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122º Seminário de Estudos Avançados 

SÉRIES LITERÁRIAS & NARRATIVAS TRANSMÍDIA:  

UNIVERSOS EXPANDIDOS EM SUPORTES FÍSICOS E DIGITAIS 

  

O Quê: A palavra literatura compreende uma série de fenômenos mutáveis e 

intercambiáveis, que até poucas décadas apontavam exclusivamente para um 

conjunto de signos impressos, reunidos e organizados no artefato livro. Em 

nossa contemporaneidade líquida e digital, porém, algumas questões revisam a 

própria definição de literatura e sua recepção: Como entenderíamos artefatos 

culturais que atualizam a narratividade e sua recepção não apenas nos 

tradicionais livros físico e eletrônico como também em outras mídias e 

suportes? Além disso, quais seriam as formas possíveis de se narrar quando 

determinados fenômenos como séries literárias direcionadas ao público jovem 

ou jovem adulto utilizam, além dos meios usuais para divulgação e distribuição 

de suas tiragens, mídias como jogos, sites, áudios vídeos, entre outros 

suportes digitais e transmídia? Tais perguntas norteiam o Seminário de 

Estudos Avançados intitulado “Séries Literárias & Narrativas Transmídia: 

Universos Expandidos em Suportes Físicos e Digitais”. Como corpus, o 

seminário propõe dois encontros de discussões teóricas e dois encontros de 

análises de caso. Nesse sentido, o brasileiro Eduardo Spohr e o norte-

americano Christopher Kastensmidt.  Tais autores têm produzido universos 

ficcionais complexos que partem da literatura e espraiam-se para jogos 

analógicos e digitais, audiodramas, guias ilustrados e portais virtuais. Tais 

ações criativas e editoriais têm resultado em universos ficcionais expandidos e 

em uma positiva ampliação da concepção atual de termos como literatura, 

mundos ficcionais e narratividade. Ademais, tais obras, por seu viés fantástico 

e insólito têm atingido uma faixa de leitores e jovens e jovens adultos, não raro 

sendo responsáveis pelo fomento ao aprendizado e pela formação de jovens 

leitores. Em quatro encontros de 4 horas, refletiremos sobre esses casos e o 
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que deles percebemos enquanto o momento atual da produção cultural e 

literária em nosso país. 

  

Quando: 10 (manhã e tarde), 17 e 31 (manhã) de outubro de 2018. 

Onde: Auditório do PPGL 

Quem: Prof. Dr. Enéias Tavares 

Público Alvo: Professores, Pós-Graduandos e Alunos de Letras, Produção 

Editorial, Comunicação, Desenho Industrial e demais interessados. 

  

Programa: 

Encontro I ǀ 10 Out  ǀ 9h-13h 

Narrativas Transmídia: Referencial Teórico e Estudos de Caso 

Encontro II ǀ 10 Out ǀ 14h-18h 

Literatura Fantástica e Universos Transmídia: Economia da Experiência e 

Cultura da Imersão 

Encontro III ǀ 17 Out ǀ 9h-13h 

Um Brasil Colonial Fantástico e Transmídia: “A Bandeira do Elefante e da 

Arara”, de Christopher Kastensmidt 

Encontro IV ǀ 31 Out ǀ 9h-13h 

Narrativa Transmídia do Início ao Fim do Universo: “Os Filhos do Éden”, 

de Eduardo Spohr 

 


