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RESUMO 

O presente trabalho busca retratar a relação dos fãs da série televisiva The Walking Dead e os 

conteúdos transmidiáticos disponibilizados pela mesma. Para isso, foi necessário identificar 

como se dá a relação entre os fãs santa-marienses de The Walking Dead e os conteúdos 

transmidiáticos disponibilizados pelos autores e socializados a partir de comunidades online, 

além de mapear três conteúdos transmidiáticos disponibilizados aos fãs santa-marienses e 

analisar o grau de importância dos conteúdos transmidiáticos na relação fã-série em termos da 

relação emissor-receptor. Para que esses objetivos fossem alcançados, desenvolveu-se a 

fundamentação teórica, na qual foram abordados os conceitos de midiatização, mediação, 

cultura da convergência, consumidores e interações mediadas pela tecnologia digital. Este 

trabalho teve como base a pesquisa qualitativa a partir do estudo de caso da série, contando com 

entrevistas em profundidade de caráter informal com cinco consumidores declarados fãs da 

franquia. A partir da escolha metodológica proposta neste trabalho, as entrevistas realizadas e 

os cruzamentos dos dados obtidos através das respostas dos fãs permitiram compreender a 

relação de consumo com o objeto estudado, em que os fãs presenciam as transmídias da série, 

mas não reconhecem a presença da mesma. 

 

Palavras-chave: Mídia; Convergência; Consumidor Fã; The Walking Dead.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study seeks to portray the consumption relation of fans of the TV Show The Walking Dead 

and the transmedia content available for it. For this, it was necessary to identify how is the 

relationship between the santa-marienses fans of The Walking Dead and transmedia content 

provided by the authors and socialized from online communities, to map three transmedia 

content available to santa-marienses fans and analyze the degree the importance of transmedia 

content on the fan-series relation in terms of the transceiver interface. For these objectives were 

achieved, it developed a theoretical foundation, which was discussed the concepts of media 

coverage, mediation, convergence culture, consumers and interactions mediated by digital 

technology. This work was based on qualitative research from a case study, with in-depth 

interviews of informal character with five consumers said brand fans. From the methodological 

choice proposed in this paper, the interviews with respondents, the reconciliation of data 

obtained through the responses of groups allowed us to understand the consumer relationship 

with the studied object. 

 

Key-words: Media; Convergence; Consumer; The Walking Dead 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De forma empírica, acredita-se que o uso de conteúdo transmidiático pelos grupos de 

mídia internacionais, como estratégia de promocionalidade das suas produções, está crescendo 

e parece se inserir nos seriados de televisão massivamente, acarretando novas formas de gerar 

conteúdo midiático. Essas mídias crescem a medida que a participação dos consumidores 

aumenta ao decorrer do tempo. Henry Jenkins, autor base para a construção desta pesquisa, 

acredita que “a circulação de conteúdos por meios de múltiplas plataformas de mídia depende 

fortemente da participação ativa dos consumidores” (2009, p. 29). O autor convida ao 

entendimento da convergência midiática, “onde as velhas e as novas mídias colidem, onde 

mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder 

do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (2009 p. 27). Assim, o presente trabalho 

está alinhado com essa perspectiva de cruzamento e interdependência das múltiplas plataformas 

utilizadas para a comunicação entre uma marca e seus consumidores. 

O autor propôs o conceito de Convergência Midiática como  

 

o fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação 

de múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos 

dos meios de comunicação que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, p.29). 

 

Este é utilizado para designar o atual processo cultural de construção da informação. As 

mídias digitais proporcionam um cenário onde qualquer indivíduo, com mínima instrução 

técnica em informática, apresenta plenas condições para produzir e disseminar vídeos, imagens, 

sons, entre outros conteúdos. Além disso, autores como Jenkins, de conteúdo transmidiático, 

podem se reapropriar das produções da mídia tradicional, ressignificando-as.  No “universo 

paralelo” da convergência das mídias, toda história é contada, toda marca é vendida e todo 

consumidor é cortejado por múltiplos suportes de mídia. 

A transformação da relação dos consumidores deu-se em parte pela Comunicação 

Mediada pelo Computador (CMC), que de acordo com Recuero (2009, p. 16) “mais do que 

permitir aos indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que 

redes fossem criadas e expressas nesses espaços”. O crescimento da conexão entre pessoas por 

meio online, permite a troca de opiniões, conhecimentos e informações com consumidores de 

diferentes locais do globo, em um curto espaço de tempo. 

O cenário atual relacionado ao consumo de séries televisivas é de ampliação das formas 

de consumo e produção do conteúdo audiovisual. A criação de séries tanto para televisão quanto 
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para plataforma de streaming1 permite atribuir relevância artística para estes conteúdos e, define 

à marca de uma determinada série uma essência valorativa, relacional e auxilia a garantir o 

investimento em obras mais radicais narrativamente e transmidiáticamente. A série, por sua 

vez, utiliza esses novos conteúdos de mídia, como será explicado no decorrer do estudo. 

The Walking Dead é uma série de televisão dramática e pós-apocalíptica norte-americana, 

desenvolvida por Frank Darabont e baseada nas revistas em quadrinhos homônimas de Robert 

Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard. A série é protagonizada por Andrew Lincoln, que 

interpreta Rick Grimes, um xerife que acorda de um coma e percebe que o mundo que ele 

conhecia já não existe. Ele sai em busca de sua família e encontra muitos outros sobreviventes, 

ao longo do caminho. O título da série refere-se aos sobreviventes, e não aos zumbis, uma vez 

que o roteiro é direcionado para os conflitos humanos no mundo pós-apocalíptico. A série é 

transmitida no Brasil pelo canal de televisão por assinatura FOX, pertencente ao grupo Fox 

Entertainment Group do estúdio de cinema estadunidense 21st Century Fox. 

A sinopse retirada do site oficial da série explica o enredo da história central do 

programa: 

 

Acordado em um hospital vazio após semanas em coma, o xerife Rick Grimes 

encontra-se completamente sozinho. O mundo como ele conhecia desapareceu, 

devastado por uma epidemia de zumbis. The Walking Dead conta a história das 

semanas e meses que se seguem após o apocalipse. Baseados na série de quadrinhos 

de enorme sucesso de Robert Kirkman, The Walking Dead da AMC é um drama épico, 

onde lutas pessoais são ampliadas em um cenário de sobrevivência momento a 

momento. Uma história de sobrevivência em seu núcleo, a série explora como os vivos 

podem ser muito mais perigosos que os caminhantes vagando pela terra. Eles mesmos 

se tornaram mortos-vivos.  (www.thewalkingdead.com, s.d.).  

 

 

The Walking Dead estreou em 30 de fevereiro de 2010, no canal de televisão a cabo 

American Movie Classics (AMC), nos Estados Unidos. A série estreou internacionalmente, ou 

seja, nos outros países além dos EUA, durante a primeira semana de novembro de 2010, exibida 

no Fox International Channels. A série tem sido bem recebida e recebeu indicações a prêmios, 

incluindo para o Writers Guild of America Award e o Prêmios Globo de Ouro na categoria 

melhor série dramática. A série também tem atingido boas avaliações, de acordo com Nielsen 

                                                 
1 Streaming é uma forma de transmissão de som e imagem (áudio e vídeo) através de uma rede qualquer de 

computadores sem a necessidade de efetuar downloads do que está se vendo e/ou ouvindo, pois neste método a 

máquina recebe as informações ao mesmo tempo em que as repassa ao usuário. Disponível em: 

<www.interrogacaodigital.com/central/o-que-e-streaming/>. Data de acesso: Maio de 2016. 
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Ratings2, superando vários registros de seriados de canal a cabo, incluindo o registro de 12,4 

milhões de espectadores no último episódio da sua terceira temporada. A estreia da quinta 

temporada também bateu recordes, incluindo o de episódio de drama mais assistido da história 

da televisão a cabo, com 17.3 milhões de telespectadores nos EUA. Atualmente, a série está em 

sua sexta temporada e já foi renovado o contrato para uma sétima temporada. 

A série é considerada, pela emissora, a mais assistida na história da televisão a cabo 

americana e sua experiência de narrativa ultrapassa as expectativas de estratégias de transmídia3 

para proporcionar uma experiência diferenciada e interativa ao telespectador. Quanto às 

diferentes mídias em que o seriado se relaciona com seu público têm-se o Facebook, Twitter, 

Instagram, site oficial, blog oficial, games, livros, jogos eletrônicos, webséries, revistas em 

quadrinhos, spin-off.4 A série de televisão, tem fãs apaixonados pela marca e pelos personagens 

do programa e, estes consumidores ávidos por conteúdo, consomem produtos e serviços 

disponibilizados pela marca The Walking Dead. Estes consumidores, buscam a 

complementação narrativa criada a partir da série e, com jogos e livros, por exemplo, 

conseguem criar uma relação de importância e apreço com a marca. 

Com base nas informações acima explicitadas, o tema se delimita em termos da relação 

entre os fãs da série e os conteúdos transmidiáticos disponíveis no Brasil. Proveniente desta 

conjuntura, este trabalho tem como problema de pesquisa o seguinte questionamento: Como se 

dá a relação entre os fãs santa-marienses de The Walking Dead e os conteúdos transmidiáticos 

disponibilizados pelos criadores, e socializadas a partir de comunidades online? Com isto, o 

objetivo geral da pesquisa centrou-se em identificar como se dá a relação entre os fãs santa-

marienses de The Walking Dead e os conteúdos transmidiáticos disponibilizados pelos 

criadores, e socializadas a partir de comunidades online. Os objetivos específicos foram: 

mapear os três conteúdos - websérie, jogos e livros - transmidiáticos disponibilizados aos fãs 

santa-marienses; identificar como se dá a relação entre os fãs santa-marienses de The Walking 

Dead e os conteúdos transmidiáticos disponibilizados pelos criadores; e analisar o grau de 

                                                 
2 Nielsen Ratings é sistema de medição de audiência desenvolvido pelo Nielsen Media Research para determinar 

o tamanho da audiência e composição de programas televisivos. Disponível em <www.nielsen.com/>. Data de 

acesso: Abril de 2016. 
3 Quando falamos em transmídia estamos nos referindo ao uso de algumas mídias para contar uma história ou 

transmitir uma mensagem a determinado público. Há sete tipos de transmídia: narrativa, de marca, de performance, 

de ritual, “play”, de ativismo e de espetáculo. Disponível em: < 

http://www.internetinnovation.com.br/blog/glossario/entenda-o-conceito-de-transmidia-e-a-cultura-da-

convergencia/> e em <http://henryjenkins.org/2011/08/defining_transmedia_further_re.html/> Data de acesso: 

Junho 2016. 
4 Spin-off, também chamado de derivagem, é um termo utilizado para designar aquilo que foi derivado de algo já 

desenvolvido ou pesquisado anteriormente. Na mídia, spin-off acontece quando uma franquia (franchising) é 

criada a partir de uma já existente, geralmente aquela que já obteve sucesso e êxito. Disponível em 

<www.significados.com.br/>. Data de acesso: Abril de 2016. 
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importância dos conteúdos transmidiáticos na relação fã – série em termos da continuidade da 

relação emissor-receptor. 

A pesquisadora, com a observação própria de seu consumo da marca The Walking Dead, 

percebeu que esta contém produtos transmidiáticos que se comunicam em uma cultura da 

convergência. As pesquisas existentes, já realizadas em universidades brasileiras, voltadas para 

a cultura da convergência geralmente têm o foco na área do entretenimento, mais 

especificamente para as mídias em si e deixam de lado o papel do consumidor, neste caso fã da 

marca e sua importância para o assunto discutido.  

Os estudos na área da convergência estão em números expressivos e têm seu 

crescimento aumentado exponencialmente. Os trabalhos finais de graduação pesquisados e 

encontrados em sua maioria são da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em projetos para cursos de graduação nas áreas 

de comunicação social: Publicidade e Propaganda e Jornalismo. Dentre os temas presentes 

nestes estudos estão a experiência multiplataforma na cultura da convergência, a convergência 

de mídia e geração Y, os jogos eletrônicos e cultura da convergência, além de o Jornalismo e 

Cultura da Convergência: A Narrativa, por exemplo. No Centro Universitário Franciscano, os 

trabalhos finais de graduação, nos quais se estudou a convergência, procuraram resolver 

questões mercadológicas que envolviam o consumo do produto e reposicionamento de marca 

perante a possibilidade da convergência midiática. 

Quanto aos estudos já realizados sobre a série televisiva The Walking Dead, em sua 

maioria têm base em conhecimentos da área de audiovisual, em sua estética, linguagem e 

formato, por exemplo. Algum dos temas encontrados foram: “A cultura da convergência e os 

fãs de Star Wars” (UFRGS), “Uma experiência multiplataforma na cultura da convergência” 

(UFV) e “A experimentação narrativa audiovisual na era da convergência” (UFV). Para o 

presente projeto este fato tornou-se de grande importância ao gerar interesse em pesquisar o 

assunto com enfoque no consumidor ativo, fã da marca, e dos conteúdos dela disseminados no 

país.  

No proximo capítulo, intitulado de midiatização, aborda-se conceitos relacionados à 

midia e os impactos da mesma no cotidiano atual. O capítulo também trata das mudanças na 

mídia nas relações sociais na internet. 

 

 

 

 



11 

 

 

 

2 MIDIATIZAÇÃO 

 

 

O objetivo deste capítulo é discutir se a midiatização constitui um processo global de 

mudança, e, se sim, onde as desigualdades e diferenças desse processo estão localizados. Além 

disso, suponha-se que a midiatização não é a mesma em toda a parte, podendo moldar-se ao 

ambiente em que é necessária. Portanto, pode haver diferenças, mas também semelhanças entre 

culturas no processo de midiatização. Assim, a midiatização passa a fazer parte do dia a dia das 

marcas e consumidores, não só em uma corrente, mas também em uma perspectiva histórica. A 

pesquisadora pretende comparar essas características para identificar os diferentes aspectos da 

midiatização. 

Midiatização tornou-se um conceito central para descrever as relações sociais entre as 

mídias atuais e a mudança comunicativa. Se a mídia se tornar parte de "tudo", já não podemos 

ver os consumidores dessas mídias como uma esfera separada, mas deve desenvolver uma 

compreensão de como a propagação crescente das mensagens veiculadas nos meios de 

comunicação, muda a construção da cultura e da sociedade pós-moderna. Em tal perspectiva, a 

midiatização é usada como um conceito para descrever o processo de longo prazo e de 

diferentes meios técnicos e as inter-relações ligadas entre mudança comunicativa e mudança 

sociocultural.  

Até agora, os estudos da midiatização têm se ocupado principalmente com as 

transformações sociais e culturais em culturas e sociedades ocidentais, mas os processos de 

midiatização também são visíveis em outras partes do mundo. Midiatização pode, no entanto, 

apresentar dinâmicas diferentes e ter outras consequências em diferentes contextos culturais e 

sociais. A mídia influencia e transforma o modo pelo qual as pessoas se comunicam e mantém 

relações pessoais e culturais, seja através dos meios de comunicação como nos meios digitais, 

estes que cresceram e cresce em volume e acesso à informação.  

Para a midiatização, no campo de pesquisa, há várias definições. Sodré (2002, p.21/22) 

explica que “a midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de organizações empresariais 

e com ênfase num tipo particular de interação”. Já Neto (2008, p.33) pensa-a como um “duplo 

processo, ao mesmo tempo objetivo e subjetivo: objetivo como manifestação da acelerada e 

transformadora penetração das tecnologias em todas as ordens da vida econômica, política, 
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social e cultural”. Hjarvard (2015, p. 53), considera a midiatização para “denotar a importância 

intensa e transformadora da mídia na cultura e na sociedade [...] processos por meio dos quais 

cultura e sociedade tornam-se cada vez mais dependentes das mídias e seus modus operandi, 

ou lógica da mídia”. O que ambos autores explicitam é o conceito que a midiatização rege o 

modo como as pessoas interagem entre si, formando uma sociedade que vive com a mídia e 

essa convivência afeta como são criados os produtos midiáticos e como cada pessoa se adapta 

ao mesmo. 

Mediação difere de midiatização, uma vez que mediação é “o uso de um meio para 

comunicação e interação” (HJARVARD, 2015, p.53). O autor explica que os estudos sobre 

mediação compreendem a importância da mídia em situações em que a comunicação é a chave 

para o processo em determinado tempo. Quanto aos estudos de midiatização, o objeto de estudo 

são as transformações sociais da mídia na cultura a um longo espaço de tempo. A importância 

do estudo da mídia é porque “a mídia influencia não somente o circuito comunicativo de 

emissor, mensagem e receptor, mas também a relação de troca entre a mídia e outras esferas da 

cultura e da sociedade” (HJARVARD, 2015, p.53). 

A mídia está presente tanto nos meios de massa quanto nas relações familiares, de 

trabalho, entre outros. Os “emissores e receptores parecem responder, separadamente ou em 

conjunto, por todos os processos midiáticos existentes na sociedade” (Braga, 2006, p. 21), o 

que demarca o processo da sociedade de não apenas se relacionar com a mídia, mas produzir 

conteúdo midiático e ao desenvolvê-la, estabelece sentidos sociais. 

Vizer apud Neto (1983, 1998, 2003, 2006), descreve que a cultura tecnológica das 

mídias 

se manifesta como a emergência contemporânea de novas formas de 

construção social da existência humana. Fundamenta-se em relações 

interdependentes entre as tecnologias, as novas formas de conhecimento 

científico, os saberes tradicionais da cultura, as formações imaginárias do 

mundo da vida, e a apropriação e reconstrução subjetiva que realizam os 

indivíduos e as comunidades nas suas práticas cotidianas (Vizer apud 

Neto,1983, 1998, 2003, 2006, p.33). 

 

Este fenômeno, em ambiente digital caracteriza-se pelo hipertexto, pela 

multimodalidade e pela interatividade, o que esclarece as possibilidades de comunicação das 

mídias e seus diferentes modos de expressão. Este processo é reafirmado porque “os produtos 

midiáticos em circulação na sociedade são frequentemente referidos como materiais em torno 

dos quais se desenvolve uma interação midiático-social. ” (BRAGA, 2006, p.57). 

O que governa as relações humanas para com a mídia não é apenas o bom senso, a 

racionalidade, mas a paixão, as emoções, os interesses sobre o que acontece no momento e o 
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que está prestes a acontecer. Sodré (2002, p. 25), escreve que a midiatização deve ser pensada 

como “uma tecnologia de sociabilidade em um novo bios5, uma espécie de quarto âmbito 

existencial”, ou seja, os sentidos produzidos nessas mídias são parte de grupos, instituições que, 

norteiam a cultura e a semeia na rede; sem essa circulação, não haveria a cultura. 

As relações em que são partilhadas informações, são em maioria sobre literatura e artes 

e, este processo produtivo midiático são construídos em conjuntos e são estas trocas midiáticas 

concomitantes que constroem socialmente, por exemplo, a literatura, a música e o teatro. Estas 

trocas, ao serem desenvolvidas competentemente, “se torna componente para, no conjunto e a 

longo prazo, agir positivamente sobre o sistema de produção, induzindo qualidade, pelo menos 

em algumas linhas de produção” (BRAGA, 2006, p. 61). 

Van Dijck e Poell (2013, p. 8-9) introduzem uma distinção crucial entre conectividade 

e conexão. Considerando conexão tudo que se refere sobre as conexões sociais significativas 

entre os indivíduos e grupos de que as mídias sociais promovem e que vários meios de 

comunicação têm melhorado e alargado de formas diferentes desde a sua própria origem. Já 

conectividade se refere ao "ambiente sócio tecnológico das plataformas de rede para conectar 

o conteúdo às atividades dos usuários e anunciantes "(VAN DIJCK & POELL, 2013, p. 8). Isto 

significa que as práticas sociais que estas plataformas mediadoras não são livres e abertas como 

se poderia pensar, mas, em parte, governada e explorada através dos algoritmos de rede e 

motores de busca. Hoje, a distinção entre conectividade e conexão torna-se difícil de quantificar 

uma vez que, por exemplo, muitas das relações também podem ser exploradas e reproduzidas 

através de processos automatizados, pré-estabelecidos em sites e em redes sociais. O ponto 

importante é justamente esta incerteza acentuada entre conexão e conectividade e o fato de que 

as relações sociais são, em certa medida premeditadas e simuladas por meio de padrões 

automáticos de conectividade. 

A vigilância é outro fator integrante destas alterações. Enquanto instituições de mídia 

de massa já fizeram ou consultaram vários tipos de pesquisas de audiência, a fim de aumentar 

a popularidade de produtos de mídia e vender segmentos de público aos anunciantes, as 

plataformas de mídia digital permitem angariar dados e automatizá-los. Coletar dados implica 

às indústrias de mídia, bem como outros agentes comerciais que são capazes de recuperar perfis 

avançados do mercado. Com isso torna-se possível automaticamente direcionar sua 

                                                 
5 “Mídia como o que o Aristóteles chama de BIOS – isto é a cidade investida politicamente. É a sociabilidade da 

polis. Não é carne, o que chamamos de biológico hoje. Aristóteles fala de três bios: do conhecimento, do prazer e 

da política. Eu descrevo a mídia como o quarto bios, que é o BIOS MIDIÁTICO, virtual”.  Disponível em: < 

https://educomunicacao.wordpress.com/2006/10/31/bios-midiatico-segundo-muniz-sodre/> Data de acesso: 23 de 

agosto de 2016.  
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publicidade, mesmo em uma base em tempo real, por meio de análise instantânea de usuário 

gerando fluxos de dados (NETO, 2008, p. 47). As tecnologias digitais transmidiáticas 

revolucionaram, assim, o modelo clássico de vigilância dos consumidores e de modo 

sistemático, exercem poder sobre uma determinada população ou território. 

A midiatização faz parte do cotidiano humano, uma vez que:  

 

A sociedade contemporânea rege-se pela midiatização, pela tendência à 

virtualização ou telerrealização das relações humanas, presente na articulação 

do múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais 

de conduta com as tecnologias da comunicação (SODRÉ, 2002, p. 21). 

 

 O sistema de processos midiáticos é vasto e em crescimento, realizam-no contexto 

social, têm similaridades básicas do comportamento e cada abordagem de estudo revela um 

pequeno aspecto da cultura. 
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3 CULTURA DA CONVERGÊNCIA E INTERAÇÕES MEDIADAS PELA 

TECNOLOGIA DIGITAL 

 

 O momento atual se coloca como um ponto de transição, no qual antigas regras se abrem 

aos novos métodos de renegociar e repensar o papel do consumidor em etapas que, antes, 

pertenciam somente às marcas e seus produtos/serviços torna-se mais acessível. Cabe, neste 

momento, ao público, julgar-se capaz, e, a partir de aí propor-se a encarar essa nova função 

ativa na produção e gestão de conteúdo, ou conformar-se com sua participação mais discreta 

vivida até então com os processos transmidiáticos. 

 Para Jenkins (2009), os conteúdos transmidiáticos consistem em histórias que se 

desenrolam em múltiplas plataformas de mídia, sendo que em cada uma dessas plataformas a 

história deverá contribuir para a compreensão do universo como um todo, porém, devendo ser 

capazes de se fazerem entender de maneira independente. Considerado por Jenkins o pai da 

convergência, o cientista político do Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ithiel de Sola 

Pool, em 1983 explicou que haveria um período de transição em que existiria uma competição 

e colaboração das mídias, buscando o equilíbrio destes. 

 

Convergência não significa perfeita estabilidade ou unidade. Ela opera como uma 

força constante pela unificação, mas sempre em dinâmica tensão com a 

transformação. Não existe uma lei imutável da convergência crescente; o processo de 

transformação é mais complicado do que isso (POOL apud JENKINS, 2009, p. 39). 

 

 O viés sobre o consumo na era da convergência obterá como resultado um processo 

coletivo, o que Jenkins (2009) entende por inteligência coletiva, expressão criada por Pierre 

Lévy6, dessa forma “nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e 

podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos nossas habilidades” 

(JENKINS, 2009, p.30). 

 Sob essa perspectiva da inteligência coletiva, enxerga-se aí um modelo de poder 

midiático que faz forte referência ao contexto da cultura da convergência, onde esse mesmo 

poder é distribuído entre consumidores e produtores de conteúdo. Jenkins (2009) entende que 

a utilização coletiva desse poder ainda tem sido usada apenas para fins recreativos, mas que 

todos são capazes de vê-lo em ação com objetivos mais sérios e significativos. 

 Pierre Lévy, em “A inteligência coletiva” afirma que:  

                                                 
6 Pierre Lévy é um reconhecido pesquisador das tecnologias da inteligência e investiga as interações entre 

informação e sociedade. Mestre em História da Ciência e Ph.D. em Comunicação e Sociologia e Ciências da 

Informação pela Universidade de Sorbonne, é um dos mais importantes defensores do uso do computador, em 

especial da internet, para a ampliação e a democratização do conhecimento humano. Disponível em: 

http://www.fronteiras.com/conferencistas/pierre-levy/> Data de acesso: novembro de 2016. 
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O conhecimento de uma comunidade de pensamento não é mais conhecimento 

compartilhado, pois hoje é impossível um único ser humano, ou mesmo um grupo de 

pessoas, dominar todo o conhecimento, todas as habilidades. Trata-se, 

fundamentalmente, de conhecimento coletivo, impossível de reunir em uma única 

criatura (JENKINS apud LÉVY, 2009. Pág. 57). 

 

 Esse processo de conhecimento comunitário, Walsh citado por Jenkins determina como 

“paradigma de expert”, que cria um “exterior” e um “interior” no ciberespaço. Há pessoas que 

sabem das coisas e há outras que não sabem e o conhecimento de ambas somado aos conjuntos 

de pessoas na rede virtual cria a inteligência coletiva. O problema da inteligência coletiva é a 

sua desorganização. Muitas informações em um mesmo espaço podem ajudar o grupo virtual, 

mas também podem prejudicar o entendimento do assunto. No entanto, a importância do 

conhecimento coletivo define-se quando Jenkins (2009) escreve: “o que consolida a inteligência 

coletiva não é a posse do conhecimento que é relativamente estática, mas o processo social de 

aquisição do conhecimento continuamente testando e reafirmando os laços sociais do grupo 

social”. 

 Ao contrário do que Jenkins imaginava com a revolução digital, na era da convergência 

discute-se o uso integrado com mídias antigas e novas interagindo e se complementando a favor 

dos seus usuários. Acompanhamos então, a recriação das plataformas de comunicação de forma 

a sustentar uma necessidade contemporânea de novas experiências. Há a necessidade de 

expandir as narrativas devido ao caráter migratório e inconstante dos consumidores, pois “os 

mercados midiáticos estão passando por mais uma mudança de paradigma. Acontece de tempos 

em tempos” (JENKINS 2009. p. 31). 

 Santaella (2001), explica que segundo a lógica do consumo cultural7, todo e qualquer 

produto cultural – um filme, um programa de rádio ou de televisão, um artigo em revista – não 

passa de uma mercadoria submetida às mesmas leis de produção capitalista que incidem sobre 

quaisquer outros produtos industrializados. Diferentes destes, os produtos da indústria cultural 

são simbólicos, produzindo nos indivíduos efeitos psíquicos que os objetos utilitários estão 

isentos. 

 Para que se entenda melhor sobre os meios de comunicação em si, é conveniente trazer 

o que Lucia Santaella entende a respeito da mensagem emissor-receptor. Ela propõe que a 

mensagem é a construção dos signos que, na interação com os receptores, produzem 

significados. Toda ênfase recai sobre o texto e o modo como é lido, sobre o processo de 

                                                 
7 CANCLINI apud ESCOSTEGUY (2005, p. 57) vê o consumo cultural como “o conjunto de processos 

socioculturais nos quais se realiza a apropriação e os usos dos produtos”. 
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descoberta de significados que ocorre quando o receptor interage e negocia com o contexto. O 

processo de significados atrela-se ao conhecimento coletivo, citado por Jenkins, pois cada 

consumidor lê e interpreta à sua maneira, criando uma rede de interações vasta e em 

crescimento.  

 Jenkins (2009, p. 33) afirma que “o emergente paradigma da convergência midiática 

presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas”, fato 

que está se comprovando, por exemplo, as redes de televisão presenciaram uma mudança na 

fidelidade do espectador, pois o tempo diário que as pessoas passavam assistindo a programação 

cresceu à medida que adicionou-se as opções de meios de comunicação e aumentou também, o 

engajamento8 e o envolvimento ativo com o conteúdo das mídias com outras plataformas de 

comunicação. A televisão, por sua vez, teve que moldar-se ao novo padrão de consumo de 

mídia, pois consumidores estão mais ativos em várias plataformas ao mesmo tempo. Porém, há 

fortes motivações econômicas por trás da narrativa transmídia, o que instiga os meios de 

comunicação a aderir à convergência midiática, porque mídias diferentes atraem nichos de 

mercado diferentes, o que tende a aumentar o engajamento do consumidor.  

 Santaella (2009) explica que o conteúdo das mídias é passageiro e inconstante 

 

 

Um jornal, por exemplo, é feito para ser lido, num dia e jogado fora no dia 

seguinte. Um filme, que é visto hoje, será substituído por outro, no mesmo 

cinema, daqui a poucos dias ou semanas. Programas de televisão só serão em 

parte repetidos em um outro programa de televisão, que funcionará como 

documentário dos programas anteriores. Trata-se de uma cultura do efêmero, 

do passageiro, do fugaz (SANTAELLA, 2009. p.  35). 

  

  

 Portanto, uma mesma informação passa de mídia a mídia, repetindo-se com algumas 

variações de aparência. É o que a autora chama de “cultura dos eventos em oposição aos 

processos”, ou seja, qualquer coisa, quando absorvida pelas mídias, passa a ter caráter volátil, 

aparece para desaparecer de modo “meteórico”. Enfim, o a característica principal das mídias 

é a mobilidade, a capacidade de passagem da informação de uma mídia para outra, 

acompanhada de leves modificações na aparência e no conteúdo. 

 As tecnologias reduziram os custos de produção e distribuição e expandiram o raio de 

ação dos canais de distribuição disponíveis. Jenkins (2009) afirma que “a convergência altera 

a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos”, neste caso, no 

                                                 
8 “Engajamento pode ser entendido como interações repetidas que fortalecem o investimento emocional, 

psicológico ou físico que um consumidor tem em uma marca (produto ou empresa) ” ( GOMES; CERQUEIRA 

2011, p. 113). 
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casamento de marcas. The Walking Dead juntou-se à Telltale Games (ver Apêndice A) para 

criar a franquia de jogos sobre o universo pós-apocalíptico. Essa junção permitiu atrair novos 

consumidores que se interessaram com a série e vice-versa, pois os conteúdos transmidiáticos 

da franquia têm narrativas independentes e se complementam entre elas. 

 

Figura 1. Michonne (Danai Gurira) ganha seu próprio game, que conta seu passado antes da série.  

 

 

Fonte: Divulgação. 

 

 O autor (2008, p.46) complementa ao afirmar que “a convergência, como podemos ver, 

é tanto um processo corporativo de cima para baixo, quanto um processo de consumidor, de 

baixo para cima”, ou seja, as marcas precisam tomar a iniciativa de interagir entre mídias, mas 

os consumidores também precisam demonstrar afeição a esse processo midiático para que na 

prática seja possível haver a convergência midiática. 

 Ao dar início aos apontamentos sobre as interações pela internet, é preciso antes definir 

o que é uma conversação e o que é dito como rede social. Segundo Marcuschi apud Recuero 

(2006, p. 29) “conversação é uma interação verbal centrada, que se desenvolve durante o tempo 

em que dois ou mais interlocutores voltam sua atenção visual e cognitiva para uma tarefa em 

comum. ” Portanto, para haver interação entre atores em uma rede digital, é preciso que haja 

uma comunidade em que seja comum os assuntos, gostos e perspectivas entre as pessoas para 

que se defina como uma comunidade virtual. A conversação é, portanto, um processo 

organizado, negociado pelos atores, que segue determinados rituais culturais e que faz parte dos 

processos de interação social (RECUERO, 2012). 

 Uma rede social, segundo Recuero (2009, p. 24) é definida como “um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações 



19 

 

ou laços sociais) ”. A autora esclarece que comunidades virtuais “seria o termo utilizado para 

os agrupamentos humanos que surgem no ciberespaço, através da comunicação mediada pelas 

redes de computadores (CMC) 9 ”. Em uma comunidade virtual, as pessoas se apropriam de 

uma persona delas mesmas no ciberespaço, este que é privado e ao mesmo público. Essas 

criações de personas em redes digitais, de alguém se expressa através desse espaço virtual, 

permite que as redes sociais existam e sejam expressas na internet. São as conexões entre os 

atores da rede que permitem essa interação em que há assuntos em comum e que agradam a 

uma comunidade de atores. A linguagem mediada entre computadores não é homogênea e se 

manifesta através de diferentes estilos e gêneros, alguns, inclusive, determinados pela 

ferramenta utilizada.  Recuero (2009) explica que são as pessoas os nós essenciais das redes: 

 

Enquanto os atores representam os nós da rede em questão, as conexões de 

uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. Em termos gerais, 

as conexões de uma rede social são constituídas dos laços sociais, que, por sua 

vez, são formados através da interação social entre os atores. São as conexões 

o principal foco do estudo das redes sociais, pois é a sua variação que altera as 

conexões desses grupos (RECUERO 2009, p. 30). 

  

 Em uma comunidade digital, o tempo torna-se elástico (RECUERO, 2009). Um assunto 

em um fórum, por exemplo, pode durar horas, dias, meses e até mesmo anos. Mesmo com a 

evolução contínua da tecnologia, a maioria as conversas entre computadores ocorrem por texto, 

o que permite descrever emoções e deixá-las gravadas na conversação digital. Um ator, pode 

ser reconhecido pelo modo como escreve, por sua moral e por sua liderança na rede. É o que 

Recuero (2009) chama de “capital social”. Putnam citado por Jenkins, vê o capital social como 

um elemento fundamental para a constituição e o desenvolvimento das comunidades, ele surge 

das interações entre os atores sociais através de palavras de confiança, virtude cívica e 

moralidade. Telles (2010) explica que a influência do usuário que está disseminando a 

mensagem e as interações dele na rede no processo de cooperação na construção de conteúdo 

está intimamente associada ao sucesso da rede digital. Recuero (2009) esclarece a importância 

do advento da internet: 

  

A internet trouxe a possibilidade de expressão e sociabilização através de 

ferramentas de comunicação mediada pelo computador. Essas ferramentas 

proporcionam, assim, que os atores pudesses interagir e comunicar com outros 

atores, deixando, na rede de computadores, rastros que permitem o 

reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes 

(RECUERO 2009, p. 24). 

                                                 
9 Disponível em: <www.raquelrecuero.com/teorica.htm/>. Data de acesso: Maio de 2016. 
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 Telles (2010, p. 176), explica que o “comportamento do consumidor atual com a internet 

deixou de ser um simples receptor da comunicação para se tornar retransmissor e formador de 

conteúdo e que o desenvolvimento da tecnologia acelerou o processo de globalização e vice-

versa, promovendo um ciclo contínuo e irreversível, capaz de alterar culturas, sociedades e o 

próprio homem”. Nas redes sociais, de acordo com o autor, milhões de pessoas conversam sobre 

produtos e experiências de consumo todos os dias, o que acarreta na discussão dos 

consumidores para com a marca que eles consomem. Resta à marca, participar da conversa 

entre atores e comunidades, para garantir que o consumidor seja ouvido e que a empresa molde 

seus serviços e produtos de acordo com o gosto do consumidor. O que justifica a marca a 

entender o que o consumidor quer é porque “o conteúdo criado dentro das mídias sociais assume 

uma proporção muitas vezes não esperada ou planejada, viralizando e alcançando rapidamente 

um número alto de visualizações e reproduções” (TELLES, p. 184). 

 As redes na internet, também permitem analisar agrupamentos sociais também a partir 

de sua estrutura. Como Recuero (2009) explica, as redes podem ser centralizadas, 

descentralizadas e distribuídas. 

 

Figura 2: Tipos de redes da internet. 

 

Fonte: RECUERO (2009, p. 79). 

 

 

 Nas redes centralizadas toda a informação passa por um dos nós rede para, então, poder 

ser distribuída para os demais nós. Nas descentralizadas, várias redes centralizadas conectadas 
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entre si, na qual vários nós centralizam e distribuem a informação. Já nas distribuídas, não 

existem centros e qualquer nó da rede pode receber e disseminar a informação para qualquer 

outro nó. A autora explica que esses três tipos de redes existem ao mesmo tempo e as mesmas 

pessoas podem participar dos três tipos de redes, também ao mesmo tempo. O que determina 

se uma rede social ou organização é centralizada, descentralizada ou distribuída não são os nós 

e suas posições e sim “a dinâmica das conexões entre os nós e a estrutura que proporciona essas 

dinâmicas” (RECUERO 2009, p. 79). 

 Esse processo de estudo dos nós das redes, proporciona ao pesquisador saber como os 

consumidores se comportam, uma vez que as redes são dinâmicas, modificam-se em relação ao 

tempo e estão em constante transformação. Recuero (2009) explica que a grande falha é não 

observar a rede como um elemento em constante mutação no tempo, pois as pessoas se moldam 

ao ambiente virtual que estão conectadas; elas mudam o discurso, o tom da conversa e as outras 

pessoas com que se comunicam. 
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4 OS CONSUMIDORES 

 

 O consumidor está passando por um processo de renovação dos sentidos e ações 

culturais com as mídias no seu entorno, criando uma crescente interação entre os meios de 

comunicação e o público que as consomem. Santaella (2003) explica que quanto mais as mídias 

se multiplicam, mais aumenta a movimentação e interação ininterrupta das mais diversas 

formas de produção cultural. A multiplicação das mídias tende a acelerar a dinâmica dos 

intercâmbios entre formas eruditas e populares, eruditas e de massa, populares e de massa, 

tradicionais e modernas. 

 Antes, as mídias criavam conteúdo para uma massa de pessoas. Era uma informação 

generalizada e sem intimidade com o receptor. Hoje, tem-se uma interação de um consumidor 

que opina e que estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter um controle mais 

completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com outros consumidores. (JENKINS, 2009). 

 O crescimento do número de consumidores em comunidades online – estes ditos fãs de 

determinada franquia - permitiu aos consumidores arquivar e comentar conteúdos, apropriar-se 

deles e coloca-los de volta em circulação de novas e poderosas formas, o que caracteriza as 

fanfictions10 e outros produtos não licenciados criados por consumidores assíduos de uma 

marca, como meio de “prolongar seu prazeroso envolvimento com um programa favorito”. 

(JENKINS, 2009, p. 92). O autor também explica que novas formas de comunidade estão 

surgindo e que essas novas comunidades são definidas por afiliações voluntárias, temporárias 

e táticas, e reafirmadas através de investimentos emocionais e empreendimentos intelectuais 

comuns. Ou seja, as pessoas procuram o conteúdo disponibilizado por vontade própria, por ter 

anseio pela continuidade dessa ou de aquela história que começou na televisão, em um livro ou 

em um jogo. 

 Estes novos consumidores, produtores de conteúdo, que exercem influência sobre as 

decisões de programação televisiva, incitam as marcas a criar uma extensão de marca, 

construídas pela exploração de múltiplos contatos entre a marca e o consumidor. Sob o ponto 

de vista de Heyer, citado por Jenkins “a experiência não deve ser contida em uma única 

plataforma de mídia, mas deve-se estender ao maior número possível delas. A extensão da 

                                                 
10 Fanfiction, fanfic ou apenas fic é uma narrativa ficcional, escrita e divulgada por fãs em blogs, sites e em outras 

plataformas pertencentes ao ciberespaço, que parte da apropriação de personagens e enredos provenientes de 

produtos midiáticos como filmes, séries, quadrinhos, videogames, etc., sem que haja a intenção de ferir os direitos 

autorais e a obtenção de lucros. Disponível em: <www.ligadosbetas.blogspot.com.br/>. Data de acesso: Maio de 

2016. 
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marca baseia-se no interesse do público em determinado conteúdo” (HEYER apud JENKINS, 

2009, p. 106).  

 Essa demanda de conteúdo depende fortemente da participação ativa dos consumidores, 

pois são eles quem mantém a relação entre produtores e consumidores e estes procuram agir, 

ou seja, participar de determinada mídia ou meio de comunicação ao serem convidados a 

participar da vida das franquias, ao se sentirem parte cultura da criada para eles mesmos. É 

reiterada a importância do consumidor ao Jenkins escrever que “o público, que ganhou poder 

com as novas tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e os novos 

meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura” (JENKINS 

2009, p. 53). 

 A atividade fundamental do consumo atual é a procura do prazer que a imagem do 

produto se empresta. Ele ocorre através das sensações produzidas através da memória. O novo 

consumidor se caracteriza pela preocupação primordial das sensações para as emoções. Isso 

ocorre através da imaginação de experiências agradáveis ocorridas anteriormente ao consumir 

o produto adquirido. Os consumidores não estão procurando nos produtos suas necessidades, 

mas sim o prazer que este objeto pode trazer.  

 O consumo moderno segundo Bauman (2014) é tudo menos materialista, pois as pessoas 

não se preocupam somente com o consumo material, as pessoas se desfazem dos produtos 

rapidamente por outros novos, na medida em que são lançados novos produtos no mercado. É 

o que Santaella (2003, p. 210) reitera ao escrever que “as pessoas consomem por diversas 

razões, atribuindo diferentes sentidos aos produtos e serviços dos quais se utilizam, pois, 

consumir também é guardar, dar nomes, cuidar, divulgar, tornar públicos os sentidos e 

significados através de bens”, o que torna-se importante para o consumidor atual. 

 Segundo Barbosa “os homens são aquilo que possuem e como tal são sujeitos 

desconstruíveis e permanentemente mutáveis” (CAMPBELL apud BARBOSA 2004, p. 39). 

As pessoas se descobrem ao se expor a uma grande variedade de produtos e serviços, e a partir 

de aí elas constroem suas relações a estes, notam o que gostam e o que não os interessam e o 

que se torna descartável. É a partir deste método, que as pessoas passam a descobrir a verdadeira 

relação da pessoa-marca e constroem suas opiniões e sentidos. 

 Jenkins afirma que o futuro da relação de fidelidade com os consumidores é a principal 

peça da economia efetiva: 

 

O futuro das relações com os consumidores está nas lovemarks, mais poderosas 

que as marcas tradicionais porque conquistam o amor. As emoções são uma 

ótima opção para estabelecer contato com os consumidores (ROBERTS apud 

JENKINS 2009. p. 108). 
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 Esse processo tem se demonstrado eficiente, pois o consumidor que ama a marca a 

defende e promove a qualidade e confiança da mesma. A economia afetiva, como explica autor, 

procura entender os fundamentos emocionais da tomada de decisão do consumidor como um 

incentivo por traz das decisões de audiência e compra dos produtos/serviços oferecidos pela 

marca. Pessoas que se dizem fãs da marca em comunidades online exercem maior influência 

sobre as decisões de planejamento de marca numa era de economia afetiva. 

 Estes novos consumidores são fundamentais para o processo de convergência midiática. 

Nussbaum apud Jenkins (2009, p. 89) complementa que “os programas estão se tornando mais 

como livros: se você quer saber o que vai acontecer adiante, simplesmente dê uma espiada na 

última página”. Eles procuram novos meios de prolongar seu prazeroso envolvimento com um 

programa de televisão, de um livro ou de um jogo favorito e levam as marcas a produzir e a 

avaliar as comunidades de conhecimento. Jenkins determina a importância dos consumidores 

de lovemarks: 

 

Como os consumidores de marca se movimentam online, conseguem sustentar as 

conexões sociais por longos períodos e, assim, podem intensificar o papel que a 

comunidade desempenha em suas decisões de compra; aumentam o número de 

consumidores potenciais que interagem com a comunidade e ajudam a levar 

consumidores casuais a um envolvimento mais intenso com o produto (JENKINS 

2009. p. 119). 

 

 O maior fator determinante para a manutenção e perenidade dessas comunidades de fãs 

de marca é que as pessoas não permanecem em comunidades que não mais satisfazem suas 

necessidades emocionais e intelectuais. Por isso, as relações das pessoas em comunidades 

online tendem a não durar além das tarefas que as impulsionaram e seus membros podem se 

deslocar para muitas direções diferentes, de outros assuntos totalmente opostos ao que levaram 

àquela comunidade. 

 A cultura popular – aquela que está presente no cotidiano dos consumidores – está se 

tornando importante, de acordo com Jenkins porque  

 

um número crescente de consumidores talvez esteja escolhendo a sua cultura popular 

pelas oportunidades de explorar mundos complexos e comparar suas observações com 

outras pessoas. Cada vez mais consumidores estão gostando de participar de culturas 

de conhecimento online e de descobrir como é expandir a compreensão, recorrendo à 

expertise combinada das comunidades alternativas (JENKINS 2009. p. 186). 
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 Com isto, se dá, também, a importância dos fãs para a marca, pois eles são o segmento 

mais ativo do público das mídias, eles se recusam a simplesmente aceitar o que recebem e 

insistem no direito de se tornarem participantes plenos na construção da marca. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Pesquisar é necessário quando há um problema e não se têm informações suficientes 

para resolvê-lo. Gil (2002, pág. 17) define pesquisa como “o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

O autor explica que a pesquisa prospera através dos conhecimentos já adquiridos sobre o tema, 

além de uma escolha meticulosa dos métodos a serem utilizados, as técnicas e outros 

procedimentos necessários para a evolução do estudo. Com a escolha cuidadosa de cada um 

dos processos, ocorre a satisfatória apresentação dos resultados da pesquisa. 

 A proposta apresentada no presente projeto é de natureza qualitativa, pois, segundo 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 31) “a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade 

numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc.”. Este tipo de pesquisa busca explicar o porquê das coisas, do objeto de estudo, 

sem quantificar numericamente os dados coletados. Os resultados das pesquisas qualitativas 

são imprevisíveis e o objetivo de coletar informações é de mostrar a realidade que muitas vezes 

não pode ser mensurável, como as relações sociais. Gerhardt e Silveira explicam as 

características da pesquisa qualitativa: 

 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das 

relações entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das 

diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter 

interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 

possíveis; oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 

para todas as ciências. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009. p. 32) 
 

 Portanto, saber o que se está estudando, listar o que é mais importante em escala 

crescente e o que deve ser feito em cada uma delas, além de relacionar a afinidade entre cada 

um dos itens possibilita a realização de um trabalho fiel, autêntico e que traz resultados 

confiáveis. 

 Lakatos e Marconi (2003, p. 83) afirmam que “um método de pesquisa é um conjunto 

das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar 

o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista”. A escolha do método de pesquisa do 

presente trabalho deu-se a partir do descobrimento do problema e da tentativa de solução do 

problema com o auxílio dos meios identificados a partir dos objetivos.  
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 Assim, teve como início a pesquisa exploratória, uma vez que “este tipo de pesquisa tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses” (GIL 2002, p.41). Os autores explicam que o pesquisador 

tem de aprofundar suas especulações para encontrar as reais causas da ocorrência do fenômeno 

pesquisado. O processo exploratório ocorreu por meio de livros, sites, revistas e artigos online. 

 Após a pesquisa exploratória, houve o estudo de caso descritivo que, de acordo com Gil 

(2002. p. 54) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante 

outros delineamentos já considerados”. Será analisado evidências, além da pesquisadora 

desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções sobre como funciona e o que acarreta 

aos consumidores pesquisados a usufruir das transmídias disponibilizadas pela marca The 

Walking Dead. 

 A técnica de pesquisa utilizada no estudo é a entrevista em profundidade (ver Anexo B), 

já que se pretendeu um “processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 

entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado” 

Haguette (1997, p. 86). Os dados coletados na entrevista em profundidade são subjetivos e 

relacionais, os entrevistados utilizam de valores e sentimentos para responder à pesquisa 

solicitada. Na coleta de dados, utilizou-se uma entrevista roteirizada com perguntas em que as 

respostas são de livre arbítrio e sem múltipla escolha e, para analisar as respostas dos 

entrevistados, utilizou-se a análise de conteúdo que Bardin (2007) entende como 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, 

por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 

2007, p.42) 

 

 O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada, uma vez que a 

“entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos básicos que são apoiados 

em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Os questionamentos dariam 

frutos a novas hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes” (MANZINI apud 

TRIVIÑOS, 1987, p. 146)11. 

 

                                                 
11 Disponível em: http://www.sepq.org.br/IIsipeq/anais/pdf/gt3/04.pdf/. Data de acesso: 25 de outubro de 2016. 
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5.1 OBJETO DE ESTUDO 

  

 Para entender como se dá a relação entre os fãs santa-marienses de The Walking Dead 

e os conteúdos transmidiáticos disponibilizados pelos autores, e socializadas a partir de 

comunidades online, houve a necessidade de escolher as três principais transmídias da marca 

para estudar a relação, mesmo havendo a descrição das convergências do seriado (ver Apêndice 

A). Por ordem de importância a partir da série de televisão, considerada como mídia raiz neste 

estudo, a pesquisadora optou por eleger as webséries, os jogos e os livros da franquia. 

 A pesquisa ocorreu com cinco pessoas – localizadas a partir de amigos em comum da 

pesquisadora - que se dizem fãs da marca, que assistiram à todas as temporadas até julho de 

2016 e que, pelo menos uma vez já ouviu falar de alguma transmídia da marca. A pesquisa foi 

realizada de primeiro de agosto de dois mil e dezesseis até primeiro de outubro de 2016. Houve 

o mapeamento completo dessas três transmídias escolhidas como por exemplo: quando foram 

lançadas, em que países, qual a quantificação das vendas, qual o preço médio de compra e qual 

o engajamento como consumidor. Esta pesquisa para mapear as transmídias foi apurada por 

meio da internet, em sites, fóruns, entre outros. 

  

5.2 AMOSTRA PESQUISADA 

 

 A presente amostra é definida como uma amostra por conveniência, uma vez que  

 
Esta técnica é muito comum e consiste em selecionar uma amostra da 

população que seja acessível. Ou seja, os indivíduos empregados nessa 

pesquisa são selecionados porque eles estão prontamente disponíveis, não 

porque eles foram selecionados por meio de um critério estatístico. Geralmente 

essa conveniência representa uma maior facilidade operacional e baixo custo 

de amostragem, porém tem como consequência a incapacidade de fazer 

afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população12 (Ochoa, 2015). 

 

 Foram feitas entrevistas individuais, virtualmente e informalmente. Como colocado 

anteriormente, utilizou-se um roteiro com perguntas organizadas em termos de pontos focais 

do conteúdo teórico explorado, do amplo para o específico, em que as respostas foram de livre 

arbítrio e sem múltipla escolha. Os pesquisados foram cinco pessoas, de 20 a 25 anos, residentes 

em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada na primeira semana de outubro 

de 2016. 

                                                 
12 Disponível em: < http://www.netquest.com/blog/br/amostra-conveniencia/> Data de acesso: 4 de outubro de 

2016. 
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 O tempo médio da entrevista foi de 15 minutos e não houve falhas no entendimento das 

perguntas. Totalizando trinta perguntas, a primeira parte dos questionamentos trataram dos 

dados pessoais do entrevistado, como idade e profissão. Após, perguntas sobre consumo e 

motivação de compra, seguidos de questionamentos sobre consumo emocional da marca e, 

finalizou-se com a indagação sobre o fato de ser fã da série. 

 

6 AS ENTREVISTAS 

 

No presente subcapítulo serão apresentados os pontos principais de cada entrevista, buscando 

contextualizar as informações coletadas em cada entrevista de forma a facilitar o entendimento 

das análises e discussão dos resultados da pesquisa. Por decisão metodológica, nenhum 

entrevistado será identificado. As entrevistas serão identificadas por Entrevista 1 até Entrevista 

5. Estas informações são importantes para facilitar a compreensão de visões diferentes sobre 

uma mesma problemática. Não houve interferência da pesquisadora na construção das respostas 

das entrevistas. 

 

6.1 Entrevista 1 

 

A entrevista foi efetuada utilizando o Messenger, ferramenta de mensagem instantânea, 

sendo que esta ocorreu na janela do chat, sem  a utilização de áudio (voz) e/ou vídeo 

(transmissão via webcam).  

 A entrevistada tem 21 anos e é estudante de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Franciscano. No primeira parte da pesquisa, que configura questões sobre o 

consumo da marca, a entrevistada respondeu que não tem nenhum produto da marca. 

 Já sobre o questionamento do que é The Walking Dead para a entrevistada, a mesma 

respondeu de modo racional: “É uma série muito bem-feita e envolvente que vem da HQ. 

Acredito que a melhor conceituação de zumbi até agora”, sem mencionar apelo emocional à 

marca. 

Na segunda parte da entrevista – esta que dá ênfase ao tema transmídia – a entrevistada 

disse que sabia o que era transmídia, mas não explicou o significado do termo. A mesma 

declarou que os jogos da franquia são transmídias e a série spin-off também é transmídia. O 

conhecimento da entrevistada sobre os jogos da série ocorreu por meio da plataforma de vídeos 

online Youtube, assistindo gameplays sobre o mesmo e acentuando o capítulo desta pesquisa 
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sobre interações digitais, uma vez que nesta rede de vídeos, pessoas com o mesmo interesse 

comentam e compartilham opiniões entre si. A entrevistada reitera que tudo é muito completo, 

“os jogos são bem feitos e muito envolventes também”. O compartilhamento de dados de 

acordo com ela, ocorreu apenas com os amigos. 

Na última parte da entrevista, dotada de perguntas sobre interação com outros fãs e sobre 

ser fã da marca, a entrevistada acredita que é fã e de alguma maneira faz parte do intitulado 

“universo de The Walking Dead”: “Eu acompanhando e busco notícias”. A interação com outros 

fãs, de acordo com ela, ocorre principalmente pela rede social Twitter, uma rede social e 

servidor para microblogging13, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais 

de outros contatos, em textos de até 140 caracteres. A entrevistada relata que apenas assistia a 

série, mas agora, no Twitter segue os atores e busca saber mais sobre eles e que assim, ela acha 

que participa mais do “universo”., 

Quando perguntada sobre qual o personagem ela se identifica mais, a entrevistada citou 

o personagem Glenn. Sendo assim, houve um orgulho ao dizer porque ela escolheu aquele 

personagem e as causas de ele ser “o melhor”. Segundo ela “Glenn, pois ele se colocava como 

fraco, e está vivo até hoje. Ele é inteligência e é um dos mais fortes da série. Me identifico eu 

acho que pelo fato de não desistir fácil”. A entrevistada já leu e assistiu conteúdos criados por 

outros fãs da série, como fanfictions e vídeos dos personagens do seriado. Mesmo sendo fã do 

programa de televisão, ela garante que não se desentende por críticas à série e “Gosto da série 

e tento mostrar para as outras pessoas, mas tudo bem se não gostar”. 

 

6.2 Entrevista 2 

 

A entrevista foi efetuada utilizando o Messenger, ferramenta de mensagem instantânea, 

sendo que esta ocorreu na janela do chat, sem a utilização de áudio (voz) e/ou vídeo 

(transmissão via webcam).  

O segundo entrevistado é um homem, de 24 anos, estudantes de Comunicação Social na 

Universidade Federal de Santa Maria. Nas questões iniciais da pesquisa, o entrevistado explicou 

que comprou o “O Jogo pointclick14 do Walking Dead”, mas não soube dizer o nome do mesmo 

                                                 
13 Microblog é uma forma de blog, onde os usuários postam mensagens muito curtas para visualização por meio 

de uma rede de pessoas. O uso de um blog é considerado “micro” quando permite a inserção de textos de até 200 

caracteres ou menos. Disponível em: < https://www.justaskgemalto.com/br/o-que-e-microblog/> Data de acesso: 

6 de outubro de 2016. 
14 Apontar-e-Clicar - Point-and-click, Pointer-et-cliquer - termo empregue em informática que descreve a ação de 

deslocar o cursor (apontador) do rato (mouse) para o colocar sobre um objeto ou hiperligação a fim de o selecionar. 
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e o nomeou com a característica principal dos jogos estilo indie15, o estilo pointclick. O motivo 

da compra, segundo ele é por causa do seriado e por indicação dos amigos. Já sobre o 

questionamento do que é The Walking Dead para a entrevistada, a mesma respondeu de modo 

racional: “Um universo apocalíptico onde é contada a história de um grupo de sobreviventes”, 

sem mencionar apelo emocional à marca. 

Na segunda parte da entrevista – esta que dá ênfase ao tema transmídia – o entrevistado 

não soube responder o que era transmídia e, consequentemente não soube citar nenhuma marca 

que utiliza estes processos e também não soube responder se a série tem algum processo 

transmidiático. 

Na última parte da entrevista, dotada de perguntas sobre interação com outros fãs e sobre 

ser fã da marca, o entrevistado relatou que só se sente parte da marca quando assiste os episódios 

ou joga o game 

 

No momento em que estou assistindo ou jogando Walking Dead me 

sinto parte, no seriado por me pôr na situação dos personagens e 

pensar como cada um poderia agir em cada situação por exemplo. Nos 

jogos por estar vivendo um personagem, tendo que tomar decisões no 

jogo que irão "ME" afetar. 

 

 As interações sobre a série ocorrem com o entrevistado e seus amigos e ele acredita que 

a mídia influi como ele se socializa, pois de acordo com o que está “bombando” é o que ele 

comenta em suas redes sociais: “Acredito que de sim, nem que seja indiretamente”. O 

entrevistado explicou que vê a série o joga os jogos da franquia apenas por prazer “ eu faço isso 

pelo prazer de ver qual decisão os personagens tomarão”. 

 Quando perguntado sobre qual o personagem ele se identifica mais, o entrevistado 

contou que melhor personagem é o Morgan: “Morgan Jones, me identifico na questão do 

acreditar que as pessoas podem mudar”. Percebeu-se que nesta pergunta o entrevistado foi mais 

direto que não utilizou de expressões emocionais e persuasivas. O entrevistado afirma que já 

leu fanfictions e tirinhas, além de assistir vídeos criados por fãs da série. Este não quis responder 

à pergunta sobre o tipo de fã que ele se identifica. 

 

                                                 
A seleção do objeto é então efetuada com um clique no rato, ação conhecida como clicar. Disponível em: < 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Apontar-e-carregar/> Data de acesso: 6 de outubro de 2016. 
15 Jogos indies, como também são chamados os jogos independentes, cresceram muito nos últimos anos. Se 

antigamente eles eram conhecidos como produtos de “segunda” e jogos de baixo orçamento, hoje são referência 

na indústria de games e também na forma como a relação comercial funciona. Disponível em: < 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2012/10/entenda-o-que-sao-jogos-indies-e-confira-os-principais-

titulos-ja-lancados.html/> Data de acesso: 6 de outubro de 2016. 
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6.3 Entrevista 3 

 

A entrevista foi efetuada utilizando o WhatsApp, ferramenta de mensagem instantânea, 

sendo que esta ocorreu na janela do chat, com a utilização de áudio (voz).  

O terceiro entrevistado é homem, tem 25 anos e é produtor de conteúdo audiovisual na 

plataforma de vídeos Youtube. No primeiro tomo da pesquisa, que configura questões sobre o 

consumo da marca, o entrevistado respondeu que não compra produtos de filmes, séries, entre 

outros e que se comprasse seria por impulso e por ter dinheiro na hora que avistasse o produto. 

Quando perguntado o que é a série para ele, a resposta foi de modo técnico por assim dizer, 

pois o entrevistado trabalha com produções audiovisuais e entende como é feita as gravações: 

“É uma das séries mais incríveis que existem. Gosto muito do roteiro, da trama, dos 

personagens. É uma revolução em estilo”. 

Na segunda parte da entrevista – esta que dá ênfase ao tema transmídia – o entrevistado 

soube responder com clareza o termo e ainda deu exemplos da utilização do modelo 

transmidiático das marcas: [...] é o ato de transmitir uma mensagem em várias mídias, como 

complemento uma com as outras[...] eu identifico as pessoas do youtube. A mídia principal é o 

youtube, mas usam o Instagram, e no Snapchat para avisar que tal coisa vai acontecer, ou que 

postaram um vídeo novo [...]. 

O entrevistado completa explicando que a série The Walking Dead sempre fez conteúdo 

transmidiático, mas que nesta última temporada (2016-2017) a marca está utilizando ainda mais 

estes processos: 

 

Eles estão fazendo agora na última temporada. Pequenos teasers16 na internet 

e na tv que são diferentes dos da internet, tem nas páginas e nos perfis deles. 

Pistas diferentes em cada mídia pra saber quem vai sair da série. 

 

Ele ainda explica que falou com os amigos sobre os teasers e procurou discutir as pistas 

com eles. O entrevistado acha interessante o método que a marca utiliza para apresentar a nova 

temporada da série: “É um método bem bolado. Como eu trabalho com internet. Não tem como 

transmitir em apenas um lugar. Um complementa o outro”. 

                                                 
16 O Teaser é muito utilizado no Marketing e na Publicidade e Propaganda para criar um sentimento de expectativa 

perante algo novo, como filmes, jogos ou carros que serão lançados. O Marketing de Guerrilha costuma muito 

usar o Teaser em suas divulgações. Ele provoca a imaginação e anseia na pergunta o que será? No público. 

Normalmente são rápidos, lúdicos e nos deixam sempre querendo um pouco mais, sendo uma estratégia muito 

comum no dia-a-dia dos comunicadores. Disponível em: < http://www.marketingmoderno.com.br/o-teaser-e-suas-

provocacoes/> Data de acesso: 6 de outubro de 2016. 
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Na última parte da entrevista, dotada de perguntas sobre interação com outros fãs e sobre 

ser fã da marca, o entrevistado explica que se sente parte da série quando assiste: [...]eu me 

sinto parte por gostar de ver como as pessoas vão pensar, como vão reagir. Eu me sinto muito 

parte, eu sinto as dores deles, vejo pelos olhos dos personagens é muito envolvente. Quanto às 

interações online, ele explica que não gosta de comentar, mas quando é muito instigante ele 

comenta e que não gosta de escrever comentário o gerem incômodo a ele. 

Sobre a influência da mídia, o entrevistado tem dúvidas se a mídia influencia o modo 

como ele se comunica: “Não. Eu gosto de ver comédia na internet. Não sei se influi a forma 

que eu socializo. Ela facilita para instigar, comentar com as pessoas. Mas não”. Ele ainda 

responde diretamente que não compra algo porque aparece em alguma mídia e que vê a série 

apenas por prazer: [...] eu consumo por prazer. Eu não tenho aquela coisa de ter que ficar por 

dentro de tudo[...]. 

Quando perguntado qual o personagem preferido dele na série, o entrevistado tem 

dúvidas 

 

Olha, eu tenho uma mistura de preferido. Eu gosto muito do Daryl porque ele 

sempre avalia muito de longe sem precisar ser líder. E o outro que eu gosto é 

o Jesus. Ele não aparenta que quer mandar e faz a parte dele bem-feita. Eu sou 

uma fusão dos dois. 

 

 Este também afirma que já leu a HQ, paródias da série e outras coisas: “Já assisti trailers 

criados por fãs e escrevi um roteiro para The Walking Dead, pra lançar sobre The Walking Dead 

no meu canal”. O entrevistado conclui explicando que não há porque brigar por opiniões 

divergentes sobre a série. Segundo ele “Brigar por algo é muito exagerado. É a mesma coisa 

que brigar por esporte. No final, eles nem sabem que você existe e você está brigando por eles”. 

 

6.4 Entrevista 4 

 

A entrevista foi efetuada utilizando o Messenger, ferramenta de mensagem instantânea, 

sendo que esta ocorreu na janela do chat, sem a utilização de áudio (voz) e/ou vídeo 

(transmissão via webcam).  

O quarto entrevistado é um homem, de 27 anos, Diretor de Arte. Nas questões iniciais 

da pesquisa, o entrevistado explicou com pesar que não tem nenhum produto da marca The 

Walking Dead, mesmo tendo a motivação da compra. No questionamento do que é The Walking 
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Dead para o entrevistado, o mesmo respondeu de modo racional: “Considero uma série de 

aventura misturada com pouco de terror e suspense”. 

Na segunda parte da entrevista – esta que dá ênfase ao tema transmídia – o entrevistado 

disse que sabe o que é transmídia, mas não justificou a resposta e deu exemplo sobre conteúdos 

transmidiáticos do programa culinário Masterchef: 

 

Sim, não sei se posso dizer marca, mas programa de entretenimento. O 

Masterchef, acompanho em tempo real ao ser transmitido, e depois acompanho 

a repercussão e os bastidores por redes sociais como, Twitter, Facebook, 

Youtube. 

 

 Porém, mesmo exemplificando as questões anteriores, o mesmo não soube citar nenhum 

conteúdo criado pela marca The Walking Dead. 

 Na última parte da entrevista, dotada de perguntas sobre interação com outros fãs e sobre 

ser fã da marca, o entrevistado relatou que já se imaginou em um cenário pós-apocalíptico como 

os que existem na série e com isso ele se sente parte da série 

 

Acho que sim, algumas vezes já imaginei situações em que a minha cidade era 

invadida por zumbis, e ficava pensando o que fazer, onde achar um lugar 

seguro, que armas ter para se defender. (Risos) 

 

 Quanto à interação com os outros fãs, o entrevistado explica que apenas participa 

quando a série está sendo exibida na TV: “Comento em épocas que a série está sendo exibida”. 

E mesmo nessa época do ano, ele acredita que a mídia não influi no modo como ele se comunica 

online. Ás vezes, segundo ele, faz uma piada sobre a série e não muito mais que isso. 

 Ao ser perguntado sobre assistir a série, ele respondeu que assiste apenas por prazer: 

“Apenas por prazer mesmo. Nunca fui de assistir séries, foi a primeira que assisti, e me prendeu 

por curiosidade, de saber como ia acabar cada episódio”. Sobre o persogam preferido o 

entrevistado explicou que não se identifica com ele, mas gosta da personalidade: “Daryl. Não 

me identifico, mas gosto da personalidade dele, fechado, fala pouco e gosta de agir. Será uma 

pena se for ele a vítima do Negan”. 

 Ele relatou que não leu nem escreveu e não assistiu nenhum conteúdo criado por fãs da 

série: “Não tive a oportunidade”, explica. O entrevistado explicou que mais acompanha quando 

a série está em exibição e não se importa com opiniões alheias às dele. 
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6.5 Entrevista 5 

 

A entrevista foi efetuada utilizando o Messenger, ferramenta de mensagem instantânea, 

sendo que esta ocorreu na janela do chat, sem a utilização de áudio (voz) e/ou vídeo 

(transmissão via webcam).  

  A entrevistada tem 25 anos e trabalha como analista de redes sociais. No primeiro tomo 

da pesquisa, que configura questões sobre o consumo da marca, a entrevistada respondeu que 

tem canecas e bonecos da série e que comprou por impulso, por achar bonito. Quando a 

pesquisadora perguntou o que representava The Walking Dead, a entrevistada não quis 

responder à pergunta. 

 Na segunda parte da entrevista – esta que dá ênfase ao tema transmídia – a entrevistada 

disse que já ouviu falar no termo transmídia, mas não explicou sobre e deu exemplos de marcas 

que utilizam este tipo de conteúdo: [...]Vi que a Duff, Star Wars fazem isso. Eu vi na Tv e nas 

redes sociais[...]. Quanto à transmídias de The Walking Dead, a entrevistada não soube citar 

exemplos de ações da marca: “Tentando lembrar! Mas não consegui. Devo ter visto, mas não 

sei especificar onde exatamente. (Risos) ”. A entrevistada explicou que fala com parentes sobre 

a série, principalmente com o irmão que também gosta da série. 

 Na última parte da entrevista, dotada de perguntas sobre interação com outros fãs e sobre 

ser fã da marca, a entrevistada disse que não se sente parte da marca The Walking Dead e que 

está esperando a próxima temporada para decidir. A mesma também explica, mesmo que 

diretamente, que não interage com outros fãs do meio online e não se sente influenciada pela 

mídia a participar. A entrevistada se sente compilada a comprar algo de uma série ou de um 

filme: “Sim, sim e sim! ”. 

 A entrevistada respondeu que assiste a série apenas por prazer, pois não se considera fã 

ainda: “Apenas por prazer, ainda não sou uma “super hiper mega fã”, mas é a minha série 

preferida”. Quando perguntada qual personagem preferido, ela respondeu novamente com 

entusiasmo:  

 

Daryl! Por quê? Porque ele deu uma reviravolta de “ruim para o mais 

queridinho”, além de ser super leal e protetor (eu acho) dos que estão ao seu 

lado. Nada contra os outros personagens, mas essa série deveria ser dele! 

#prontofalei 

 

 A entrevistada também respondeu rapidamente que já leu fanfictions sobre a série, além 

de vídeos e postagens em blogs. No final da entrevista, a mesma trocou de ideia a identificou-
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se como fã do seriado e explicou que não se importa com o que as pessoas falam: “Uma fã que 

gosta da série, não me importo com o que falam (parte ruim) não mataria ninguém por isso não. 

Gosto, acho legal, foi aqui que aprendi a assisti seriados”. 

 

7 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Partindo da hipótese de que a abrangência dos processos midiáticos, na sociedade, não 

se esgota nos subsistemas de produção e recepção, mas também nos seus consumidores, a 

pesquisadora notou que os entrevistados mesmo tendo a série como interesse comum, tiveram 

respostas diferidas e difusas, o que de acordo com Braga (2006, p. 21) é próprio da midiatização. 

A capacidade de entender um consumidor inclui também a capacidade deste se relacionar com 

outros produtos e marcas, de desenvolver relações entre características do produto e de sua 

vivência pessoal e social, de perceber diferentes perspectivas sobre o tipo de produto. Para 

melhor entendimento dos dados a serem explicados, o quadro abaixo representa os dados das 

questões. 

 

Quadro 1: cruzamento geral dos dados da pesquisa. 

Questões Sim Não 

Quais produtos tem? 3 2 

Motivação da compra? Impulso e amigos 2 

O que é The Walking Dead? Uma série, um universo, uma 

série, uma série. 

x 

Sabe o que transmídia? 4 1 

Alguma marca faz isso? 3 2 

Já viu alguma transmídia de 

The Walking Dead? 

1 4 

Se sente parte de The Walking 

Dead? 

4 1 

Interage com fãs? 4 1 

Há influência da mídia? 2 3 

Compra por causa de alguma 

série/filme? 

4 1 
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Consome The Walking Dead 

apenas por prazer? 

Sim e para acompanhar os 

atores, sim, sim, sim, sim.  

 

Qual seu personagem 

preferido? 

Glenn, Morgan, Daryl, Daryl, 

Daryl. 

 

Qual o tipo de fã? Opção 2.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como explicado na descrição das entrevistas, a mesma dividiu-se em três partes. A 

primeira, que trata do consumo de produtos da marca The Walking Dead, a metade dos 

entrevistados não tem produtos da marca e os que têm compraram por impulso ou por indicação 

de amigos. De acordo com o levantamento17 feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) e o portal de educação financeira Meu Bolso Feliz, 50% dos brasileiros compram por 

impulso e a maioria são mulheres, ou seja, comprova-se que a entrevistada faz parte desta 

porcentagem exemplificada na pesquisa. É inegável contatar que, mesmo que os entrevistados 

queiram comprar os produtos da marca, não podem por questões financeiras, protagonista da 

atual crise no país. Outro ponto relevante é que alguns entrevistados mesmo tendo a motivação 

da compra, não obtiveram o consumo real, o que configura o consumo simbólico, este que  

 

Além do consumo simbólico é um meio de socialização, não se pode 

deixar de levar em consideração, as transferências de significados que advém 

da propaganda, do design do produto até o ritual de presentear as pessoas em 

que os presenteadores estão transferindo significados. O significado de um 

objeto é derivado dos atributos e características de performance que os 

indivíduos acreditam que o objeto possua, não sendo, porém, totalmente 

inerente ao objeto por si mesmo, mas sim formado através da interação entre o 

indivíduo, o objeto e o contexto (KLEINE e KERNAN, 1991). 

 

 

O consumo então, é saciado de outras formas, como curtir uma página de fãs no 

Facebook ou interagir com a marca nestas redes. Outros compraram produtos por causa dos 

amigos, ou seja, o consumo por capital social, para suprir a apropriação de status frente aos 

amigos e conhecidos. 

Quando perguntados “O que é The Walking Dead para você? ”, esperou-se por respostas 

subjetivas, mas os entrevistados responderam de maneira objetiva, ou seja, explicando o que a 

série representava para eles. Mesmo com as respostas nesse formato, notou-se a presença de 

palavras como “envolvente”, “incrível” em 75% das respostas e 25% dos entrevistados não 

                                                 
17 Disponível em: < http://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/noticias/maioria-dos-brasileiros-compra-por-impulso-

diz-pesquisa/> Data de acesso: 7 de outubro de 2016. 
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responderam com nenhum tipo de vínculo com a marca. Como afirma Fournier18 (1998, p. 349), 

“reduzir a relação marca-cliente a uma questão de lealdade ou falta dela é como dizer que as 

relações interpessoais se limitam a duas formas: casamento ou ausência completa de qualquer 

vínculo”. Outro ponto importante é a sensação de pertencimento dos entrevistados que são 

passageiras e inconstantes, pois são apenas momentos em que eles se sentem parte, não como 

um todo, não como fãs. 

Na segunda parte da entrevista – esta que dá ênfase ao tema transmídia – obteve-se 

respostas distintas. Mesmo que 80% dos entrevistados soubesse a definição do termo 

transmídia, 40% deles não souberam exemplificar a mesma com outras marcas que utilizam 

este tipo de comunicação e até mesmo da própria marca The Walking Dead. Com isto, 

novamente, comprova-se que a grande maioria dos entrevistados não se enquadram ao Jenkins 

explicar que o novo consumidor tem mais acesso a informação e tem maiores expectativas com 

a marca.  

O compartilhamento do conhecimento sobre as transmídias de The Walking Dead pelos 

entrevistados que souberam exemplificar ocorreu com os amigos e com a família. Apenas 20% 

dos entrevistados souberam opinar sobre as transmídias da marca e acharam “envolvente” e 

“bem bolado” este tipo de comunicação criado pela marca. O que leva a pesquisadora a afirmar 

que, mesmo que não tenha sido explicado pela entrevistada o que é transmídia, a maioria dos 

entrevistados souberam identificar exemplos encontrados na franquia The Walking Dead. 

Na última parte da entrevista, dotada de perguntas sobre interação com outros fãs e sobre 

ser fã da marca, quatro dos cinco entrevistados se sentem parte da marca quando à sua história, 

aos personagens e ao modo como a série é estruturada. Portanto, tornou-se notório que sob esta 

abordagem de construção de valor de marca baseado no consumidor, a organização direcionou 

esforços para o estudo de seus clientes e consumidores e dedicou grande atenção e valor ao 

aprendizado gerado por esta postura investigativa e curiosa do consumidor da marca. 

As interações dos entrevistados com outros fãs da marca ocorrem principalmente com 

amigos e familiares que também assistem à série. Apenas um entrevistado relatou que utiliza a 

rede social Twitter para compartilhar informações com outros fãs. Este que utiliza a rede social 

foi também o único a esclarecer que a mídia influencia o modo como ele se comunica na rede. 

Estes que responderam que não compartilham conteúdo na rede sobre a série explicaram que 

consomem o conteúdo da série apenas por prazer, para saber da história e o entrevistado que 

                                                 
18 Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2366143/> Data de acesso: 12 de 

outubro de 2016. 
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utiliza o Twitter e acredita que a mídia influencia, se sente compilado a comprar algo por causa 

de uma série ou de um filme que assistiu ou ouviu falar. 

Quando perguntados qual o personagem preferido, percebeu a utilização de personas, 

de uma apropriação de um personagem ou de uma característica para se sentir parte de um 

conteúdo ou de uma marca. Essas criações de personas em redes digitais, de alguém se expressa 

através desse espaço virtual, permite que as redes sociais existam e sejam expressas na internet. 

A leitura e a visualização de fanfictions ou de vídeos criados por fãs pela parte dos entrevistados 

teve 90% de aceitação. Postagens em blogs, trailers criados por fãs, histórias e tirinhas cômicas 

foram citadas entre os entrevistados. Todos responderam que não discutem divergência de 

opiniões com outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não pode 

mais ser considerada como algo separado das instituições culturais e sociais. Nestas 

circunstâncias, a tarefa da pesquisadora foi tentar entender as maneiras pelas quais 

consumidores mudaram de caráter, função e estrutura em resposta à presença constante da 

mídia. A compreensão dos processos transmidiáticos na sociedade tornou-se importante para a 

finalização desta pesquisa e para o entendimento do consumidor. 

Com isso, o presente trabalho teve como proposta compreender como se dá a relação 

entre fãs santa-marienses de The Walking Dead e os conteúdos transmidiáticos disponibilizados 

pelos autores, e socializadas a partir de comunidades online, tema do estudo, foi necessário 

realizar entrevistas com consumidores que se dizem fãs da série e da marca The Walking Dead 

e para delimitar a amostra dos entrevistados, foram escolhidos cinco consumidores residentes 

em Santa Maria, RS. Para realizar a pesquisa, notou-se necessário estabelecer objetivos 

específicos, relevantes para a concretização do estudo. 

Dessa forma, o primeiro objetivo foi mapear três conteúdos transmidiáticos 

disponibilizados aos fãs santa-marienses, estes que são os livros, os jogos e as revistas em 

quadrinhos da marca. Com isso,  notou-se que o mais citado entre os entrevistados foram os 

jogos da série por serem mais envolventes e o jogador poder escolher o rumo da história, de se 

sentir parte dela. 

 O segundo objetivo foi entender como se dá a relação entre os fãs santa-marienses de 

The Walking Dead e os conteúdos transmidiáticos disponibilizados pelos autores. Neste 

objetivo, percebeu-se que a cidade disponibiliza a compra destes produtos da marca e que os 

entrevistados se sentem influenciados a adquirir os mesmos, mas não compram por falta de 

dinheiro ou porque consomem a série apenas para prazer e não precisam de sentimento de posse 

de nenhum produto. Porém, mesmo sem adquirir nenhum ou quase nenhum produto da marca, 

eles se reconhecem como fãs e consomem apenas a série televisiva da franquia. 

Quanto ao último objetivo de analisar o grau de importância dos conteúdos 

transmidiáticos na relação fã-série em termos da continuidade da relação emissor-receptor, 

notou-se que os consumidores da amostra pesquisada assistem, leem e participam de conteúdos 

criados por fãs na internet.  O compartilhamento das informações obtidas ao assistir a série 

ocorrem com amigos que também a assistem e em publicações nas redes sociais Twitter e 

Facebook, o que torna importante para a participação deles na rede e na continuação da 

comunicação entre interesses em comum. 



41 

 

Com isso, pode-se perceber com esse trabalho que os consumidores participam dos 

conteúdos transmidiáticos da marca The Walking Dead, mas desconhecem a presença da mesma 

nos seus dia-a-dia.  Este estudo pode vir a contribuir para outros trabalhos relacionados com os 

temas abordados tanto sobre a marca, conteúdos transmidiáticos, midiatização e sobre os 

consumidores nas redes de comunicação.  

A pesquisa permitiu conhecer melhor o público santa-mariense, uma vez que a 

pesquisadora esperou um maior conhecimento do tema perante os entrevistados, o que não 

ocorreu, pois houve casos em que a pessoa se dizia fã, mas não adquiriu nenhum produto da 

marca, apenas assistiu a série. Já outros consumidores compraram os produtos e não se diziam 

completamente fãs da série. 

Porém, os objetivos foram alcançados, uma vez que a pesquisadora estudou o tema, 

compreendeu os aspectos essenciais para o término deste estudo, além de conseguir identificar 

as principais transmídias veiculadas na cidade estudada mesmo coletando todas que existem da 

marca. Identificou-se também, como os santa-marienses se relacionam com a franquia, como 

eles consumem a marca e como eles se comunicam com outros fãs através de redes na internet. 

A metodologia tornou-se eficiente, e a pesquisadora acredita que a observação 

participante também serviria como um abrangente da pesquisa uma vez que o resultado da 

pesquisa se mostrou diferente do que a pesquisadora esperava como por exemplo, o fato de os 

entrevistados envolverem-se com as transmídias da série e desconhecerem a existência da 

mesma em seu cotidiano. Neste caso, a observação participante (“observação participante é uma 

técnica de investigação social em que o observador partilha, na medida em que as circunstâncias 

o permitam, as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de 

uma comunidade19”) assim, seria possível sanar a dúvida da pesquisadora do porquê do 

desconhecimento dos entrevistados em meio a este fato.  

A bibliografia lida e estudada para a elaboração do referencial teórico do projeto foi 

abrangente e consideravelmente importante para o entendimento do assunto. Jenkins foi 

essencial para a compreensão inicial do tema estudado, abrangendo conceitos e exemplos reais 

de conteúdos transmidiáticos em marcas mundialmente conhecidas. Além dele, Lévy 

complementou o assunto com conceitos chave da comunicação, como por exemplo a 

inteligência coletiva. Quando às redes sociais e comunicação na internet a escolha de Recuero, 

Santaella e Telles demonstrou-se também suficiente, pois cada autor compreende certa parte do 

estudo da conversação em rede. 

                                                 
19 Disponível em: https://www.infopedia.pt/$observacao-participante/ Data de acesso: novembro 2016. 
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A transmídia é um conjunto de mídias que formam juntas uma comunicação de uma 

marca, de uma franquia. Como cada mídia possui suas características próprias, elas contribuem 

de formas diferentes e são adaptadas de acordo com o meio escolhido. Com este estudo pode-

se entender como pensa e como age o consumidor santa-mariense e como a mídia impacta em 

seu cotidiano mesmo sem os mesmos reconhecerem a presença da mesma. Futuras pesquisas 

poderão entender o porquê de os consumidores se relacionarem com a marca, uma vez que não 

compram os produtos, mas assistem a série televisiva e que apenas ser telespectador já é ser 

considerado fã da franquia The Walking Dead. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: TRANSMÍDIAS DA FRANQUIA 

 

Com base na sua recepção, a AMC renovou a série para uma segunda temporada de 13 

episódios, que estreou em 16 de outubro de 2011. Com o fim da segunda temporada, novamente 

a AMC anunciou que a série ganharia uma terceira temporada composta por 16 episódios, que 

começou a ser exibida em 14 de outubro de 2012. Posteriormente, em 21 de dezembro de 2012, 

a AMC anunciou a quarta temporada de The Walking Dead. Em 2016, a série conta com seis 

temporadas, dividas em 16 episódios de 45 minutos cada. 

 

Figura 5: Posters das 6 temporadas em ordem cronológica.  

 

 

Fonte: walkingdeadbr.com.  

 

The Walking Dead, revista em quadrinhos pioneira da série, é publicada nos Estados 

Unidos pela Image Comics desde 2003. A história foi criada e escrita por Robert Kirkman e o 

desenhista Tony Moore, substituído por Charlie Adlard a partir da edição número 7, mas que 

continuou a desenhar as capas até a edição número 24. Na série, um grupo de sobreviventes 

liderado por Rick Grimes se une na luta para superar o caos zumbi em que o mundo se encontra. 

No Brasil a série é publicada em pela HQM Editora. A série não teve grandes vendas durante 

seu lançamento, mas ganhou grande popularidade com o tempo. Em 2006, a primeira tiragem 

da trigésima terceira edição da série esgotou em apenas 24 horas. Em 2010 a série ganhou o 

prêmio Eisner Award de Melhor série contínua, anunciado na San Diego Comic-Com. 
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Figura 6: Capas das seis edições do primeiro arco de histórias lançado pela Image Comics nos Estados Unidos.  

 

 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

 

The Walking Dead também tem sua própria franquia de jogos eletrônicos. Apresento 

apenas os produzidos pela Telltale, outros serão mencionados futuramente. Os jogos baseados 

na série são de uma aventura gráfica episódica baseado na série de quadrinhos The Walking 

Dead, de Robert Kirkman. O jogo foi desenvolvido pela Telltale Games e foi inicialmente 

previsto para ser lançado nos últimos meses de 2011, mas foi retido até o início de 2012 para 

permitir mais tempo para o desenvolvimento. O jogo consiste em cinco episódios, lançados 

entre abril e novembro de 2012. A Telltale também publicou versões de varejo do jogo 

completo. Atualmente, o jogo está disponível para Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft 

Windows, iOS, PlayStation Vita, Kindle Fire HDX, PlayStation 4, Xbox One e Android. 

O jogo se passa no mesmo mundo fictício que os quadrinhos, com eventos logo após o 

início do apocalipse zumbi na Geórgia. No entanto, a maioria dos personagens são originais 

para o jogo, que gira em torno de professor universitário e assassino condenado Lee Everett, 

que ajuda a resgatar e cuidar de uma menina chamada Clementine. Kirkman forneceu 

supervisão para a história do jogo para garantir que ela correspondia ao tom dos quadrinhos, 

mas permitiu Telltale para lidar com a maior parte do trabalho e história e detalhes de 

desenvolvimento. Três personagens da série original dos quadrinhos fazem aparições no jogo: 

Hershel Greene, Shawn Greene e Glenn Rhee. 

Em julho de 2013, a Telltale lançou um episódio para download adicional, 400 Days, 

para estender a primeira temporada e preencher a lacuna para a segunda temporada. A 

Download Content (DLC) foca em cinco personagens durante os primeiros 400 dias desde o 

início do apocalipse zumbi. Os personagens possuem histórias interligadas que podem ser 

jogadas em qualquer ordem. As decisões do jogador nesta Download Content (DLC) 20são 

refletidas na segunda temporada do jogo. 

                                                 
20 Arquivos extras que os usuários podem baixar (e na maioria das vezes, comprar) para seus jogos. 
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The Walking Dead foi aclamado pela crítica, com avaliadores elogiando o tom 

emocional e severo da história e a conexão enfática estabelecida entre Lee e Clementine. O jogo 

ganhou mais de 90 "Game of the Year" prêmios, incluindo prêmios da EUA Today, 

GamesRadar, E! Online, e o Spike Video Game Awards. Mais de um milhão de jogadores 

originais compraram pelo menos um episódio da série, com mais de 8,5 milhões de episódios 

individuais vendidos até o final de 2012, e seu sucesso tem sido visto como constituindo uma 

revitalização do gênero de jogo de aventura enfraquecido.  

Outro jogo da franquia, nomeado de The Walking Dead: Survival Instinct, é de tiro em 

primeira pessoa (FPS) desenvolvido pela Terminal Reality e publicado pela Activision em 

2013. É outro título da saga para Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Em 

2016, lançou-se o último game da franquia denominado The Walking Dead: Michonne Series, 

em que conta a história de antes da personagem aparecer na narrativa da franquia. 

Ainda em termos de games temos The Walking Dead: The Game, Ultimate Fan Game 

(quiz pelo site amc.com), além de jogos de tabuleiro criado pela Z-Man Games e Cryptozoic 

Entertainment, ambos em 2011. A Cryptozoic Entertainment também lançou o Jogo de Cartas 

baseado na franquia, todos licenciados21 por Robert Kirkman e pela marca The Walking Dead. 

 

Figura 7: Capas dos três principais títulos de games da franquia.  

 

 
 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora.  

 

Em 2011, Robert Kirkman em parceria com Jay Bonansinga, escreveu uma franquia de 

livros que explora a história de um dos personagens mais famosos da série, O Governador. 

                                                 
21 A Cryptozoic Entertainment deixa claro o licenciamento nas páginas dos produtos com a marca The Walking 

Dead. Disponível em: www.cryptozoic.com. Data de acesso: Maio de 2016. 
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Os livros de romance, narram a trajetória do temido governador Philip Blake desde o 

início do Apocalipse Zumbi até a sua chegada ao poder em Woodbury; os livros mostram como 

ele se tornou um homem tão sádico e a origem de suas atitudes extremas. 

Por ordem cronológica, até agora foram lançados: A Ascensão do Governador, O 

Caminho para Woodbury, A Queda do Governador parte 1, A Queda do Governador parte 2, 

Declínio e Invasão. Fora essa franquia existem outros livros de capa dura que narram a trajetória 

de Rick Grimes com seu grupo dentro dos quadrinhos como os livros Guia dos Sobreviventes 

e os livros edição de colecionador sobre os bastidores da série. 

 

Figura 8: Capas de todos os livros lançados até 2016.  

 

 

Fonte: acervo pessoal da pesquisadora. 

 

Após o lançamento de sucesso da primeira temporada, foram produzidos seis 

webisodes22, cada um com aproximadamente 3 minutos de duração, contando a história paralela 

de um/a zumbi que aparece no primeiro episódio da primeira temporada. Na série para a 

televisão, não há informações sobre a história deste zumbi, embora ele apareça com certo 

destaque. Por exemplo, quando Rick, ao ver uma zumbi se arrastando pela grama se recorda 

dela humana e lhe oferece um tiro de misericórdia. Até aí, é tudo o que se sabe sobre a mesma. 

Nos webisodes conhecemos a história da personagem antes de se tornar um zumbi e também 

passamos a entender um pouco mais como foram os primeiros dias em que o vírus se espalhou 

pela Terra.  A história avança até a cena que aparece no episódio televisivo, quando a narrativa 

toda se conecta. 

Nota-se com clareza a presença do conteúdo transmidiático. Histórias paralelas que 

foram meticulosamente pensadas, tanto que, não por coincidência, esta zumbi ganha uma 

atenção especial na narrativa televisiva, a ponto de Rick lembrar-se de como gostava dela e 

como ela era uma boa vizinha, além de ser a primeira zumbi a ser vista na série. Quando vemos 

                                                 
22 Webisodes são histórias inéditas que se passam no universo de The Walking Dead e lançadas exclusivamente 

no formato web. O termo tem origem na junção das palavras “Web” e “Episodes”. 
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a cena final do último webisode imediatamente nos remetemos ao primeiro episódio de “The 

Walking Dead”, pois logo associamos que a mulher do webisode e a zumbi da primeira 

temporada são a mesma personagem, chamada Hannah. Atualmente, a série conta com 3 

temporadas de webisodes, em ordem cronológica intitulados de Torn Apart (2011), Cold 

Storage (2012) e The Oath (2013). 

 

Figura 9: Posters das 3 temporadas de webisodes.  

 

 

Fonte: www.thewalkingdead.com.br 

 

Desde 2011, o canal AMC – onde passa a série – também produz um talk show 23de 30 

minutos, apresentado pelo comediante americano Chris Hardwick, Talking Dead, que funciona 

como uma extensão da série e conta com a participação do elenco, dos fãs e dos membros da 

produção. 

Figura 10: Poster do Talk Show.  

 

 

Fonte: www. undeadwalking.com 

 

                                                 
23 Talk show é um gênero de programa televisivo ou radialístico, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas se 

juntam e discutem vários tópicos que são sugeridos e moderados por um ou mais apresentadores. 
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Mais recentemente, em 2015, foi lançado o spin-off da série intitulado de Fear The Walking 

Dead, estreou em 23 de agosto de 2015 no AMC e foi concluída em 04 de outubro de 2015 com 

6 episódios no total. Em 10 de abril de 2016, houve a estreia da segunda temporada. Fear the 

Walking Dead é desenvolvido para a televisão por Robert Kirkman, Dave Erickson, Gale Anne 

Hurd, Gregory Nicotero e David Alpert. A primeira temporada obteve uma aclamação quase 

universal e teve 10.13 milhões 24de telespectadores na sua estreia, alcançando assim um recorde 

para uma estreia de TV a cabo. O último episódio foi assistido por mais de seis milhões de 

pessoas. O spin-off teve sua primeira série de webisodes no dia 11 de outubro de 2015, com o 

título de “Fear the Walking Dead: Flight 462”. 

 

Figura 11: Da esquerda para direita: Pôsteres da primeira e segunda temporada; pôster da websérie.  

 

 

Fonte: www.amc.com 

  

 Ao decorrer da série e da criação dos ramos transmidiáticos (mais precisamente em 

2011), a marca The Walking Dead, em parceria com a marca McFarlane especializada em criar 

action figures 25investiu na criação dos personagens da série principal, de seu spin-off e dos 

seus livros e jogos. As figuras de ação, como é explicado no site oficial da McFarlane, são 

lançados novos modelos a cada nova temporada e há modelos deluxe26 com 25,4 cm e edições 

básicas de 10 cm, em conjuntos – também chamados de “box” – e são articulados com a técnica 

especial produzida pela linha de montagem McFarlane. 

 

                                                 
24 Disponível em www.ratingstv.com.br. Data de acesso: Abril de 2016. 
25 Action figures são bonecos articulados com os quais existe a possibilidade de criar poses variadas e ainda, em 

alguns casos, trocar expressões e objetos das personagens. São as figuras de ação mais conhecidas. Retratam 

personagens de animês, mangás, jogos, tokusatsus e alguns filmes. Disponível em: www.tadaimacuritiba.com.br. 

Data de acesso: Abril de 2016. 
26 Deluxe edition é uma variante de edição limitada e edição especial. É usada como um incentivo de marketing 

em produtos como livros, jogos, música, carros, entre outros. Um número limitado de exemplares é produzido e 

geralmente há algum “extra” em sua edição. No caso das actions figures é o tamanho, maior, de 25,4cm. 

http://www.amc.com/


51 

 

 

 

Figura 12: Exemplos de action figures criados pela McFarlane.  

  

Fonte: mcfarlane.com 

 

Figura 13: Modelo deluxe de action figure do personagem Rick Grimes. 

 

 

Fonte: mcfarlane.com 
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APÊNDICE B: QUESTÕES DAS ENTREVISTAS 
 

 

DADOS GERAIS 

 

Qual o seu nome? 

E a sua idade? 

Qual a sua profissão? 

 

PERGUNTAS  

 

- Qual (is) produtos de TWD você tem? 

- O que lhe motivou a comprar? 

- O que é TWD para você? 

- Já ouviu alguma vez falar em transmídia? 

- Você identifica alguma marca que você consome que faça isso?  

- Qual?  

- Onde você viu? 

- Já tomou contato com alguma ação de transmídia realizada pelos autores da série The 

Walking Dead?  

- Qual?  

- Quais? 

- Como tomou conhecimento dela? 

- Com quem compartilhou? 

- Com quem conversou a respeito? 

- Qual sua opinião sobre cada uma? 

- Você se sente “parte do universo TWD”?  

- Como?  

- Interage com outros fãs, comenta em sites, fóruns, páginas, entre outros? 

- A mídia influi o modo com o qual você se socializa na internet? 

- Você se sente compilado a comprar algum produto por causa de alguma série/filme? 

- Você consome mídia de TWD apenas por prazer?  

- Ou por sentimento de posse emocional, de estar mais perto da marca, de saber mais sobre 

o assunto? 



53 

 

- Qual seu personagem preferido na série?  

- Por quê?  

- Como você se identifica com ele (a)? 

- Já leu, escreveu ou assistiu conteúdos criados por outros fãs da série? (Fanfictions, vídeos, 

resenhas, blogs) 

- Que tipo de fã você é?  

- Um fã que brigaria com outra pessoa por causa de TWD ou um fã que gosta da série, mas 

não se importa com o que os outros pensam? 

 

 


