HBO. Para tanto, é necessário fazer uma 

análise de como o programa televisivo surgiu e, da mesma forma, como o termo 

“transmídia” foi criado, com explicações através de exemplos. 

“Viva sem limites” é a primeira frase que o usuário lê quando entra no site 

Discover Westworld4, uma plataforma transmídia para a série com o mesmo nome. 

Baseado no filme lançado em 1973, Westworld trata do desenvolvimento do humano real 

e do robótico (DEVEREUX; KOSMAN, 2016), um que tem apetites violentos e o outro 

que ainda não descobriu a existência de seus pensamentos próprios. Uma convergência 

entre o futuro e o presente faz com que um parque temático seja criado para satisfazer 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática IJ 8 - Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

 
2 Autora. Recém graduada no curso de Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, PUC-Camp, 

email: thaisdeoliveirapenteado@hotmail.com 

 
3 Coautora. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Linguagens, Mídias e Artes da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas, PUC-Camp, email: maribeneti@hotmail.com 

 
4  Acesso em 30 de abril de 2017, disponível em: discoverwestworld.com 
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desejos de convidados pagantes; e essa não é a única convergência que os criadores 

apostaram para a série de 2016 da HBO. 

 O espectador tem a opção de assistir à serie pelo canal de TV por assinatura ou 

pela internet, e logo depois, pode acessar o site oficial para ter uma experiência real de 

imersão no contexto da narrativa. Nele, o internauta é convidado a participar das 

aventuras e dos desafios do parque, pode ter a mesma sensação de matar um robô com 

aparência humana, assim como os personagens da própria série sentem. A plataforma 

online passou a se transformar em algo além de somente transmitir informações sobre a 

série e o filme, ainda mais, tem novas áreas a serem descobertas por quem tem interesse 

em assim fazer. 

 Filme, série, plataforma online, jogos e interação com imersão são algumas das 

formas de narrativa transmidiática apostada pelos criadores da série Westworld, que se 

aproximam dos fãs de formas distintas, abrindo espaço até mesmo para a criação de 

fanfics5. A narrativa transmídia (JENKINS, 2009), recebe um espaço de comunicação e 

mídia na era pós-moderna a partir do momento em que o espectador passa a procurar por 

informações novas não somente em um meio, mas em vários. Assim, os diversos 

conteúdos têm a função de se complementar e adicionar novos teores ao tema. 

 A compreensão de cada plataforma é necessária para entender o que é trabalhado 

pelo fã em cada momento. Nas redes sociais e em blogs, aqueles que assistem a série e 

descobrem as áreas do jogo também debatem novas revelações, trocam informações e 

fazem com que a narrativa continue fluindo apesar da primeira temporada ter sido lançada 

por inteiro. As discussões podem abrir áreas de interpretações distintas, especialmente 

em um âmbito tão recente, em uma série tão nova. “Viver sem limites”, a frase de início 

do site oficial, pode traçar também essa linha sem fim entre o espectador e a narrativa 

transmídia. Não é possível compreender a utilização desses meios distintos e 

convergentes de propagação da série se não entender do que a série em si fala. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Fanfics: Ficções escritas por fãs e publicadas em sites específicos para o tal. 
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1. Bem-vindos ao Westworld 

“Oi. Sou Ed Ramsey, da Delos. Se existe alguém que não sabe o que é a Delos, 

bem, como a gente sempre disse... Delos são as férias do futuro, hoje. Na Delos você tem 

a chance de ter as férias que você quiser. Existe o Mundo Medieval, Mundo Romano e, é 

claro, o Mundo do Oeste (Westworld). ” (Westworld Movie Script, 1973)6 

Em 1973, o escritor norte-americano Michael Crichton7 escreveu e produziu um 

filme de ficção científica chamado Westworld, e sua continuação, Futureworld, chegou 

logo em 1976. Apesar de sua fama, foi somente depois de 40 anos que a ideia de Crichton 

foi reproduzida pela HBO8, em forma de série9. 

Jonathan Nolan10 e Lisa Joy11 produziram uma versão, em 2016, com melhores 

efeitos visuais e uma narrativa um pouco diferente da que foi criada nos anos 70, mas 

com o mesmo contexto: um parque temático simulador do Velho Oeste americano, 

povoado por robôs que satisfazem aqueles que pagam para viver alguns dias ali.  

O filme recebeu influências tecnológicas da época em que os primeiros 

computadores como assim os conhecemos eram lançados.  

 

Neste filme vemos dois amigos que viajam para um parque temático, onde é 

possível ficar imerso em mundos construídos para satisfazer os clientes: Velho 

Oeste norte-americano, Idade média e Roma antiga. Tudo no parque é montado 

com alta tecnologia de robôs “quase” humanos que realizam os desejos de seus 

clientes ansiosos por diversão sem remorso. Estes robôs se rebelam causando a 

morte dos cientistas que os criaram e dos visitantes do parque. (LIMA, 2011, p. 

289) 

 

A série televisiva financiada pelo canal HBO conseguiu manter o tema geral 

criado no filme, com episódios de uma hora que exploram a odisseia sobre a decadência 

                                                 
6 Tradução livre retirada do script original do filme Westworld. Link para acesso: 

http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=westworld acesso em 30 de abril de 

2017. 

 
7 John Michael Crichton foi autor, roteirista, diretor de cinema e médico nascido nos Estados Unidos, em 1942. Faleceu 

em 2008, ficou famoso por criar ficções científicas em livros e filmes. 

 
8  Canal televisivo norte-americano, de propriedade da Time Warner, fundado em 1972. HBO é a abreviação de Home 

Box Office. É transmitido em pelo menos 50 países além dos Estados Unidos. 

 
9 Série Westworld foi produzida entre 2013 e 2016, a primeira temporada ganhou dois prêmios no Critics Choice 

Awards durante o primeiro semestre de 2017. A segunda temporada foi confirmada, ainda sem previsão de data de 

estreia. 

 
10 Jonathan Nolan é roteirista e produtor de cinema e televisão, nos Estados Unidos. Nasceu em 1976, na Inglaterra. 

 
11 Lisa Joy é roteirista e produtora executiva para séries de televisão nos Estados Unidos. 

 

http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=westworld
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da consciência artificial e a evolução do pecado. Em um set inserido em um futuro 

próximo e, ao mesmo tempo, em um passado reinventado, explora um mundo em que 

todo apetite humano, não importa o quão nobre ou depravado, pode se tornar realidade12. 

 

Sinopse dos episódios 

Robert Ford (interpretado pelo ator Anthony Hopkins) é o criador do parque 

temático Westworld e de todos os robôs que vivem dentro. Dolores Abernathy, Teddy 

Flood e Maeve Millay, personagens principais da série, são os chamados Hosts 

(anfitriões), que recebem os Guests (convidados) e ajudam a criar histórias e aventuras 

para os que pagam para participar desse mundo paralelo. 

Logo nos primeiros episódios, fica claro que algo está acontecendo com os 

robôs, fabricados para obedecer seus criadores. A relação entre o humano e o robô é 

trabalhado em dois fatores: o humano que mata e estupra sem escrúpulos e o robô que 

pode ter autoconsciência e escolhas próprias. 

 

Séries como Westworld representam designers de robôs e criadores de códigos e 

sistemas robóticos que são levados a criar um parque temático com androides que 

são anfitriões com aparências humanas, fazendo com que seus serviços sejam 

cada vez mais desejáveis aos usuários humanos “reais”. (DEVEREUX; 

KOSMAN, 2016, p. 2) 

 

Conforme a história é desenvolvida, o espectador consegue compreender que 

Ford está criando uma nova narrativa com novos robôs. Dolores se envolve em uma 

relação com o passado e o presente, em um momento em que alguns robôs (como Maeve) 

estão passando por uma tentativa de se libertar da sua prisão, que vai muito além do 

parque: sua própria mente. 

Alguns dos momentos em que os robôs percebem essas dúvidas e saem do 

programado estão inseridos no Discover Westworld, o site oficial da série e que faz 

possível abrange-la para uma narrativa transmídia. 

 

As vozes dos Deuses 

Westworld trabalha com a ideia de que os robôs que vivem dentro do parque são 

capazes de ter um pensamento próprio, uma consciência quase humana. Eles podem ouvir 

vozes internas, que pensam ser a voz de seu criador, ou as vozes dos Deuses. 

                                                 
12 Informações oficiais do site da HBO, tradução livre. Acesso em:  29 de abril de 2017. http://hbo.com/westworld.  

http://hbo.com/westworld
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Essa teoria foi baseada na obra de um psicólogo norte-americano Julian Jaynes 

(1920-1997), na obra “A Origem da Consciência no Colapso da Mente Bicameral”, 

publicada em 1976, um pouco depois da primeira versão do filme Westworld ser lançada. 

Segundo essa teoria, o cérebro era composto por duas câmeras lógicas, o hemisfério 

esquerdo e o direito. A comunicação entre estas duas câmeras era antigamente 

interpretada como um conjunto de vozes que não pertenciam a si, o que hoje já é 

compreendido como o fluxo de pensamento. 

“A adaptação feita pelo próprio Jonathan Nolan para a HBO do filme Westworld 

(Michael Crichton, 1973) é focada em um tema hiper-real, um parque dominado por 

robôs.” (LLOBERA, 2016) A série da HBO trata de um “labirinto” que o robô teria que 

percorrer para compreender que ele mesmo tem uma consciência, uma forma de provar 

que os anfitriões do parque não eram privados de um pensamento próprio.  

Essa perspectiva é ponto central da primeira temporada da série e afeta todas as 

personagens principais que aos poucos dão conta da sua própria consciência considerada 

humana.  

 

2. Sobre a narrativa transmídia 

Primeiramente, é importante compreender o que de fato é transmídia e 

convergências de mídias e porque tais conceitos estão diretamente relacionados a 

Westworld. 

O termo foi cunhado por Henry Jenkins13 na obra Cultura da Convergência 

(2009). A partir desse momento, houve uma exemplificação do mundo pós-moderno pelo 

autor que expôs a definição do distinto meio de interações e convergências já inserida no 

dia-a-dia dos indivíduos. Na verdade, o cotidiano tecnológico e imediato se empenhou 

em criar diversas maneiras de manter o receptor moderno atento, que não mais se 

satisfazia com um único meio de comunicação. Jenkins (2009) define transmídia como:   

 

Histórias que se desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, cada uma delas 

contribuindo de forma distinta para nossa compreensão do universo; uma 

abordagem mais integrada do desenvolvimento de uma franquia do que os 

modelos baseados em textos originais e produtos acessórios. (JENKINS, 2009, p. 

384)  

                                                 
13 Henry Jenkins é professor de Artes Cinematográficas, Comunicação e Jornalismo na Universidade do Sul da 

Califórnia, além de pesquisador midiático. Acesso em 30/04/2017. Disponível 

em https://cinema.usc.edu/directories/profile.cfm?id=31688&first=&last=&title=&did=63&referer=%2Fiml%2Ffacu

lty.cfm&startpage=1&startrow=1.  

 

https://cinema.usc.edu/directories/profile.cfm?id=31688&first=&last=&title=&did=63&referer=%2Fiml%2Ffaculty.cfm&startpage=1&startrow=1
https://cinema.usc.edu/directories/profile.cfm?id=31688&first=&last=&title=&did=63&referer=%2Fiml%2Ffaculty.cfm&startpage=1&startrow=1


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

  

Ademais, definir convergência, é na verdade, admitir o auxílio de inúmeras 

plataformas midiáticas para construir um único material. A partir do momento que as 

informações estão se completando (hospedadas em diferentes plataformas) para criar uma 

única narração, surge a definição de um produto transmídia. Ainda segundo Jenkins 

(2009, p. 29) “No mundo da convergência das mídias, toda história importante é contada, 

toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia”. 

Ademais, no mundo do entretenimento ser transmídia pode favorecer a narrativa que 

ganha diferentes maneiras de atingir o receptor.  

O processo de convergência pode acontecer em qualquer plataforma, 

literalmente formando um pacote de comunicação. Dessa maneira, os discursos são 

enriquecidos pelas linguagens divergentes. Pode-se utilizar televisão, rádio, blog, texto 

impresso, vídeo documentário, site, redes sociais, plataforma móvel, cinema, entre outras. 

(RENÓ; VERSUTI; GONÇALVES; GOSCIOLA, 2012). Por meio da convergência de 

mídias, o receptor pode absorver mais a respeito do assunto e enriquecer sua trajetória 

midiática escolhendo todas os meios disponíveis ou simplesmente eleger uma única 

plataforma para se informar e se aprofundar no assunto tratado.  

Como debatido no início do tópico, o indivíduo moderno não mais se prende 

exclusivamente a uma única forma de mídia, o que transforma todo o processo de 

comunicação cada vez mais complexo. Dessa forma, outra característica marcante nessa 

nova geração de consumidores midiáticos é a necessidade de interação, mesclada com a 

própria convergência de mídias. Atualmente, não basta ser um mero receptor passivo de 

informação, é imprescindível participar do que se vê, lê, escuta etc: 

 

O contexto atual revela profundas alterações nos sistemas de comunicação e 

informação, resultado principalmente de uma mudança significativa no papel 

desempenhado pela audiência que não se contenta em ser apenas “espectadora”, 

mas que busca cada vez mais interagir e participar, construir e resignificar suas 

experiências e sua relação com os meios de comunicação e com os produtos 

culturais por estes oferecidos: estórias, filmes, programas de TV, seriados. 

Podemos dizer que um novo conjunto de valores está surgindo no bojo destas 

transformações no processo de comunicação. Apesar das diferentes classes 

sociais, religiões e perspectivas, alguns padrões de pensamento e ação emergentes 

ultrapassam as fronteiras nacionais, econômicas e sociais. 

(RENÓ; VERSUTI; GONÇALVES; GOSCIOLA, 2012, p. 2014) 

 

A internet pode ter tido papel fundamental nessa nova maneira de se comunicar 

e receber informações. Conectadas, as pessoas recebem conteúdo mais rapidamente e 

http://lattes.cnpq.br/9459123297426461
http://lattes.cnpq.br/9459123297426461
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podem de fato contribuir com um comentário, compartilhamento ou qualquer forma de 

interação.  

 

1.2 – Exemplos transmídia  

Como previamente debatido, transmídia deve estar em várias plataformas, 

proporcionando ao receptor uma verdadeira viagem narrativa, onde cada parada necessita 

conter uma nova informação, para proporcionar uma devida construção sobre o assunto 

em questão. Jenkins (2001) justamente aborda a realização de transmídia por tais distintas 

plataformas, já que se torna inviável produzir o próprio conteúdo transmidiático em uma 

única plataforma ou difundir uma única mensagem por meio de múltiplos meios. 

Portanto, o verdadeiro conceito acontece quando os objetos da narrativa se 

complementam, criando uma rede de convergência de mídias. 

Um exemplo de transmídia e convergência de mídias que engloba uma legião de 

receptores ativos é a franquia Harry Potter14. Dotada de livros, filmes, peça de teatro, 

jogos, parques de diversões, museus e várias outras formas transmidiáticas, Harry Potter 

conseguiu unir uma legião de fãs que não necessariamente aproveitaram todas as 

plataformas oferecidas, mas são engajados nas quais vivenciaram. Com os variados jeitos 

de desfrutar a história de Harry Potter, os admiradores do personagem estão dispostos a 

gastarem dinheiro e tempo na busca por mais interação e informação a respeito do bruxo 

criado por J.K Rowling15:  

 

As narrativas transmídia são formadas por elementos primários, que apresentam 

o universo ficcional e sustentam a obra, como um livro ou um filme, e elementos 

secundários, que são produtos midiáticos criados a partir dos elementos 

primários, incluindo novas perspectivas ainda não exploradas da narrativa. 

(SANSEVERINO, 2015, p. 32)  

 

A história, que teve início nos livros, migrou de maneira eficaz para diferentes 

plataformas intencionadas em transformar a experiência do fã em algo transmidiático e 

convergente, ou seja, abriu renovados caminhos para a desfrutação da narrativa, sem 

esquecer a interação do próprio fã com o mundo mágico de Harry Potter.  

                                                 
14 É uma saga de livros lançada em 1997, que posteriormente migrou para os cinemas. A história relata a vida do menino 

Harry Potter, que descobre que, na verdade, é um bruxo e passa a estudar na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. 

Acesso em 30/04/2017. Disponível em https://www.pottermore.com/explore-the-story/harry-potter. 

 
15 É uma escritora inglesa, criadora da saga Harry Potter. Frequentou a Exeter University, onde estudou Francês, Grego 

e Alemão. Acesso em 30/04/2015. Disponível em http://www.exetermemories.co.uk/em/_people/rowling.php. 

 

https://www.pottermore.com/explore-the-story/harry-potter
http://www.exetermemories.co.uk/em/_people/rowling.php
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Outra produção transmídia é a série de filmes Matrix16. O primeiro, lançado no 

ano de 1999 foi seguido por Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, ambos de 2003. Logo 

na estreia, o filme causou furor por justamente abordar um tema amplamente filosófico e 

confundir expectadores que não necessariamente compreendiam a narrativa.  

Porém, a saga de filmes conquistou fãs que investigavam pistas elaboradas pelos 

cineastas, que justamente os levavam para outros tipos de plataforma para terem mais 

compreensão da história. A internet também colaborou na fomentação da discussão dos 

admiradores, que argumentavam cada detalhe ou teoria possível (JENKINS, 2009):  

 

Matrix é entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos textos 

para criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia. 

Os irmãos Wachowski jogaram o jogo transmídia muito bem, exibindo primeiro 

o filme original, para estimular o interesse, oferecendo alguns quadrinhos na web 

para sustentar a fome de informações dos fãs mais exaltados, publicando o anime 

antes do segundo filme, lançando o game para computador junto com o filme, 

para surfar na onda da publicidade, levando o ciclo todo a uma conclusão com 

Matrix Revolutions, e então transferindo toda a mitologia para um jogo on-line 

para múltiplos jogadores em massa (MMOG – Massively Multiplayer Online 

Game). Cada passo fundado no que veio antes, enquanto novos pontos de acesso 

eram oferecidos. (JENKINS, 2009, p. 137)  

 

Portanto, a sequência de filmes Matrix conseguiu oferecer aos fãs, meios 

transmídia que dialogavam com a obra cinematográfica e acrescentaram novos pontos 

narrativos que podiam ser vivenciados de forma isolada ou conjunta.  

Na atualidade, pode-se observar a interação e a convergência de mídias 

construindo uma narrativa ainda mais aprofundada que inicia um distinto relacionamento 

com o expectador moderno. É possível encontrar vários exemplos de transmídia, sejam 

eles de livros, filmes, vídeos documentários e até mesmo séries, como Westworld (2016), 

assunto debatido no presente artigo. 

 

3. Westworld/Transmídia 

O ponto crucial do caráter transmidiático de Westworld, é o site da série de 

televisão, já discutido no presente artigo. Vale ressaltar que a plataforma online conseguiu 

construir algo totalmente sólido e complementar em relação à produção televisa, ponto 

crucial para ser considerado transmídia. Um telespectador da série pode se aprofundar 

quando acessa ao site, pois é convidado justamente a vivenciar a realidade proposta pela 

                                                 
16 O filme narra a história de um hacker que passa a conhecer sobre a verdadeira natureza de sua realidade e seu papel 

na guerra contra seus controladores. Acesso em 30/04/2015. Disponível em http://www.imdb.com/title/tt0133093/. 
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empresa fictícia Delos. Pode-se ver vídeos, ver mapas, ler textos, realizar testes e até 

conversar com um Host, pontos novos que engrandecem a experiência da narrativa de 

Westworld. Obviamente, referências a série estão espalhadas pelo site, mas é preciso um 

olhar atento para decifrar algumas mensagens deixadas pelos idealizadores da produção. 

Conhecidos como Easter eggs17, tais segredos podem ser desvendados por atalhos no 

teclado ou simplesmente por paciência investida do fã navegador. Um desses exemplos é 

a frase “Porque você veio? Vá embora, o que você vê está vazio e todos os demônios 

estão aqui”, referência a frase do escritor inglês William Shakespeare: “O inferno está 

vazio e todos os demônios estão aqui”, comentando em um dos episódios de Westworld, 

assim como a abertura da série pode ser assistida quando se clica com o mouse no logo 

do parque.  

Porém, um não fã da série ao conhecer a plataforma conecta-se com a experiência 

de outra maneira, mas não de forma menos rica. Obviamente, não se espera que um não 

espectador decifre determinadas referências, mas o convite de explorar o mundo de 

Westworld continua igualmente aberto. Ao visualizar o conteúdo da plataforma online, 

cabe a pessoa identificar os aspectos apresentados e compreender se o conteúdo é ou não 

real. Tal indagação pode levar a uma simples pesquisa na rede mundial de computadores 

e instantaneamente outra maneira de entender a empresa Delos ou mesmo o parque de 

Westworld é aberta.  

Portanto, pode-se compreender a importância que o site de Westworld implementa 

a narrativa transmídia da série ao simplesmente existir da forma da qual foi idealizado. O 

design moderno e intuitivo causa curiosidade ao navegador, o que amplifica a vontade de 

conhecer novos aspectos e simplesmente navegar da forma que desejar, vendo conteúdos 

de distintas maneiras. Cabe ao internauta decidir o que ver ou ler, quando e assim por 

diante, construindo uma verdadeira narrativa flexível que não impõe nenhum 

engessamento ou ordem para a total compreensão do conteúdo online. A complementação 

também é facultativa, ou seja, fica a critério ver ou não a série, interagir ou não de forma 

mais profunda e procurar ou não os segredos espalhados pela plataforma.  

Com a missão de expandir a experiência Westworld, o site da série do canal HBO 

atinge diferentes formas de aprofundamento e interação, auxiliando na sustentação 

iniciada em uma produção televisiva aparentemente clássica. A verdadeira revolução 

                                                 
17  Na tradução livre: ovos de Páscoa. Mas também ganhou a conotação de segredos escondidos em 

programas, jogos eletrônicos, sites, filmes ou quaisquer plataformas midiáticas.  
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transmidiática acontece quando o expectador (ou não fã da série) se propõe a mergulhar 

em um mundo totalmente novo.  

Nos prints abaixo, é possível visualizar algumas das telas do site Discover 

Westworld e suas opções para uma interação completa com o fã e internauta, com a 

finalidade de não somente informar sobre a série em si, mas também de causar uma 

imersão da realidade com a ficção. 

 

Imagem 1 – Texto de abertura 

 

Fonte: discoverwestworld.com/. Tradução livre: “Exótico, emocionante, exclusivo. Bem-

vindo ao Westworld. Experiencie sua primeira viagem de férias com destino a um lugar 

onde você pode viver sem limites. Westworld é um parque criado com um designe 

articuloso que oferece um mundo paralelo e imersivo, onde você tem a liberdade para se 

tornar quem você sempre quis ser – ou quem você nunca soube que era. Exista longe de 

regras, leis ou julgamentos. Nenhum impulso é tabu. Nossos anfitriões estão aqui para 

satisfazer todos os seus desejos. Eles estão ansiosos para servir a você. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

 

Imagem 2 – Menu interativo do site 

 
Fonte: discoverwestworld.com/. Tradução livre: “Liberdade. Sem julgamentos. Sem 

questões. Somente escolhas infinitas. Nós oferecemos discrição completa. ” 

 

Imagem 3 – Conversa com um anfitrião 

 

Fonte: discoverwestworld.com/. Tradução livre: “Olá, sou Aeden, seu anfitrião designado 

de serviços convidados e recursos para todas as coisas de Westworld. Que perguntas 

posso responder sobre o parque? ” 

 

As imagens acima exemplificam a interação transmídia que ocorre dentro do site 

online, ainda não traduzido para o português.  
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Considerações Finais  

Westworld é uma série ainda nova, com somente a primeira temporada lançada, 

mas detém criadores empenhados em investir em formas de propagação transmídia e de 

propaganda que seja da mesma forma: uma novidade. Algumas fanfics criadas e 

publicadas em sites específicos para esse tipo de texto aumentaram ainda mais a fama da 

série que foi renovada, se encontra em filmagem e terá novos episódios em 2018.  

Dessa forma, não se sabe ao certo se outras maneiras de narrativas serão 

adicionadas ao modelo trasmidiático adotado pelo mundo Westworld. Por agora, as 

plataformas oferecidas garantem ao expectador da série ou mero curioso navegar por um 

mundo fictício assustadoramente real, o que garante às ferramentas transmídia um status 

importante de detentoras de informações complementares em diferentes plataformas.  

Espera-se, portanto, que a série de televisão cresça ainda mais perante o público 

e a crítica, aumentando também o número de olhares em relação ao estilo de narrativa 

transmidiática, que contempla de forma tão eficaz Westworld. Pouco debatida pelo grande 

público, a transmídia pode revolucionar (e parece já ter começado) o modo como 

consome-se séries, filmes, sagas e quaisquer formas de entretenimento anteriormente 

limitadas a uma única plataforma. Poder iniciar sua aventura por meio da televisão e 

expandi-la por meio da internet ou qualquer outro meio que garanta um aspecto 

enriquecedor para diferentes destinatários. Basta escolher por onde começar e o que 

deseja ver, ouvir ler etc. 

Assim como exemplos apresentados durante o presente artigo, Westworld 

caminha para formas diferenciadas de interação, principalmente com os fãs. A 

possibilidade que a plataforma online traz ao incluir o expectador no mundo Westworld, 

garante uma verdadeira aventura, desejada principalmente por aqueles que foram fiéis aos 

episódios da série. O que desejar mais se não a própria chance de ser parte desse mundo? 

Da mesma maneira que os Guests, admiradores da narrativa são convidados a 

experimentar outros tipos de sensações, a interagirem com um pedaço de Westworld por 

meio do site, algo impensável sem outras plataformas, ou seja, sem a transmídia. 

Consegue-se uma aproximação e uma interação totalmente nova e orgânica, alimentada 

principalmente pela audiência da série.  

Contar histórias para pessoas totalmente acostumadas com o instantâneo pode 

ter encontrado uma verdadeira aliada na narrativa transmidiática. Com a ajuda de distintas 

plataformas, a imersão é inevitavelmente mais profunda, causando uma verdadeira 
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familiarização em relação aos mundos propostos. No caso de Westworld, almeja-se ser 

parte de um mundo distante, mas que ao mesmo tempo parece estar tão perto da realidade 

em que o século XXI se encontra. Dar asas a esses questionamentos e sentimentos é outro 

fator chave na elaboração das narrações que vão angariando fãs pelo mundo todo, 

construindo um caráter claramente globalizado. Utilizando-se dessas características, 

Westworld abre espaço para a fidelidade do expectador, mesmo que este esteja fazendo 

várias atividades ao mesmo tempo, pois o mundo Westworld também está e mais do que 

isso: está disposto a acompanhar seu fã nesse mundo totalmente multifacetado, 

oferecendo a ele um mundo também multi, pluri ou até mesmo trans.   

Portanto, espera-se que o caráter transmídia continue exercendo a finalidade 

expansionista que já faz parte de Westworld, mas que pode ainda evoluir. Contando uma 

única narrativa em diferentes plataformas, a série de televisão garante ao público que suas 

aventuras vivam não somente em um espaço, mas em múltiplos. Estimula-se uma 

interação mais profunda e eficaz e tem apelo para angariar cada vez mais admiradores da 

série e também da própria forma de narração.  
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