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“O amor é um animal tão mutante, com tantas divisões possíveis. 
Lembra daqueles termômetros que usávamos na boca quando éramos 

pequenininhos? Lembra da queda deles no chão? Então, acho que o 
amor quando aparece é em tudo semelhante à forma física do mercúrio 

no mundo. Quando o vidro do termômetro se quebra, o elemento 
químico se espalha e então ele fica se dividindo pelos salões de todas as 

festas. Mercúrio se multiplicando. Acho que deve ser isso uma das 
cinco mil explicações possíveis para o amor”. 
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Resumo 

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo analisar o transmedia storytelling em 

programas infantis. Apesar da sua recente exploração nos meios acadêmicos e comerciais, 

o termo não é consensual e nem sempre aplicado de forma consistente. Na era do 

transmedia, mais do que contar uma história, é necessário construir um universo no qual 

é permitido desenvolver boas histórias e que se complementam por meio de diferentes 

media. A relevância e a inovação do estudo apresentado está que ao contrário de outros 

trabalhos acadêmicos já publicados na área do transmedia educativo, o nosso foco não 

incide sobre o cinema, videojogos ou marketing, mas sim no entretenimento infantil. 

Através do programa icônico Sesame Street, um dos maiores fenômenos entre adultos e 

crianças desde seu surgimento, em 1969, promovemos uma reflexão sobre o cenário 

convergente entre os conteúdos televisivos e digitais direcionados ao público infantil. 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram implementadas diferentes estratégias. 

A primeira parte reúne o esforço de clarificação conceptual da investigação produzida, já 

no contexto empírico foram utilizadas diferentes estratégias de investigação qualitativa 

como a análise documental, entrevista e análise de conteúdo. Após uma extensiva revisão 

histórica e geográfica da disseminação de Sesame Street, este estudo reflete sobre os 

conceitos em torno do transmedia storytelling e analisa a sua utilização através de uma 

grelha baseada nos sete princípios elencados por Henry Jenkins. Finalmente e em forma 

de síntese é proposto um novo modelo de análise das estratégias de Transmedia, o 

Transmedia Rainbow. Desta forma, a presente pesquisa apresenta uma proposta integrada 

para aplicação na futura investigação em educomunicação infantil e que vai desde a 

clarificação conceptual à revisão empírica e terminando com um novo modelo analítico.  

 

Palavras-chave: Criança e media. Educomunicação. Entretenimento Infantil.        

Sesame Street. Transmedia.  
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Abstract 

 

The study aims to analyse transmedia storytelling within children's media. Despite the 

recent buzz around transmedia in academic and commercial circles, its ´meaning is not 

consensual and not always applied consistently. In the transmedia Era, more than telling 

a story, it is necessary to build a universe in which it is allowed to develop good stories 

and that complement each other through different media. The relevance and innovation 

of the study presented here is that unlike other academic works already published on 

transmedia topics, the focus is not on cinema, video games or marketing, but on children's 

entertainment. Through the iconic Sesame Street, one of the most successful tv programs 

for children since its inception in 1969, we promote a reflection on the converging trends 

between television and digital content aimed at children. For the development of this 

study, different strategies were used. The first part includes the literature review as an 

effort to clarify some conceptual aspects. The second part, the empirical context, presents 

different qualitative research strategies, such as document analysis, interview and content 

analysis. After an extensive historical and geographical review of the spread of Sesame 

Street, this study reflects on the concepts surrounding transmedia storytelling and 

analyzes its use through a grid based on the seven principles listed by Henry Jenkins. 

Finally, and in summary form, a new model for analyzing Transmedia strategies is 

proposed, the Transmedia Rainbow. In this way, the present research presents an 

integrated proposal for application in future research in children's educommunication, 

which goes from conceptual clarification to empirical review and ending with a new 

analytical model. 

 

Keywords: Children and media. Educommunication. Children's Entertainment.  

 Sesame Street. Transmedia. 

 

 

  



 

XIV 

Índice de ilustrações 

Figura 1. Esquema Crossmedia/Transmedia de Robert Pratten, traduzido pelo autor. . 22 

Figura 2. Crianças por faixa etária utilizando diferentes medias nos Estados Unidos. . 42 

Figura 3. Personagens de Star Wars na 11ª temporada de Sesame Street (1980). ........ 51 

Figura 4. Elenco da 1ª temporada de Sesame Street (1969). ......................................... 57 

Figura 5. Mapa-múndi de Sesame Street e todas suas coproduções pelo mundo. ........ 62 

Figura 6. Abelardo visita seu primo Big Bird em Hollywood (2019). .......................... 66 

Figura 7. Bill Clinton e Kami no vídeo da UNICEF (2006). ........................................ 81 

Figura 8. Basma e Jad com crianças num ônibus em Amã, na Jordânia (2019). .......... 89 

Figura 9. Representação do Transmedia Storytelling em Sesame Street. ..................... 99 

Figura 10. Louie e Elmo em Elmo’s Playdate. ............................................................ 103 

Figura 11. Elmo e Grover em Elmo’s Playdate. .......................................................... 103 

Figura 12. Elmo e Ross em Elmo’s Playdate. ............................................................. 104 

Figura 13. Cookie Monster em Elmo’s Playdate. ........................................................ 104 

Figura 14. Elmo e Miranda em Elmo’s Playdate. ....................................................... 105 

Figura 15. Elmo e Diggs em Elmo’s Playdate. ........................................................... 105 

Figura 16. Abby e Rosita em Elmo’s Playdate. ........................................................... 106 

Figura 17. Elmo e Anne em Elmo’s Playdate. ............................................................ 106 

Figura 18. Elmo e Grover em Elmo’s Playdate. .......................................................... 107 

Figura 19. Abby, Cookie, Louie e Elmo em Elmo’s Playdate. ................................... 107 

Figura 20. Elenco de Sesame Street e convidados em Elmo’s Playdate. .................... 108 

Figura 21. Louie e Elmo no encerramento de Elmo’s Playdate. ................................. 108 

Figura 22. Eixos Contemplados pelos Quadros. ......................................................... 109 

Figura 23. Elmo e Diggs em Sesame Street. ............................................................... 111 

Figura 24. Kit Educacional Little Children, Big Challenges: Divorce. ....................... 116 

Figura 25. Livros e Vídeos de histórias contadas pelo olhar dos personagens de Sesame 

Street. ............................................................................................................................ 118 

Figura 26. Desdobramentos a partir do livro The Monster at the End of This Book, de 

1971. ............................................................................................................................. 120 

Figura 27. Personagem Júlia em Sesame Place. .......................................................... 123 



 

XV 

Figura 28. Mapa de Sesame Place. .............................................................................. 124 

Figura 29. Vídeo do Oscar’s Wacky Taxi no Instagram. ............................................ 125 

Figura 30. Página Inicial do site Sesame Place Shop. ................................................. 126 

Figura 31. Itens no segmento Apparel. ........................................................................ 127 

Figura 32. Perfis dos personagens Sesame Street no Twitter. ..................................... 131 

Figura 33. Ordem cronológica da criação dos perfis de Sesame Street no Twitter. .... 131 

Figura 34. Número de tweets publicados pelos personagens no Twitter durante 12 

meses. ........................................................................................................................... 132 

Figura 35. Percentual de postagens por contas analisadas durante 12 meses. ............ 132 

Figura 36. Total de tweets publicados pelos personagens no Twitter desde sua criação.

 ...................................................................................................................................... 133 

Figura 37. Número de seguidores dos personagens no Twitter. .................................. 133 

Figura 38. Perfis dos personagens Sesame Street no Facebook. ................................. 134 

Figura 39. Ordem cronológica da criação dos perfis de Sesame Street no Facebook. 135 

Figura 40. Número de postagens publicadas pelos personagens no Facebook durante 12 

meses. ........................................................................................................................... 135 

Figura 41. Percentual de postagens por contas analisadas durante 12 meses. ............ 136 

Figura 42. Número de likes (seguidores) dos personagens no Facebook. ................... 136 

Figura 43. Vídeo #ThisIsMyStreet de Amanda Seyfried no Instagram. ..................... 138 

Figura 44. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street 

Memories no Youtube. ................................................................................................. 139 

Figura 45. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street 

Memories no Instagram. ............................................................................................... 139 

Figura 46. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street 

Memories no Facebook. ............................................................................................... 140 

Figura 47. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street 

Memories no Twitter. ................................................................................................... 140 

Figura 48. Comparativo dos melhores desempenhos de Sesame Street Memories nas 

quatro plataformas. ....................................................................................................... 140 

Figura 49. Quadro de Cookie Monster’s Foodie Truck na TV. .................................. 146 



 

XVI 

Figura 50. Extensões de Cookie Monster’s Foodie Truck. ......................................... 147 

Figura 51. Elenco de Plaza Sésamo e Ahlan Simsim. ................................................. 153 

Figura 52. Tela do site everydayheroes.sesamestreet.org ........................................... 156 

Figura 53. Emblemas para impressão de ajuda, doação e boas maneiras. .................. 156 

Figura 54. Estrutura Transmedia Rainbow. ................................................................. 162 

Figura 55. Fernando Gomes e Caroll Spinney. ........................................................... 191 

Figura 56. Gravações na Av. Paulista. ........................................................................ 191 

Figura 57. Ensaio das gravações de Vila Sésamo. ...................................................... 192 

Figura 58. Gravação de Vila Sésamo. ......................................................................... 192 

 



 

XVII 

Índice de tabelas 

Tabela 1. Sesame Street e suas coproduções pelo mundo. ............................................ 63 

Tabela 2. Quadros por Eixo ......................................................................................... 109 

Tabela 3. Sumário dos conteúdos disponíveis em Sesame Street in Communities. .... 115 

Tabela 4. Lista dos Parques Temáticos de Sesame Street ........................................... 123 

Tabela 5. Lista de Itens e Segmentos do site Sesame Place Shop. .............................. 127 

Tabela 6. Lista dos temas de Cookie Monster’s Foodie Truck. .................................. 145 

Tabela 7. Lista de episódios especiais de Cookie Monster’s Foodie Truck para o 

Youtube. ....................................................................................................................... 146 

Tabela 8. Comparativo entre Plaza Sésamo e Ahlan Simsim. ..................................... 153 

Tabela 9. Características do transmedia e a estratégia de Sesame Street. ................... 161 

 

 



 

XVIII 

Lista de abreviaturas e siglas 

ABEGS – Arab Bureau of Education for the Gulf States 

AGSJPPI – Arabian Gulf States Joint Program Production Institution 

CAC – Certified Autism Center 

CBC – Canadian Broadcasting Corporation 

CCTV – China Central Television 

CRTC – Canadian Radio-television and Telecommunications Commission 

CTW – Children´s Television Workshop 

DoE – Department of Education South Africa 

ETV – Egypt TV 

HTML5 – Hypertext Markup Language version 5 

IBCCES – The International Board of Credentialing and Continuing Education 

Standards 

IRC – International Rescue Committee 

JPPI – Joint Program Production Institute 

MBC3 – Middle East Broadcasting Center 3 

MI – Media Industry 

MinTIC – Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

NDR – Norddeutscher Rundfunk 

NKR – Norsk Rikskringkasting 

NT – Narrativa Transmídia 

PBS – Public Broadcasting Service 

PHA – Partnership for A Healthier America 

PUC – Participative User Culture 

RTP – Rádio e Televisão de Portugal 

SABC – South African Broadcasting Corporation 

STV – Shangai Television 

TIC – Tecnologias da Informação e da Comunicação 

TS – Transmedia Storytelling 

TVE – Televisión Española 



 

XIX 

UNICEF – United Nations Children’s Fund 

USAID – United States Agency for International Development 

 



 

1 

Introdução 

Transmedia Storytelling. Mencionado desta forma, no meio de um texto qualquer, 

a expressão parece ser apenas mais um termo relacionado ao marketing. Mas o 

transmedia tem a capacidade de estar em todos os lugares. Seu conceito, que ainda será 

melhor compreendido ao longo deste estudo, está aliado a construção de universo, onde 

a definição do personagem principal de uma narrativa depende do ponto de vista do 

receptor. De acordo com a definição do dicionário, universo é o conjunto de todas as 

coisas que existem no mundo. O termo transmedia storytelling, que significa “através do 

media”, foi criado por Henry Jenkins para definir o processo em que os elementos que 

englobam uma ficção são dispersados sistematicamente, através de múltiplas plataformas, 

tendo como objetivo criar uma experiência de entretenimento única, a partir da exploração 

destes conteúdos. Por isso, o Transmedia se diferencia dos modelos narrativos 

convencionais, devido a criação de universos expandidos e pelo alto grau de 

complexidade em sua narrativa. 

Não há dúvidas que o mundo contemporâneo é complexo e está em plena 

transformação. O avanço da internet atravessa fronteiras e as conexões entre pessoas são 

intensificadas através dos media sociais. A evolução tecnológica auxiliou na construção 

do cenário atual das plataformas digitais, consagrando numa das principais ferramentas 

de comunicação, devido a sua praticidade de alcance e acesso entre todos. Com isso, 

devido ao poder desta rápida conexão, os jovens também passaram a consumir cada vez 

mais cedo esses media, tornando-se importantes consumidores. Além de serem os 

primeiros a experimentar e adotar diversas novas tecnologias e plataformas. O mais 

interessante é perceber que este processo está em constante evolução, a evolução dos 

meios e das tecnologias acompanha a forma de criar novas narrativas. 

De acordo com o momento atual, os consumidores, sejam crianças ou adultos, 

querem ter o poder de escolha para interagir com os conteúdos de fácil acesso através de 

seus dispositivos móveis. Com isso, a relação entre as marcas e consumidores deixa de 

ser estática e o emissor passa a interagir com o receptor, os antigos meios de comunicação 

convergem com os novos meios, ocorrendo assim a Cultura de Convergência descrita por 
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Henry Jenkins (2006). 

Com a era da cultura de convergência, os novos assuntos e conteúdos ficam cada 

vez mais íntimos entre o público, diminuindo a possibilidade de rejeição da nova 

audiência e crescem a fidelidade da audiência antiga. De acordo com Jenkins (2008), a 

cultura participativa combinou a capacidade de protagonismo tanto do produtor quanto 

do consumidor, tornando-se tudo interessante, ainda que mais imprevisível. “Bem-vindo 

à cultura da convergência, onde as velhas e as novas media colidem, onde a media 

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

do consumidor interagem de maneira imprevisíveis” (Jenkins, 2008, p. 30). Nesse 

ambiente, com a cultura participativa, os novos media convergindo com os media 

tradicionais, a evolução tecnológica e a criatividade dos fãs, surge o fenômeno do 

Transmedia Storytelling, sendo derivado dessa cultura de convergência e podendo ser 

associado aos preceitos de relacionamento e comunicação. 

Os jovens não apenas consomem transmedia, o transmedia incentiva sua 

participação lúdica. Uma narrativa transmedia bem executada pode contribuir para um 

aprendizado imersivo, rico em informações e vinculado ao conhecimento e às 

experiências das crianças. Ele incentiva a compreensão complementar, aprendendo algo 

novo à medida em que o consumidor segue com a história através do media. Com isso o 

diferencia do crossmedia, que se refere à utilização de outras plataformas de media como 

forma de entregar o mesmo conteúdo em diferentes extensões. 

O transmedia incentiva o retrabalho criativo, seus fragmentos dispersos de um 

storytelling são como peças de um quebra-cabeças, incentivando a curiosidade, 

exploração e solução dos fatos. Esses processos nos apresentam que existe diferentes 

formas de contar histórias, que sempre há mais do que podemos aprender sobre as 

personagens e seu universo, e que essas ideias incentivam o público a imaginar elementos 

que ainda não chegaram ao mundo.  

A partir do desenvolvimento inicial desta pesquisa será estruturado uma análise 

mais aprofundada sobre o transmedia storytelling através da ótica do entretenimento 

infantil, caracterizando assim um estudo único sobre o tema. Ao longo dos últimos anos, 
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os diferentes estudos associados ao transmedia se desenvolveram por meio de 

comunidade de fãs, acadêmicos, executivos do entretenimento e outros interessados no 

futuro deste tema em diferentes segmentos como a literatura, desporto e quadrinhos.  

Ao contrário de outros trabalhos académicos e científicos já publicados, que tem 

por base projetos de franchise e outros temas citados acima, este estudo inova na proposta 

de investigar a dimensão do transmedia no entretenimento infantil sob a dimensão de um 

programa icónico, e todo o seu universo construído, que atravessa gerações e fronteiras, 

o que, por si só, poderá potencializar novas questões em relação ao mecanismo de 

transmedia storytelling e da sua aplicação como diferentes cenários de produção. 

Assim, a presente dissertação tem como objetivo analisar esse conceito de 

transmedia no entretenimento infantil utilizando como objeto de estudo o programa 

educativo Sesame Street, que surgiu na televisão norte-americana há mais de 50 anos, 

através do canal público PBS, com o propósito de ensinar conceitos educativos ao mesmo 

tempo em que entretém seus pequenos telespectadores. Com o passar dos anos o 

programa tornou-se um fenômeno mundial, disseminando-se por diferentes medias em 

níveis distintos de interação com seu público. A relevância desse estudo está em promover 

uma melhor percepção sobre o cenário convergente entre os conteúdos televisivos e 

digitais direcionados ao público infantil, apresentando como os programas estão se 

adaptando à esta transformação tecnológica, através de uma reflexão teórica que auxiliará 

na construção dos pilares na área acadêmica sobre o conteúdo transmedia. 

Sesame Street atravessou diversas gerações, e acompanhou as transformações 

tecnológicas da sociedade pós-moderna, como as novas formas de pensar, comunicar e 

interagir. Com isso, o programa criou um universo com infinitas possibilidades de 

extensão e desdobramentos a partir de suas narrativas, uma vez que com o transmedia 

todos os personagens podem ser destacados através de um determinado ponto, ou seja, 

personagens secundários ficcionais podem alcançar o protagonismo em uma determinada 

história. No universo transmedia, o personagem é mais um condutor da narrativa e o 

protagonismo depende do ponto de vista e referência a quem se dirige a história. 

Mas em qual momento o universo de Sesame Street deixou de ser apenas um 
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programa educativo televisivo para transformar-se num produto transmedia direcionado 

ao público infantil? Como vem ocorrendo essa evolução? Suas coproduções 

internacionais seguem o mesmo caminho trilhado pela produção norte-americana? E, ao 

entender como se constrói uma multiplataforma bem-sucedida, podemos realmente 

considerar Sesame Street como uma narrativa transmedia? Se sim, em qual nível o 

programa se encontra atualmente? 

Para obter as respostas à estas questões, teremos como base o modelo de análise 

desenvolvido por Jenkins, através de seus sete princípios do transmedia, e em seguida 

pontuaremos de uma maneira geral o conteúdo desenvolvido por Sesame Street para 

direcionar em que nível se encontra a narrativa do programa dentro da estrutura do 

Transmedia Rainbow. 

 

Estrutura do trabalho 

A investigação é composta por duas partes principais: Enquadramento Teórico e 

Contexto Empírico. O primeiro capítulo do enquadramento teórico foca nos elementos 

integrantes da investigação: A Cultura da Convergência, o que é e qual sua relevância no 

panorama do entretenimento; O Transmedia Storytelling, sua origem e seus sete 

princípios definidos e aplicados por Henry Jenkins; A Cultura Participativa, do que se 

trata e como ela e o transmedia storytelling contribuem para o entretenimento infantil. 

No segundo capítulo será explicada a importância da comunicação e seus medias 

para as crianças, apresentando um breve panorama histórico da comunicação destinada a 

este público, além de estar demonstrando exemplos de conteúdos envolvendo o 

transmedia educativo para as crianças em idade pré-escolar.  

A segunda parte da investigação será destinada ao contexto empírico, o terceiro 

capítulo será exclusivamente destinado a um dos maiores e mais antigos programas 

educativos já produzidos para o público infantil, o norte-americano Sesame Street e suas 

coproduções internacionais. Dando continuidade ao transmedia storytelling 

apresentamos as estratégias do programa neste segmento infantil. No quarto capítulo será 

descrito as estratégias utilizadas pelo programa envolvendo cada um dos sete princípios 
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do transmedia storytelling, a partir da estrutura desenvolvida por Jenkins, e criando um 

contraponto com as características do crossmedia. Posteriormente será estruturado o 

Transmedia Rainbow, para identificar em qual nível Sesame Street se encontra utilizando 

como base a análise dos sete princípios de Jenkins. 

 Após a realização destas duas partes principais da investigação, segue-se a 

conclusão do estudo com a descrição do ponto de situação da estratégia utilizada do 

transmedia storytelling no programa Sesame Street. 
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Capítulo 1 – O Transmedia Storytelling 

Com o aumento das medias digitais na rotina das pessoas, misturando-se às 

medias tradicionais e plataformas digitais, os fenômenos de convergência e transmedia 

passaram a ser realizados com mais intensidade. Mesmo não sendo novidade, esses 

fenômenos tornaram-se relevantes no cenário tecnológico, sendo propício para suas 

experimentações, aumentando as possibilidades interativas e potencializando os pontos 

artísticos. Essa proliferação também aumenta a criação de processos de convergência e 

transmedia, dando origem à criação de novas formas tecnológicas que são capazes de nos 

afetar e transformar.  

No primeiro capítulo deste estudo, será analisado o Transmedia Storytelling 

enquanto estratégia comunicacional inovadora, principalmente enquanto uma lógica de 

comunicação mais interativa e moldável. Carlos Alberto Scolari (2013) diz que “quando 

nos aproximamos ao mundo do Transmedia Storytelling a primeira impressão que nós 

encontramos é de um terreno semanticamente instável e caótico”.  

O termo Transmedia Storytelling se engloba dentro de novos termos que surgiram 

nas últimas décadas para explicar novas formas de expressão nascidas através das 

interações e das novas medias com as narrativas no ambiente cultural. Apesar da recente 

explosão nos meios acadêmicos e comercial, uma breve jornada histórica mostra que o 

termo pode ser encontrado desde o início dos anos 90, referindo-se aos produtos da media 

industrial que brincavam com a intertextualidade de seu conteúdo, e cunhado como 

intertextualidade transmedia por Marsha Kinder, em 1991. Porém, foi o professor Henry 

Jenkins, do Massachusetts Institute of Technology, que publicou um artigo intitulado 

Transmedia Storytelling (Jenkins, 2003), em que é apresentado o conceito que seria 

aperfeiçoado com nitidez de exemplos e argumentação.  

O Transmedia Storytelling, termo traduzido para o português como Narrativa 

Transmídia (NT), também foi citado no livro Convergence Culture (Jenkins, 2006). Nele 

o autor explica que a NT é o resultado do desdobramento da cultura de convergência. 

Logo, para compreender o primeiro termo é necessário entender o segundo, e este nos 

levará a outros termos. 
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A seguir vamos estudar e compreender melhor os processos de convergência e 

transmedia storytelling. 

 

1. Cultura da Convergência 

“Bem-vindo à cultura de convergência, onde as velhas e as novas medias colidem, 

onde media corporativa e media alternativa se cruzam, onde o poder produtor de media e 

o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis” (Jenkins, 2008, p.14). No 

universo da convergência das medias, toda história importante é contada, toda marca é 

vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplos suportes de media. 

Segundo Zuffo (2005, p. 72), “redes de comunicação, computadores, radiofusão 

e televisão difusora, radiocomunicação, telefonia fixa e celular, sistemas de gravação e 

reprodução de vídeo só tenderiam, e tendem, a serem combinadas e colocadas em um 

único, ou mesmo distribuídos, em poucos tipos de equipamentos”. 

Porém, conforme Ithiel de Sola Pool (Jenkins, 2006, p. 37), que é considerado 

pelos estudiosos o pai da convergência da comunicação:  

Um processo chamado de “convergência de modos” está se tornando 
imprecisas as fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as 
comunicações ponto a ponto, tais como o correio, o telefone e o telégrafo, 
e as comunicações de massa, como a imprensa, o rádio e a televisão. Um 
único meio físico – sejam fios, cabos ou ondas – pode transportar serviços 
que no passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, um 
serviço que no passado era oferecido por um único meio – seja a 
radiofusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de várias 
formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um que existia entre um 
meio de comunicação e seu uso está se corroendo (Jenkins, 2006, p. 37).  
 

A cultura de convergência é o surgimento de um novo paradigma cultural em que 

a media desenvolve um papel central, articulando comunidades, criações, mercados e 

subjetividades. Enquanto Jenkins afirma que o conteúdo “não é a única coisa que flui 

através das múltiplas plataformas de media. Nossas vidas, relacionamentos, memórias, 

fantasias e desejos também fluem pelos canais da media” (Jenkins, 2008, p. 14-15). 

A digitalização facilitou a criação, transformação e envio de informações e 

comunicações e, juntamente com as novas tecnologias e o impacto das estratégias de 
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negócios, que visam aumentar a produtividade, desencadearam por muitos anos o 

desenvolvimento de múltiplos processos de convergência na media. Por outro lado, a 

multimedia é uma das principais características do universo digital e suas implicações 

foram resumidas por Manuel Castells (1996), especificando que ela captura em seus 

domínios as mais diversas expressões culturais e implica “o fim da separação e distinção 

entre media audiovisual, impressa, cultura popular e acadêmica, entretenimento e 

informação, educação e persuasão” (Castells, 1996). 

A convergência de media é o resultado do desenvolvimento de padrões de 

comunicação e tecnologias capazes de integrar os padrões de diversos aparelhos, 

aplicações, ambientes e medias em uma mesma plataforma. Por convergência de media, 

entende-se a integração numa mesma plataforma das diferentes formas de media, como 

computador, telefone, televisão, web e rádio, e outras. A convergência é um conjunto de 

padrões de comunicação, a partir de alguma plataforma. Então, poderíamos dizer que o 

foco da convergência das media está mais nas media do que nas entidades em que elas 

navegam. Além das tecnologias e plataformas digitais aumentarem as possibilidades de 

convergência, elas também ampliam as potencialidades à estética da aparição em 

emergência no mundo-mente (world-mind) descrito por Ascott (1997). 

 Devido à facilidade das medias se interligarem, a convergência ocorre geralmente 

nos dispositivos digitais. O telefone móvel é o exemplo mais comum de convergência de 

media. Pois nele convergem a voz, imagem, vídeo, áudio, dados e televisão. Permitindo 

que a mesma mensagem ou conteúdo seja consumido em diferentes plataformas de media, 

tendo a portabilidade como característica principal. 

 A utilização do smartphone tem alterado o modo com que nos relacionamos e 

vivemos em sociedade, uma vez que combina diversas tecnologias. É o resultado das 

combinações de tecnologias e media convergentes, tornando cada tecnologia e media 

individual. Singularmente, cada tecnologia convergida num smartphone nos modifica de 

alguma forma, no entanto, a junção de todas as tecnologias e medias geram um novo 

impacto tecnológico referente ao conjunto do aparelho, que nos modifica de maneira 

diferente. 
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No livro A Cultura da Convergência (Jenkins, 2006), Henry Jenkins afirma que 

“A convergência está modificando o modo como criamos, consumimos, aprendemos e 

interagimos uns com os outros”. Um exemplo disso é a forma como a convergência das 

medias sociais digitais no celular vem crescendo a sua utilização, gerando novas formas 

de interação, como baseadas em geolocalização.  

Jenkins desenvolveu ao longo dos anos uma pesquisa sólida sobre a convergência. 

Para o autor, a cultura da convergência é a colisão das novas medias com as antigas. Que 

não existe a substituição de um meio por outro, ou seja, a extinção dos meios antigos 

pelos mais recentes. Pelo contrário, este emergente paradigma indica que os meios 

interagem cada vez mais de forma mais complexa (Jenkins, 2009, p. 32-33).  

 O autor (Jenkins, 2009, p. 43) argumenta que a convergência não se limita ao 

contexto de alteração tecnológica. Este paradigma engloba um processo que altera a 

lógica tradicional entre media e consumidor. Para Jenkins, a convergência emerge do 

fluxo de conteúdo de diferentes meios, o que provoca um comportamento específico no 

público e encontra distintas experiências. Indo além, ele diz (Jenkins, 2009, p. 29-30) que 

a convergência não ocorre somente por meios de aparelhos eletrônicos, essa convergência 

acontece nas pessoas e em suas interações sociais, concluindo que a convergência se 

refere a um processo e não um ponto final, e que prontos ou não já vivemos na cultura da 

convergência.  

 Num outro ponto, o assunto da convergência pode ter outro sentido se for 

analisada a partir do ponto tecnológico. Ou seja, quando os meios de comunicação 

tradicionais estão convergindo-se para os meios digitais. Conforme apontado 

anteriormente, Jenkins defende que não existe uma substituição de um meio por outro e 

sim uma interação dos meios, porém, não se deve negar que os meios digitais 

proporcionaram a interação de conteúdos dos meios tradicionais. Isto é, o computador é 

a media de todas as medias porque incorpora para dentro de si as medias tradicionais, 

como o livro, cinema, televisão, rádio, etc. 

 Scolari (2013) enfatiza que a convergência é um conceito contraditório porque 

engloba, ao mesmo tempo, movimentos de contração e dilatação: 

O conceito de convergência – entendido como um processo centrípeto de 
concentração e fusão – pode parecer contraditório com a NT, dado que 
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neste caso as histórias se expandem através de múltiplos meios e 
plataformas. Para compreender esta dupla lógica, podemos imaginar um 
ecossistema mediático, como uma entidade orgânica, igual a um coração, 
que passar por movimentos de contração e dilatação. Por um lado, os atores 
do ecossistema mediático – empresas, tecnologias, profissionais e 
linguagens – tendem a convergir, a se aproximarem e se hibridizarem; 
imediatamente após a fusão, esses atores geram conteúdos – no nosso caso 
a NT – que se propagam por todo o ecossistema (Scolari, 2013, p. 64). 
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2. Cultura Participativa 

Dentro do contexto da Cultura de Convergência aparece o termo Cultura 

Participativa, que corresponde ao grande aumento da participação pública na produção, 

consumo e disseminação do conteúdo mediático, ou seja, é na Cultura de Participação 

que os fãs e outros consumidores são motivados a participar ativamente da criação e da 

circulação de novos conteúdos. Também encontramos o conceito de inteligência coletiva 

do francês Pierre Lévy (2003), para abordar o complexo fenômeno da articulação das 

subjetividades que realizam a media. Essa noção enfatiza a fonte compartilhada da qual 

a cultura popular se apropria, ou seja, a media, através da qual, segundo Jenkins: 

Cada um de nós constrói sua própria mitologia pessoal a partir de pedaços 
e fragmentos de informações extraídos do fluxo mediático e são 
transformados em recursos através dos quais damos sentido a nossa vida 
cotidiana. Por haver mais informações sobre determinado assunto do que 
alguém possa guardar na cabeça, há um incentivo extra para que 
conversemos entre nós sobre a media que consumimos. Essas conversas 
geram um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado das medias. 
O consumo tornou-se um processo coletivo (Jenkins, 2008, p. 28). 
 

 Jenkins refere-se à ideia de participação e interação relacionando ambos os termos 

dentro da relação entre a tecnologia e a cultura. Para o autor a participação possibilita o 

desenvolvimento de sentido de comunidade e esta comunidade gera a inteligência 

coletiva definida por Levy (2003) como sendo “uma inteligência distribuída por toda 

parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências” (Levy, 2003, p. 28).  

Assim, a Cultura Participativa é uma mudança no modo como as pessoas se 

relacionam com o meio, o que faz com que os produtores e consumidores se alterem. 

Segundo Jenkins (2008), o público utiliza a internet como um veículo para ações 

coletivas, soluções de problemas, deliberação pública e criatividade alternativa. Sobre a 

cultura participativa o autor ainda afirma que “contrasta com noções mais antigas sobre 

a passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Ao invés de falar sobre 

produtores e consumidores de media como ocupantes de papéis separados, podemos 

agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de 

regras” (Jenkins, 2008, p. 30). Sendo assim, a cultura participativa se configura a partir 
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de novas parcerias que surgiram na rede e em rede na partilha de conhecimentos na 

produção e disseminação (publicação, compartilhamento, recomendação, comentário, 

remix e reoperação) de conteúdos (Fechine, 2013). 

A convergência dos meios é um processo em andamento, ocorrendo em 
várias interseções de tecnologia e medias, indústrias, conteúdo e 
audiências; não é um estado final. Nunca haverá uma caixa preta para 
controlar todos os meios. Ao invés disso, graças à proliferação dos canais 
e à natureza cada vez mais ubíqua da computação e das comunicações, nós 
estamos entrando numa era onde a media estará em toda parte, e nós 
usaremos todos os tipos de meios de comunicação relacionando-se uns aos 
outros. Nós desenvolveremos novas habilidades para controlar a 
informação, novas estruturas para a transmissão por meios desses canais, 
e novos gêneros criativos para explorar os potenciais dessas estruturas 
emergentes (Jenkins, 2008, p; 93) 
 

Essa cultura também nomeada de fandom foi a forma encontrada pelos fãs para 

poder expressar suas ideias e pensamentos sobre uma obra específica com interesse 

comum. Essas comunidades de fãs compartilham informações entre si e essa troca 

possibilita a resolução de conhecer mais de um universo específico. Os engajamentos do 

público são moldados pelos protocolos culturais e sociais, e não pela tecnologia em si.  

Segundo Booth (2010, p. 10), “fã é uma pessoa que investe tempo e energia 

pensando ou interagindo com um texto de media: em outras palavras, é aquele que é 

arrebatado por um determinado objeto de media existente”. Para João Freire Filho (2013, 

p. 2), “ser fã está relacionado a toda uma prática de valor afetivo, devoção, amor e 

entusiasmo, envolvendo a questão emocional”. Compreende-se, assim, que os fãs são 

criadores de conteúdos a partir das suas disposições com o produto e sua dedicação na 

criação de conteúdos de fã.  

O fã é considerado também alguém que segue uma paixão, quase uma devoção 

religiosa por um produto mediático. Sendo a representação da audiência e fazem muito 

mais do que assistir de modo passivo a media. Engajam-se a partir da obra e das 

linguagens mediáticas e relacionam-se em uma atividade comum. Uma das suas 

características é como utilizam a tecnologia para uma leitura ativa, criando blogs, wikis, 

vídeos e fanfictions, que vamos estudar a seguir, entre outros. 
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Até a década de 90 os recursos de produção e divulgação eram restringidos apenas 

às revistas, rádio e televisão. Porém, com a internet a produção de materiais próprios dos 

fãs se tornou algo muito mais visível, como as fanarts, que são obras de arte realizada a 

partir de referências da ficção, feita pelos fãs. Outra relevância do mundo fandom é a 

escrita fanfictions, o termo, de origem inglesa, tem a junção das palavras “fanatic” e 

“fiction” (Cassany, 2010), ou seja, uma história fictícia escrita por um fã. Atualmente, a 

abreviação “fanfic” é mais utilizada, e seus escritores denominados como “ficwriters”. 

Muitas fanfics são escritas e publicadas um capítulo por vez em seus sites, permitindo o 

compartilhamento de textos. Além de ter um espaço para que os leitores realizem 

feedback da história, fazendo comentários ou elogios (Black, 2006). Assim, a publicação 

de fanfics se assemelha ao modo de como os romances eram publicados no século 

passado. 

Um dos sites mais conhecido sobre fanfics, o fanfiction.net, surgiu em 1998, seu 

acervo é dividido em nove categorias: Anime/Manga, books, cartoons, comics, games, 

misc, movies, plays/musicals e TV Show. Analisando seu site é comprovado o alto número 

de produções feitas por fãs para o público infanto-juvenil: Pokémon com 78.4k fanfics 

(na categoria games), High School Musical1 com 14.7k e Frozen2 com 8.5k (na categoria 

filmes),  Naruto3 com 301k e Digimon4 com 41.3k (na categoria anime),  Glee5 com 76.8k 

e Power Ranges6 com 16.5k (na categoria Séries de TV), My Little Pony7 com 22.1k e 

Miraculous8 com 17.1k (na categoria Cartoons) e por fim, Harry Potter com 617k e 

Twilight9 com 135k (na categoria Livros) . O site, além das fanfics publicadas, tem como 

outra característica a variedade de idiomas disponíveis para leitura, alcançando, assim, 

uma dimensão mundial. Atualmente, o site contém histórias em 42 idiomas diferentes. 

 
1 High School Musical (2006), https://www.imdb.com/title/tt0475293, obtido em 2020-01-20. 
2 Frozen (2013), https://www.imdb.com/title/tt2294629, obtido em 2020-01-20. 
3 Naruto (2002), https://www.imdb.com/title/tt0409591, obtido em 2020-01-20. 
4 Digimon (1999), https://www.imdb.com/title/tt0210418, obtido em 2020-01-20. 
5 Glee (2009-2015), https://www.imdb.com/title/tt1327801, obtido em 2020-01-20. 
6 Power Rangers, https://www.imdb.com/title/tt0106064, obtido em 2020-01-20. 
7 My Little Pony (1984), https://www.imdb.com/title/tt1219699, obtido em 2020-01-21. 
8 Miraculous (2015), https://www.imdb.com/title/tt2580046, obtido em 2020-01-21. 
9 Twilight (2008), https://www.imdb.com/title/tt1099212, obtido em 2020-01-21. 
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Essa prática de escrita de fanfictions pelos fãs também apresenta características da 

cultura participativa. Segundo Jenkins (1992), é possível mapear traços da cultura de fãs 

desde a década de 70, o autor diz que é a partir desse momento que “os fãs deixam de ser 

simplesmente audiência para os textos populares; ao invés disso, eles se tornam 

participantes ativos na construção e circulação dos sentidos textuais” (Jenkins, 1992, p. 

24). No contexto histórico da década de 80, aspectos que Jenkins denominou como sendo 

uma cultura participativa, já estavam presentes, como o posicionamento ativo dos fãs e 

do ambiente colaborativo, concretizando-se a partir da formação dos fandoms.  

Antes da popularização da internet, o compartilhamento de ideias produzidas e 

criadas dentro do fandom, era realizado de forma física. Assim eram criados os fã-clubes 

onde os fãs realizavam reuniões e convenções para troca desses produtos e compartilhar 

informações específicas ou como as páginas de cartas nas revistas, ocorrendo uma 

mediação entre os autores e fãs. Porém, a cultura fandom sofre uma mudança no final do 

século XX, em termos de agilidade e facilidade com a ascensão da internet, pois todo 

produto físico migrou para o digital. Não havendo mais a necessidade de interagir 

fisicamente entre si para consumir os produtos, mas se o objetivo é a interação, a internet 

facilitou, não havendo mais barreiras geográficas, ocorrendo um alcance global 

instantâneo (Hellekson; Busse, 2006, p. 53). Com essa expansão da internet, Vargas 

(2005) comenta: 

Os fandoms passaram a agregar um número cada vez maior de pessoas, 
rompendo barreiras geográficas e até mesmo linguísticas e a produção de 
fanfictions também cresceu, particularmente na década de 1990. Isso fez 
com que a prática fosse quase restrita ao gênero de ficção científica, onde 
teria nascido, para a condição de amplamente exercida por fãs de vários 
outros gêneros, como séries policiais e de suspense, filmes, histórias em 
quadrinhos, videogames e livros ficcionais (Vargas, 2005, p. 24). 
 

Esta democratização ao acesso à produção de determinados conteúdos é 

informada por Massarolo e Alvarenga (2009) como um modelo de negócio que reduz os 

orçamentos de produção dos produtos audiovisuais. 

O novo modelo de negócios prosperou em larga escala na internet graças 
ao poder da inteligência coletiva que deu origem a um fenômeno 
interessante: O surgimento de novos nichos de mercado. Os novos nichos 
são formados por ‘especialistas’ que usam suas habilidades para construir 
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relacionamentos com os produtos – filmes, programas de televisão, 
músicas e videogames – com o objetivo de demonstrar seu domínio sobre 
a cultura popular (Massarolo & Alvarenga, 2009, p. 3). 
 

 Nesse entendimento sobre as atividades dos fãs e dos consumidores-produtores, 

não se concentram mais em uma ação discursiva crítica ou resistente dos conteúdos 

mediáticos comerciais, mas na elaboração de alternativas que mostram as vantagens das 

redes colaborativas proporcionadas através das ferramentas digitais. 

O poder da participação vem não de destruir a cultura comercial, mas de 
reescrevê-la, modificá-la, expandi-la, adicionando maior diversidade de 
pontos de vista, e então, circulando-a novamente, de volta às medias 
comerciais [...]. O surgimento de novas tecnologias sustenta um impulso 
democrático para permitir que mais pessoas criem e circulem media. Às 
vezes a media é planejada para responder aos conteúdos dos meios de 
massa – positiva ou negativamente – e às vezes a criatividade alternativa 
chega a lugares que ninguém na indústria da media poderia imaginar 
(Jenkins, 2008, p. 326). 
 

 Ainda de acordo com o pensamento de Jenkins, a cultura participativa corresponde 

a uma cultura com: 

“Poucas barreiras em relação à expressão artística e ao engajamento cívico, 
grande incentivo para a criação e o compartilhamento da criação dos outros 
[...] também é aquela que os seus membros acreditam que suas 
contribuições de fato são relevantes, e sentem algum grau de conexão 
social uns com os outros (ou ao menos eles sem importam com aquilo que 
outras pessoas pensam em relação ao que eles criam)” (Jenkins, 2006, p. 
3).  
 

Todas atitudes tomadas através das redes colaborativas dão mais espaço para 

ampliação das narrativas e das estratégias de transmedia storytelling. Devendo considerar 

“a criação de universos narrativos expandidos produzidos e distribuídos em 

multiplataforma”, levando ao estímulo da audiência, sendo através de filmes, blogs ou 

outros meios considerados relevantes (Altafini & Gamo, 2010, p. 48). 

Não há dúvida que a convergência entre a media analógica e a digital 
chegou, cresceu e não parece ter pressa em desaparecer. E é evidente que 
as múltiplas formas de criar e possibilitar a expansão de histórias ao 
mesmo tempo não dependem apenas da media, agências ou produtores de 
publicidade, mas também, é fundamentalmente, dos usuários que cada vez 
menos se contentam com uma única tela que fornece um único olhar. 
(Castagnino e Vacchieri, 2015, p. 205). 
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Quando a convergência da cultura se associa com a cultura participativa resulta 

ao envolvimento ativo da sua audiência, criando, assim, uma noção de inteligência 

coletiva, pois cada consumidor partilha seus conhecimentos, aplicando-os de maneira 

colaborativa. Esse crescimento também se destaca na economia digital atual, construindo 

uma forte ligação entre os fãs e seus criadores. 

 

2.1. A cultura participativa e as crianças 

 Existe um forte envolvimento das crianças na Cultura Participativa. Segundo uma 

pesquisa com jovens norte-americanos, realizada em 2015, pela Pew Research Center10, 

foi apresentado que 92% desses jovens encontram-se online diariamente e que, entre eles, 

24% estavam online quase que constantemente. Para Marc Prensky (2001), esses jovens 

são os nativos digitais, pois possuem a característica de realizar múltiplas tarefas, sendo 

uma das principais características dessas novas gerações (desde a geração Y), 

principalmente por não se intimidarem pelos desafios expostos através das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC) e experimentarem variadas possibilidades 

proporcionadas pelos novos medias. Essa geração Y caracteriza-se, principalmente por 

“viverem, respirarem, trabalharem e divertirem-se com ferramentas e produtos da era 

digital” (Cabanero-Johnson & Berge, 2009). 

 As crianças estão em pleno contato com a multiplicidade e a diferença, pois 

pertencem ao universo digital, e por isso precisam ser orientadas a lidar de forma 

democrática com esse fato. Um estudo sobre a dimensão narrativa dos videogames, 

Margaret Mackey (2006), recomenda aos pais e educadores uma postura de ouvir mais as 

crianças, com interesse legítimo em reconhecer o que as sensibilizam, mesmo que não 

tenham tempo ou equipamentos para explorar densamente aos jogos e assim acompanhar 

mais de perto a experiência dos pequenos: 

“É mais fácil pedir a um usuário de jogos que nos explique os processos 
de um determinado game. Escutar respeitosamente as respostas àquela 

 
10 Teens, Social Media & Technology Overview (2015), 
https://www.pewresearch.org/internet/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/, obtido em 2020-
01-27. 
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pergunta é um modo simples de começar a entender como os prazeres da 
ficção são capazes de se expressar em mundo possíveis passados, presentes 
e futuros” (Mackey, 2006, p. 47). 
 

 As jovens audiências já estão acostumadas a participar do processo criativo de 

construção dos personagens e de suas histórias, se constituindo no principal motivo da 

sua migração de uma plataforma para outra. Essas características transformam a NT na 

nova estética da cultura participativa, pois sua metodologia pressupõe a interatividade e 

a colaboração (Massarolo e Mesquita, 2011).  

 Segundo Rebecca Black (2006), as fanfics podem ser consideradas como um 

gênero no qual os fãs escrevem histórias utilizando universos ficcionais já existentes, 

medias narrativas e ícones da cultura pop. É notável que o gênero discursivo esteja mais 

presente nas práticas de escrita de jovens, considerando que os conteúdos utilizados como 

inspiração para a escrita das fanfics são representativos da cultura pop juvenil. Com isso, 

as novas histórias podem ter como base “filmes, séries, livros, animações, cantores, 

bandas ou atores” (Paris, 2015). 

O formato de uma obra, uma campanha publicitária, uma história ou um 
produto visual/ audiovisual atualmente envolve a elaboração de uma 
estratégia de diversificação de conteúdo, que deve ser capaz de se adaptar 
a todas as plataformas de media e entretenimento disponíveis, e dessa 
forma, garantindo o acesso e o consumo do maior número possível de 
espectadores. Por outro lado, essa estratégia deve garantir a participação e 
imersão do público no universo criado. (Ascariz, Borchardt e Negro, 2016, 
p. 1) 
 

 No âmbito do entretenimento, um ótimo exemplo de cultura participativa é a 

Turma da Mônica11, criado pelo desenhista brasileiro Mauricio de Sousa, pois além de 

acompanhar a evolução significativa dos medias, do público e do consumo do 

entretenimento, ocorreu um considerável aumento do público com os temas abordados 

em suas histórias. A interação de seu público transformou em uma participação mais 

concisa, deixando de ser passivo para produzir conteúdos acerca dos temas que os 

interessam. Pela internet temos diversos exemplos relacionados aos personagens da 

Turma da Mônica em conteúdos como os fanfics e fanarts, que já foi explicado 

 
11 Turma da Mônica (1956), https://www.imdb.com/title/tt2765302, obtido em 2020-02-10. 



 

19 

anteriormente, compartilhados online entre os fãs. Neste caso, também é relevante 

pontuar que existem remixes entre algumas fanfics e fanarts, como é o caso em que uma 

fã inseriu as personagens da Turma da Mônica Jovem12 numa cena clássica do seriado 

norte-americano Friends13, unindo assim seus dois interesses. 

Outro ótimo exemplo de cultura participativa, mas de proporção mundial, foi a 

saga literária de maior sucesso nos últimos tempos, Harry Potter, escrita pela inglesa J. 

K. Rowling, podendo não se enquadrar apenas como um sucesso editorial, mas uma 

verdadeira Lovemark. Ou seja, se tornou uma marca carismática que as pessoas amam e 

protegem ferozmente (Roberts, 2005), cuja os fãs não apenas consomem os produtos e 

conteúdos do seu universo, defendem a marca de possíveis ataques. Os fãs do bruxo inglês 

são chamados de potterheads, que entre outras características, praticam uma cultura 

participativa dentro do ambiente de cultura de convergência desde as publicações de seus 

livros. Esse comportamento ganha força quando a internet passa a ser mais presente na 

vida das pessoas, aumentando o incentivo dessa prática.  

 Após a Warner Bros adquirir os direitos de toda saga relacionada a Harry Potter, 

a empresa começou uma caça às bruxas para impedir que os sites de fandons 

continuassem ativos na rede, alguns casos tornaram-se públicos, o que só aumentou a 

repercussão dessa arte. Os fãs uniram-se e começaram uma guerra contra a atitude da 

empresa detentora. Essa iniciativa dos fãs ficou conhecida como “Harry Potter War”, 

em que os próprios fãs lutaram pela sua cultura de fãs contra a Warner. A repercussão foi 

enorme e virou pauta em diversas redes de televisão (Jenkins, 2013). 

 A Potterwar teve início em dezembro de 2000, depois que uma fã de apenas 12 

anos recebeu uma carta em tom de ameaça dos estúdios Warner Bros, dizendo que ela 

deveria encerrar as atividades de seu site, besthogwarts.com. Em seguida, Heather 

Lawver, com 13 anos na época, criadora e editora-chefe do jornal online Daily Prophet14, 

que proporcionava às crianças uma imersão no universo de Hogwats e uma real conexão 

com uma comunidade de fãs da franquia, descobriu que diversas crianças pelo mundo já 

 
12 Turma da Mônica Jovem (2008), https://www.imdb.com/title/tt11128176.obtido, obtido em 2020-02-
10. 
13 Friends (1994), https://www.imdb.com/title/tt0108778, obtido em 2020-02-10. 
14 Daily Prophet (1999), http://www.heathershow.com/dailyprophet, obtido em 2020-02-10. 
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haviam sofrido ameaças dos estúdios. Com isso, Lawver resolveu criar o site 

potterwar.org.uk, que contava as situações que os fãs praticavam com os fandons para 

defender essas ameaças, já que nenhum membro lucrava com isso, servindo apenas para 

nutrir a paixão pela marca Harry Potter. 

 Um outro exemplo de participação de fãs, mas que desta vez recebeu a autorização 

da Warner Bros foi o fan film (produto escrito, roteirizado, produzido, gravado e editado 

pelos próprios fãs) sobre o principal vilão do universo Harry Potter, Lord Voldemort. O 

fan film foi realizado com a ajuda de financiamento coletivo e com a colaboração da 

produtora italiana Tryangle Films. Os idealizadores foram procurados pelos estúdios 

Warner Bros, que autorizaram a produção, com a única condição de que não tivesse fins 

comerciais. Com isso, o fan film de 50 minutos foi disponibilizado gratuitamente no 

Youtube15 em janeiro de 2018 e já ultrapassa 16m visualizações. 

 Os fandoms realmente são um dos maiores e melhores exemplos da cultura 

participativa para o público juvenil, e o universo criado por J. K. Rowling incentivou 

milhares de jovens a desenvolver principalmente o gosto pela leitura e também pela 

escrita. Por meio de uma brincadeira, incentivaram a interpretação de papéis como uma 

maneira de se aprofundar no universo ficcional e melhor compreender a cultura ao seu 

redor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Voldemort: Origins of the Heir (2018), https://youtu.be/C6SZa5U8sIg, obtido em 2020-02-10. 
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3. Narrativa Transmedia 

Transmedia é o termo utilizado para definir a utilização integrada das medias que 

resulta em uma história ou mensagem que ultrapassa os limites de uma única media. 

Enquanto a convergência realiza-se quando tecnologias, que eram utilizadas de maneira 

separaras (como vídeo, voz, etc.) passam a dividir o mesmo meio e interagem umas com 

as outras, criando funcionalidades, a Transmedia Storytelling ocorre quando o conteúdo 

é distribuído por diferentes medias, analógicas ou digitais, sendo assim, envolve o 

processo contrário da convergência. 

Scolari define narrativa transmedia sendo como: 

“Uma forma narrativa particular que se expande através de diferentes 
sistemas de significação (verbal, icônico, audiovisual, interativo, etc) e 
medias (cinema, cómic, televisão, videogames, teatro, etc). Não são 
simplesmente uma adaptação de uma linguagem para outra: A história 
contada no cómic não é a mesma que aparece na tela do cinema ou no 
dispositivo móvel” (Scolari, 2013, p. 24).  
 

As NT são conteúdos que podem ser expressados de diversas formas, pela 

imagem, pelo som ou por ambas. Um conteúdo leva consigo ensinamentos transportados 

pelas pessoas ao longo dos anos, e utilizando novas plataformas para contar essas 

histórias. A NT garante a possibilidade de experimentar o conteúdo dessa história em 

diferentes formatos, ocorrendo mais participações, interações e imersões, conforme 

Robert Pratten (2012) explica: 

Transmedia Storytelling é contar uma história através de vários meios de 
comunicação e de preferência, embora nem sempre aconteça, com um grau 
de participação, interação ou colaboração do público. Na transmedia, o 
engajamento sucessivo com cada media aumenta para a audiência a 
compreensão, o prazer e a afeição com a história. Para fazer isso com êxito, 
a incorporação da história em cada media precisa ser satisfatória por si só 
de modo a que o desfrutar de todas as medias seja maior que a soma de 
todas as partes (Pratten, 2012). 

 
 Anteriormente ao surgimento do transmedia storytelling, surgiu o termo 

crossmedia, sendo um processo de difusão de conteúdo em diferentes meios. Seu objetivo 

é criar uma interação com a repetição do mesmo conteúdo, não havendo acréscimo de 

aspectos qualitativos na narrativa. 
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Transmedia não é crossmedia, ela não é moda ou mania; transmedia é uma 
estratégia de comunicação, organiza uma história, dividindo-a em partes, 
ou até expandindo-as, e as oferece ao público através de plataformas que 
melhor possam expressá-las, ainda que de modo independente, mas 
garantindo o máximo de coerência entre (Gosciola, 2013). 
 

 Assim, com o pensamento de Gosciola (2013), podemos dizer que a crossmedia 

difere do transmedia, pois o primeiro termo permite a repetição de um conteúdo idêntico 

em diferentes medias para atingir o público, isso tudo sem qualquer alteração de um meio 

para o outro, já no transmedia isso não ocorre. O termo cross vem do inglês, que significa 

“cruzar” ou “atravessar” a media. Para Dennis Altermann (2011), o termo transmedia, 

que também vem do inglês, significa “além da” media, ou seja, o conteúdo sobressai a 

media. Assim, diferentes medias transmitem diferentes conteúdos para o público, mas de 

forma que os distintos meios se complementem (Altermann, 2013). Na imagem abaixo 

(Figura 1), originalmente elaborada por Pratten (2011), é realizado o fundamento da 

transmedia em comparação com a media tradicional: 

 

 
Figura 1. Esquema Crossmedia/Transmedia de Robert Pratten, traduzido pelo autor. 

Fonte: http://www.tstoryteller.com/getting-started-in-transmedia-storytelling 

Filme Jogo Livro

Filme Jogo Livro

O NOVO MUNDO

O MUNDO ANTIGO Franquia de Media Tradicional

Franquia Transmedia

NARRATIVA TRANSMEDIA

O todo é menor do que a soma das 
partes: conclusão insatisfatória para 

consumir todos os meios.

O todo é mais satisfatório do que a 
soma das partes: euforia ao coletar as 

peças.
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O Transmedia, na Figura 1, corresponde ao Mundo Novo, tendo cada meio como 

uma peça fundamental e única para contar uma determinada história e unificar sua 

compreensão. Já o Crossmedia, representado na mesma imagem, como sendo o Mundo 

Antigo, pois limita-se a contar a mesma história por meios distintos e desconectados entre 

si. 

 Marsha Kinder (1991), da University Southern California, que apresentou pela 

primeira ver a palavra “Transmedia” em um contexto comunicacional no seu livro 

“Playing With Powe in Movies, Television, and Video Games: From Muppet Babies to 

Teenage Mutant Ninja Turtles” (Gosciola, 2012, p. 8). A autora referiu-se ao 

“Transmedia Intertextuality” relacionando-o com o entretenimento infantil. Kinder 

analisou em sua publicação o modo como os personagens dos desenhos animados 

passavam a participar de filmes de longas-metragens, mostrando o poder para estar em 

diferentes plataformas. A autora percebeu o modo como seu filho assistia aos desenhos 

na televisão, a brincar com as figuras criando novos universos e em seguida assistia ao 

filme com as mesmas personagens, mas em uma história distinta (Gosciola, 2012).  

Porém, é necessário ressaltar que anteriormente a esta introdução do conceito por 

parte de Kinder, o Media Mix já carregava aspectos Transmedia sem ser nominado como 

tal na década de 60. Essa estratégia refere-se à utilização transmedia em que histórias, 

mundos e personagens espalhados por diferentes plataformas, emergindo de um único 

produto. O conceito de Media Mix é utilizado principalmente no contexto das produções 

culturais japonesas. Embora a maioria dos exemplos tendem a enfatizar a continuidade 

narrativa entre plataformas, o Media Mix é baseado em um princípio de variabilidade: No 

Media Mix, personagens, elementos do mundo, construções e tropos específicos 

associados a uma ficção são utilizados repetidamente em diferentes media como variação 

de uma mesma ideia às vezes sem continuidade. De acordo com a definição de Marc 

Steinberg em seu livro Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan: 

The anime media mix within popular discourse refers to two intersecting 
phenomena: the translation or deployment of a single work, character, or 
narrative world across numerous mediums or platforms (also known as 
repurposing) and synergetic use of multiple media works to sell other such 
works within the same franchise or group (Steinberg 2012, p; 142). 
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Os desenhos japoneses, conhecidos como animes, tinham e ainda tem, um enorme 

e interessante poder transmediático. Como são os exemplos de Pokémon16 (1997) e Yu-

Gi-Oh!17 (2000) quando chegaram aos Estados Unidos foram as sensações, pois 

envolviam jogadores humanos que mobilizavam monstros de outros mundos em batalhas. 

As atividades e materialidades desses animes foram imitadas por crianças do mundo real, 

como se fizessem partes dos mundos fantásticos. À medida que a experiência com o 

Media Mix cresceu, seja por experiência nos mangás, jogos de realidade virtual em 

aplicações ou através de filmes e animes, o mesmo passou a significar em mais do que 

apenas diversificações de produtos nos locais de consumo.    

O Media Mix de Pokémon e Yu-Gi-Oh! não terminam com a interpelação na 

fantasia narrativa, mas se estende à produção de material alternativo que são disseminados 

através de trocas diárias entre pares e grupos, exigindo uma atenção continuada à 

produtividade e criatividade do cotidiano, como as tecnologias da imaginação que 

povoam até os cantos mais mundanos de nossas vidas diárias. 

Mesmo que estudos da cultura infantil tenham reconhecido a atuação das crianças, 

mesmo na face de culturas de consumidores estereotipicamente passivas centradas na TV 

(Jenkins 1998; Kinder 1999; Seiter 1995), o Media Mix representa uma forte integração 

da agência infantil com a concepção do aparelho multimedia. As indústrias de media tem 

encontrado um novo mercado em crianças e adultos que são atraídos por uma certa 

representação de infância – distinta e resistente a certas estruturas da sociedade adulta 

sem ser descrito como inferior.  

O que teve início como Media Mix, que depois definiu-se como Transmedia, teve 

por Henry Jenkins, uma análise mais profunda, sendo ele o criador do termo “Transmedia 

Storytelling”. No ano de 2001, Jenkins já se referia a “Transmedia exploitation of branded 

properties” e a “Transmedia Storytelling”, mas somente em 2003 surgiria uma definição 

deste último termo num artigo chamado “Transmedia Storytelling” da revista Technology 

Review (Gosciola, 2012). 

 
16 Pokémon (1997), https://www.imdb.com/title/tt0168366, obtido em 2019-12-08. 
17 Yu-Gi-Oh! (2000), https://www.imdb.com/title/tt0249327, obtido em 2019-12-08. 



 

25 

Em 2006, Jenkins explica de forma completa este conceito através da publicação 

“Convergence Culture: Where old and new Media”. Suas publicações, juntamente com 

seu blog, em que possui entrevistas com outros pensadores de medias digitais, apresentam 

visões detalhadas em exemplos que permitem a aproximação do Transmedia na sua 

essência. Convergência, participação e interação são alguns pontos que Jenkins procura 

esclarecer, abordando análises não apenas do olhar das produções Transmedia, mas 

também de seu público, em sua totalidade. Segundo o autor, uma narrativa transmediatica 

é aquela que: 

Se desenrola através de múltiplas plataformas de media, com cada novo 
texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal 
de NT, cada meio faz o que faz de melhor, a fim de que uma história possa 
ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances e 
quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experimentado 
como atração de um parque de diversões. Cada acesso à franquia deve ser 
autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do game, e 
vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia 
como um todo. A compreensão obtida por meio de diversas medias 
sustenta a profundidade de experiência que motiva mais consumo (Jenkins 
2008, p. 135). 
 

A definição de NT de Jenkins foca o mercado, em que a franquia se refere a uma 

marca, como são os casos mais conhecidos de Star Wars18, The Matrix19, Harry Potter20 

e Game of Thrones21, por exemplo, envolvendo diversos processos de media e produtos. 

O mesmo conceito pode ser utilizado em artes ou qualquer área do conhecimento.  

O Transmedia Storytelling a nível de entretenimento também é aplicável a séries 

de televisão, como é o caso a ser analisado neste estudo, o programa Sesame Street22, com 

mais de 50 anos de exibição em diversos países. 

A utilização do conceito Transmedia não se restringe apenas às medias digitais. 

O jornal, o livro, a internet e o cinema são exemplos que permitem a criação e divulgação 

de narrativas transmedias. Marcas mundialmente famosas, como a Coca-Cola, BMW e 

Heineken também encontraram no Transmedia uma oportunidade muito interessante. Um 

 
18 Star Wars (1977), https://www.imdb.com/star-wars, obtido em 2019-12-09. 
19 The Matrix (1999), https://www.imdb.com/title/tt0133093, obtido em 2019-12-09. 
20 Harry Potter (2001), https://www.imdb.com/title/tt0241527, obtido em 2019-12-09. 
21 Game of Thrones (2011), https://www.imdb.com/title/tt0944947, obtido em 2019-12-09. 
22 Sesame Street (1969), https://www.imdb.com/title/tt0063951, obtido em 2019-12-03. 
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dos casos mais conhecidos é o da cerveja holandesa Heineken, junto com a Agência 3, 

produziram a campanha “Match Your Half Ticket”23, onde ofereceu a oportunidade de 

um torcedor assistir à final da UEFA Champions League de 2014. A campanha foi 

desenvolvida para que os participantes utilizassem as medias sociais, site e aplicação da 

campanha, viajando virtualmente pelo mundo e demonstrando a paixão que cada um tem 

pelo futebol. 

Em relação às Narrativas Transmedias antes das plataformas digitais, podemos 

utilizar como um exemplo as novelas. Entre as décadas de 70 e 90, cada capítulo 

transmitido pela televisão também seria repercutido em revistas, conversas entre seu 

público sobre sua história, sobre os atores, novas histórias publicadas em fotonovelas, 

ramificando-se de forma a criar um contexto muito maior. A cerca da relação atual da 

transmedia com as novelas veremos mais para frente. 

 Scolari (2009) diz que Transmedia Storytelling é uma estrutura narrativa 

particular que se expande devido às linguagens e diferentes medias (cinema, televisão, 

jogos, livros). Não sendo uma adaptação de um meio para outro. NT é a dispersão de 

partes de conteúdo por diferentes medias, sendo que todos reunidos proporcionam uma 

experiência mais completa da história em questão. Em 2014, Scolari oferece três fórmulas 

hipotéticas para o Transmedia como MI (Media Industry) + PUC (Participative User 

Culture) = TS (Transmedia Storytelling). Entretanto, Jenkins diz que Transmedia 

Storytelling é um processo onde “elementos integrais de uma ficção se dispersam 

sistematicamente em vários canais de distribuição com o objetivo de criar uma 

experiência de entretenimento unificada e coordenada” (Jenkins, 2016, p. 220). 

 Essa modalidade de criação, divulgação e expansão das histórias, Gosciola e 

Versuti (2012) destacam o Transmedia Storytelling como: 

 Um processo de criação, colaboração e distribuição de conteúdo, 
entendido como uma estória expandida, dividida em partes e distribuída 
em diversas plataformas mediáticas. Ou ainda, como uma estória que é 
iniciada em determinada media, utilizando suas características e sua 
linguagem específica para explorar suas potencialidades ao máximo e que 
apresenta também possibilidades de expansão narrativa em diferentes 
medias Gosciola e Versuti (2012, p. 39). 

 
23 Campanha “Match Your Half Ticket” (2014),  
https://thinkingabout.it/en/work/heineken-match-your-half-ticket/, obtido em 2020-01-28. 
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Podemos entender a relevância que as Narrativas Transmídia têm, não apenas 

como provedores de uma nova experiência, mas também como plataformas colaborativas, 

conforme Scolari (2010): 

Ambos os conceitos – “Cultura de Convergência” e “Narrativa 
Transmídia” – são apenas sintomas de uma profunda mutação no 
ecossistema da media. Essa metamorfose acelerada – falamos de menos de 
duas décadas – foi causada pelo surgimento de novas medias interativas 
em rede e pela disseminação de novas práticas de produção, distribuição e 
consumo que vão muito além da lógica tradicional de transmissão. 
 

 As características das NT requerem que mais de uma media seja inserida para 

transmitir a mensagem, e que a distribuição ou suporte desta mensagem intencionalmente 

se estenda pelas diferentes medias (Boumans, 2004). 
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4. Os 7 Princípios do Transmedia Storytelling 

Na prática muito teóricos encontram dificuldades em encontrar uma definição de 

Transmedia Storytelling, sendo uma narrativa com uma quantidade indeterminada, que 

oferece diferentes níveis de conhecimentos, significando que cada audiência tem uma 

interpretação diferente. Porém, Jenkins (2009) apresentou, na nomenclatura associada o 

transmedia storytelling, um post intitulado “The Revenge of the Origami Unicorn”24, 

publicado em seu blog “Confessions of an Aca-Fan”, os sete princípios essenciais para 

essa estratégia, a fim de identificar as principais características do fenômeno, dando 

entendimento ao conceito de Transmedia Storytelling: 

Spreadability versus Drilability (Dispersão vs. Profundidade) – Spreadability 

refere-se à capacidade que a audiência possui em engajar ativamente e regularmente na 

circulação de conteúdo dos medias através de diversos canais. A partir deste 

compartilhamento, os valores culturais e econômicos aumentam. A segunda característica 

remete para uma extensão a partir da qual os fãs exploram, vão mais a fundo, sair da 

superfície em busca de mais informações sobre determinado universo. 

A oposição entre spreadability e drilability deve ser tomada como um equilíbrio 

entre as varreduras horizontal (spreadability) e vertical (drilability) do texto, com o 

objetivo de percorrer e partilhar todas a sua extensão e possibilidades. 

Continuity versus Multiplicity (Continuidade vs. Multiplicidade) – A 

Continuidade destaca a coerência, todo novo conteúdo que surge deve respeitar o que 

veio antes, seu argumento, dando uma sensação de experiência unificada, importante para 

os fãs. 

A Multiplicidade aposta, quando é possível, na criação de versões alternativas das 

personagens ou mundos alternativos dos seus respectivos universos. Com isso, abre 

espaço para a fan fiction, que é a produção de conteúdos realizado pelos próprios fãs, 

ocasionando uma multiplicidade exponencial de contextos possíveis. 

Immersion versus Extractability (Imersão vs. Extrabilidade) – A Imersão é a 

capacidade que o fã tem de poder entrar e conviver nos mundos ficcionais, podendo ser 

 
24 The Revenge of the Origami Unicorn (2009), 
http://henryjenkins.org/blog/2009/12/the_revenge_of_the_origami_uni, obtido em 2019-12-06. 



 

29 

no sentido figurado e também no literal, exemplo das experiências vividas nos parques 

temáticos, uma pessoa pode-se imergir e conviver num determinado universo ficcional 

através das atrações dos brinquedos e exposições. A segunda característica, é quando o fã 

pode se apropriar de algo daquele universo e transportar para o seu cotidiano, como 

roupas, produtos, bonecos, objetos. 

As duas características são formas de utilizar apetrechos relacionados ao mundo 

fictício em seu cotidiano. A oposição existente entre elas é que enquanto na Imersão os 

instrumentos são utilizados para transportar o fã para dentro do universo da ficção, na 

Extrabilidade os instrumentos ficcionais é que são incorporados no dia a dia do 

consumidor. Segundo o pensamento de Scolari (2013), “as crianças podem assistir os 

filmes do Harry Potter no cinema ou jogar com ele pelo Wii, porém também podem criar 

novas histórias com os bonecos da coleção Lego inspirados nesse mundo narrativo”. 

Worldbuilding (Construção de Universos) – É necessário criar um universo 

repleto de detalhes e informações para uma narrativa se expandir de forma coerente pelas 

diversas medias. Para entender esse conceito podemos pensar que cada media é como 

uma janela que ajuda a conhecer algo sobre o universo narrativo. Essa característica está 

muito relacionada com a vontade da audiência de dominar estes universos. Já no contexto 

da produção transmedia, esta característica está relacionada à evolução da narrativa como 

ferramenta comercial do entretenimento, sendo fundamental pois sustenta a possibilidade 

de coerência em relação a todos os demais princípios. 

Seriality (Serialidade) – Essa característica de Jenkins (2009) remete para o fato 

de que as narrativas mais extensas se dividem em diversos capítulos, distribuídas por 

plataformas distintas (Pratten, 2011). Ou seja, uma partilha da informação de uma história 

em fragmentos, de forma conectada, o qual o consumidor segue motivado para saber mais 

sobre a história, partindo para outras medias. Esse princípio pode relacionar-se tanto com 

a Spreadability quanto com a Continuity, pois pode ser utilizado como uma interação 

sinérgica entre eles. 

Subjectivity (Subjetividade) – Aponta para possibilidade de apresentar distintos 

pontos de vista presente em uma mesma história, abrindo espaços para personagens ou 

eventos secundários sobre os quais não se tem muita informação. Assim, permite aos fãs 
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entender melhor o universo ficcional. Do ponto de vista comercial, Subjectivity é 

importante porque proporciona uma racionalização de custos para a franquia ao mesmo 

tempo que se expande seu potencial narrativo. 

Performance – A última característica indicada por Jenkins relaciona-se com a 

capacidade que os fãs possuem em contribuir, interagir e participar ativamente do 

universo. Desta forma, os consumidores proporcionam troca de conhecimentos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

5. Transmedia Storytelling no Entretenimento 

As novas audiências, ativas e participativas, buscam se envolver cada vez mais 

nas produções de conteúdos ficcionais, no entretenimento. O transmedia storytelling 

ficcional é uma linguagem que se sustenta no conceito definido por Jenkins (2006), a 

cultura de participação. Por certo, o transmedia storytelling no entretenimento representa 

uma nova fórmula de criar e contar histórias, resumindo-se ao desenrolar em outros 

canais, que devem ser, simultaneamente, autossuficientes e apresentar novos conteúdos 

sobre determinada história, incentivando o envolvimento do público (Jenkins, 2003). 

 Com isso, a NT representa uma nova forma de contar histórias aplicando por 

múltiplos meios, alcançando uma audiência participativa que colabore e interaja com a 

narrativa. Não sendo uma adaptação, mas tendo a inclusão de outros focos e novas 

narrativas, contribuindo de forma distinta para o entendimento do universo. Jeff Gomez, 

diretor da Starlight Runner e um dos pioneiros na produção transmedia, definiu em uma 

entrevista à Forbes25, em 2009, o conceito de transmedia: 

Transmedia é a arte de transmitir uma mensagem, tema ou enredo rico para 
um público de massa usando várias plataformas de media, como anúncios, 
livros, videogames, quadrinhos e filmes. Cada parte da história é única e 
combina com os pontos fortes de cada meio, e o público é frequentemente 
convidado a participar e interagir de alguma forma com a narrativa. 
 

Henry Jenkins (2011) apresenta como um exemplo de transmedia storytelling a 

série norte-americana Glee, produzida pelo canal FOX. Seu público, na época de exibição 

da série, podia assistir aos episódios pela televisão ou pela internet, acompanhar os perfis 

dos personagens no twitter, acessar as músicas do coral New Directions através de sites 

de partilha de músicas, vídeos, CDs e DVDS, além de assistir a turnê de shows pelos 

Estados Unidos, com sua exibição em 3D nos cinemas do mundo todo, nomeado de Glee 

The 3D Concert Movie26. Em 2011 e 2012, a série ganhou um reality show de competição 

teatral/musical, o The Glee Project27, em que o vencedor de cada edição recebeu um papel 

 
25 Jeff Gomez (2009), https://www.forbes.com/2009/03/03/jeff-gomez-advertising-leadership-cmo-
network_starlight_runner, obtido em 2020-02-29. 
26 Glee The 3D Concert Movie (2011), https://www.imdb.com/title/tt1922612, obtido em 2020-02-29. 
27 The Glee Project (2011), https://www.imdb.com/title/tt1816993, obtido em 2020-02-29. 
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fixo na temporada seguinte da série. No total foram exibidas duas temporadas do reality 

e seis temporadas da série na televisão norte-americana. 

Segundo Christy Dena, os perfis e blogs ficcionais servem para enquadrar o 

mundo real dentro do universo fictício, tornando esse universo mais verossímil e 

produzindo um resultado semelhando àquilo que Barthes chamou de “efeito real” [effet 

de réel], em relação a crestas descrições em romances que dão aos leitos a impressão de 

descreverem o mundo real (Dena, 2009, p. 283). 

Muito antes da série produzida pela FOX, na década de 70, Hollywood já criava 

possibilidades de transmedia storytelling com as produções blockbusters Star Wars, 

Supeman28 e Star Trek: The Motion Picture29 (Graves, 2011). Até os dias atuais essas 

produções possuem seus desdobramentos e continuidades e diversas medias, um dos 

maiores destaques fica para a saga criada e produzida por George Lucas, agora 

pertencente aos estúdios da Walt Disney30, Star Wars. Segundo o jornalista Chris Taylor 

(2014), a franquia já faturou 40 bilhões de dólares, desde seu lançamento em 1977 até 

2013, apenas com bilheteria e produtos licenciados. Sua história, seu universo expandido 

e todo seu contexto já foram transportados por praticamente todos os medias. Existem 

filmes, livros, histórias em quadrinhos, videogames, fanfics, séries para televisão, parques 

temáticos, feiras, corridas de rua, desenhos animados e diversos merchandising 

relacionado ao contexto da saga. 

O planejamento detalhado e paralelo é importante para o desenvolvimento de um 

produto transmediático, como é o caso da saga Matrix que, a partir do lançamento do seu 

primeiro longa The Matrix, lançou games e animes de forma articulada e quando o longa 

sequencial The Matrix Reloaded31 estreou nos cinemas não houve nenhuma explicação 

para o público sobre os novos personagens secundários e acontecimentos durante o 

intervalo de tempo entre as produções, presumindo que o espectador tivesse o domínio 

 
28 Superman (1978), https://www.imdb.com/title/tt0078346, obtido em 2020-02-29. 
29 Star Trek: The Motion Picture (1979): https://www.imdb.com/title/tt0079945, obtido em 2020-02-29. 
30 Disney to buy Lucasfilm for $4.05 billion (2012), 
https://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/10/30/mickey-meet-yoda-disney-to-buy-lucasfilm-for-4-05-
billion, obtido em 2020-02-29. 
31 The Matrix Reloaded (2003), https://www.imdb.com/title/tt0234215, obtido em 2020-03-01. 
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da mitologia apresentada, o mesmo foi feito no lançamento do terceiro longa, The Matrix 

Revolutions32.  

Grande quantidade de informação é passada ao longo de três filmes de 
ação, uma série de desenhos animados, duas coleções de histórias em 
quadrinhos e diversos videogames. Não é somente uma fonte ou ur-text 
[texto original de base] a que alguém pode recorrer para obter toda a 
informação necessária para compreender o universo de Matrix (Jenkins, 
2007). 
 

Mas como Jenkins (2008) observa, “para apreciar verdadeiramente o que 

estamos vendo, temos que fazer a lição de casa”, o que permite experimentar um 

transmedia storytelling: 

Os cineastas plantam pistas que só farão sentido quando jogarmos o game. 
Abordam uma história paralela, revelada por uma série de curtas de 
animação que precisam ser baixadas da web e vistas num DVD separados 
(...), cada detalhe dissecado e cada interpretação possível, debatida. (...) 
Matrix é entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos 
textos para criar a era da convergência, integrando múltiplos textos para 
criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única 
media. Os irmãos Wachowski jogaram o jogo transmedia muito bem, 
exibindo o primeiro filme original, para estimular o interesse, oferecendo 
alguns quadrinhos na web para sustentar a fome de informações dos fãs 
mais exaltados, publicando o anime antes do segundo filme, para surfar na 
onda da publicidade, levando o ciclo todo a uma conclusão com Matrix 
Revolutions (2003), e então transferindo toda mitologia para um jogo 
online para múltiplos jogadores em massa (...). Cada passo fundado no que 
veio antes, enquanto novos pontos de acesso eram oferecidos (Jenkins 
2008, p. 137). 

  

Assim, como já vimos no início deste capítulo, pode-se definir que o transmedia 

storytelling se desdobra por múltiplas plataformas. Havendo contribuições distintas, de 

acordo com o novo produto, sem que seja necessário assistir ao filme para ler as histórias 

em quadrinhos ou vice-versa. Como Jenkins (2008) argumenta, o mundo transmedia pode 

ser explorado como um “game ou experimentado como atração de um parque de 

diversões” (p. 138). Pode ser atingido com uma experiência completa, mas também é 

possível ficar nas partes. Todavia, como define Scolari (2013), todo projeto transmedia 

 
32 The Matrix Revolutions (2003), https://www.imdb.com/title/tt0242653, obtido em 2020-03-01. 
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deve contar, com um plano geral que preserve a coerência do mundo narrativo, defina o 

tipo de audiência e marque os tempos das expansões através de outros meios. 

 Ford (2007) afirma que se pode aplicar as NT nos programas de televisão, devido 

à sua complexidade narrativa. Esta estratégia proporciona diversas vantagens no contexto 

televisivo (Perryman, 2008). Segundo Grandío & Bonaut (2012), significa o 

desenvolvimento de uma relação entre seus telespectadores, criando uma relação de 

compromisso entre as partes que conduz à procriação do fenômeno de fãs. Esta audiência 

de fãs é muito importante, principalmente na ficção direcionada ao público jovem, uma 

vez que os telespectadores adolescentes utilizam com mais frequência as redes sociais. 

 Se durante a década de 90, as séries cômicas como Seinfeld33 e Friends eram um 

dos principais produtos da televisão norte-americana, atualmente vemos destacar 

justamente séries com maior dramaticidade e profundidade narrativa, dando espaço para 

nichos temáticos específicos: zumbis, vampiros e idade média. O aumento do consumo 

de vídeo on demand possibilitou uma produção de conteúdo com grande flexibilidade na 

temática e linguagem, criando assim uma legião de fãs. Esses fãs tornaram-se, com o 

passar dos anos, extremamente qualificados e engajados, havendo a necessidade de ter 

um maior contato com seu programa e personagens preferidos e, com isso, observa-se 

também a necessidade de uma estratégia multiplataforma para esses produtos, para 

engajar seu público em momentos e meios variados. Além desse cuidado é importante 

saber que esses fãs vão consumir diferentes partes do conteúdo de acordo com o lugar em 

que se encontram. Com isso, é muito importante o entendimento do comportamento do 

fã como base para o desenvolvimento e criação de produtos adequados, como Jenkins 

(2006) observa: 

A indústria da televisão concentra-se cada vez mais em compreender os 
consumidores que tenham uma relação prolongada e um envolvimento 
ativo com o conteúdo das medias e que demonstrem disposição em rastrear 
esse conteúdo no espectro da TV a cabo e outras plataformas. 
 

 Atualmente os principais canais de televisão já produzem conteúdos exclusivos 

para seus sites e participam mais ativamente das suas redes sociais, para engajar e 

conquistas seu público. 

 
33 Seinfeld (1989), https://www.imdb.com/title/tt0098904, obtido em 2020-03-01. 
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Entre 2006 e 2007, as redes estavam anunciando estratégias transmedia 
para todos os seus programas. A NBC chamou a estratégia de 
“entretenimento 360º”, a ABC de “TV Expandida” (Enhanced TV). Uma 
das estratégias mais comuns foi o desenvolvimento de cenas curtas 
adicionais para consumo via plataforma móveis (...), a utilização de jogos 
de realidade alternativa em séries (...), livros derivados incorporados à 
ficção (...), podcasts que ofereciam um vislumbre mais íntimo dos 
processos de produção (...) e perfis em sites de relacionamento, permitindo 
aos fãs expressar suas afinidades com personagens específicos” (Jenkins, 
p. 169). 
 

A partir de 2006, a TV Globo, uma das maiores produtoras de telenovelas do 

mundo, começou a investir em conteúdo transmedia (Frechine; Figuerôa; Cirne, 2011). 

A primeira produção escolhida foi a telenovela Páginas da Vida34, sendo criado secções 

em seu site oficial aprofundando os principais aros narrativos da trama: Cenas 

comentadas; Mural da Vida, onde o público poderia dar seu depoimento e alguns eram 

escolhidos para serem exibidos no final do capítulo da televisão; Suplementos virtuais 

para discutir um dos temas abordados na trama, a Síndrome Down; além de um site 

fictício sobre a Casa de Cultura Amália Martins de Andrade, um dos cenários da 

telenovela, onde eram divulgados informações sobre os artistas que expunham seus 

trabalhos na galeria. 

Segundo Scolari (2013), em 2010 o Grupo Globo criou sua própria divisão 

transmedia para “potenciar a integração de seus conteúdos informativos em diferentes 

plataformas (televisão, web, dispositivos móveis, etc.) Esta integração horizontal se 

completou com uma integração vertical (produção-distribuição) para facilitar a 

implementação de estratégias de promoção e venda cruzadas.” 

 Outros dois destaques de produtos transmedia da TV Globo foram as telenovelas 

Cheias de Charme35 e Geração Brasil36, ambas exibidas no horário das 19 horas e escritas 

por Filipe Miguez e Isabel de Oliveira. A história de Cheias de Charme era sobre o 

universo das domésticas e para o lançamento do clip do grupo musical que dá nome à 

telenovela, a TV Globo optou por lançar primeiramente na internet, antes de chegar à tela 

 
34 Páginas da Vida (2006-2007), https://www.imdb.com/title/tt0757116, obtido em 2019-12-10. 
35 Cheias de Charme (2012), https://www.imdb.com/title/tt2372755, obtido em 2020-03-02. 
36 Geração Brasil (2014), https://www.imdb.com/title/tt4265410, obtido em 2020-03-02. 
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da televisão, o que “viralizou” em poucos minutos de lançamento. Também foi criado o 

concurso “Empreguete da Internet!” no blog de uma das personagens, cuja vencedora 

poderia participar da produção. Outro concurso foi transmitido no programa “Fantástico”, 

exibido no horário nobre dominical, e escolheu “A empregada mais cheia de charme do 

Brasil”.  

 Mesmo que a telenovela Cheias de Charme não tenha sido produzida 

especificamente, exerceu uma grande influência em crianças e jovens, devido a ideia de 

se alcançar fama e sucesso integrando um grupo musical. Essa temática atrai essas 

audiências, pois costumam formar, nessa fase da vida, grupos de fãs de bandas dos mais 

variados gêneros. 

Já a telenovela Geração Brasil teve como tema principal a tecnologia, havendo 

diversas ações transmedia. Em primeiro plano, foi lançado uma aplicação pelos 

personagens da novela “Filma-e”, disponibilizado para download gratuito, e também foi 

criado o site “Marra Brasil”, com informações sobre a marca que fazia parte do enredo 

da trama, os concursos, biografia do protagonista e o espaço “Loja”, permitindo que o 

internauta comprasse produtos com o logotipo da marca fictícia como camisetas, 

notebooks, canecas e outros. Na trama um desafio foi proposto para alguns personagens 

e os telespectadores podiam acompanhar o desenrolar dessas tarefas pela aplicação, como 

um reality show. Essa estratégia foi fundamental para o seguimento da trama, pois durante 

esse desafio a transmissão da história principal foi interrompida para a exibição da 

primeira fase Copa do Mundo 2014, entre 13 e 23 de junho, e durante esse período era 

exibido na TV apenas um resumo de 3 minutos desse reality show. 

Sobre a audiência contemporânea, é fundamental compreender a forma em que as 

pessoas observam as telas continuamente e como prática social, além da televisão 

(Orozco, 1996). De acordo com as propostas de Catherine Benamou: 

O melodrama da televisão (o mundo das telenovelas, neste caso) não é 
apenas um lugar onde as tensões entre o nacional, o local e o global são 
articuladas e se manifestam, é também uma ponte comunicativa que une 
espectadores em esferas nacionais, regionais ampliadas e globais de 
transmissão e recepção, trabalhando para dar forma a novas comunidades 
culturais e interculturais (Benamou, 2009, p. 152) 
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Como vimos nesses últimos exemplos a emissora brasileira vem aumentando seu 

conteúdo, com a implantação, a partir da Central Globo de Desenvolvimento Artístico 

(CGDA), de uma estrutura operacional, desde a criação de web séries e documentários 

até histórias paralelas de seus personagens em segunda tela. Assim, conforme a evolução 

das medias e tecnologias, ocorre o mesmo com as possibilidades. Com o boom das medias 

digitais, existe um aumento de opções para criações de processos transmediáticos, 

expandindo a realidade do telespectador/usuário. 

 Todos os elementos citados por Jenkins (2009) como característicos do 

transmedia storytelling se compõem a delimitação da narrativa, surgindo camadas a partir 

de uma mesma fonte, em plataformas distintas, saindo de uma massa para alcançar nichos 

cada vez mais diversificados e específicos. Para finalizar, é na narrativa do entretenimento 

que as NT ocorrem com mais frequência, desde a década de 60, quando ainda não tinha 

um conceito definido. Os autores aqui citados concordam que as produções 

cinematográficas e televisivas são os principais pontos de referência de uma NT para o 

espectador (Grandío & Bonaut, 2012). 

Se anteriormente, os rumos das produções televisivas como séries e telenovelas, 

como um produto de massa e obra aberta, já eram construídos a partir do retorno do seu 

público, atualmente este mesmo público tem o poder de ajudar a escrever estas produções 

utilizando as estratégias de transmedia, apresentando assim um conteúdo mais 

aprofundado e desejado por boa parte de seu público jovem. 
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Capítulo 2 – A Comunicação Infantil 

O segundo capítulo do enquadramento teórico apresenta a comunicação direcionada 

ao público infantil, especialmente as estratégias do transmedia para as crianças e seus 

diversos exemplos. Porém, antes de levantar esta temática será mostrado no primeiro 

ponto a relevância que as medias tem com este público ao longo dos anos.  

Em seguida, o segundo ponto deste capítulo apresenta e explica como determinados 

produtos do entretenimento e literatura infantil, que conquistaram o sucesso entre o 

público desde o século passado, se reinventaram utilizando as estratégias do transmedia 

storytelling com um direcionamento educativo. 

 

1. A Criança e os Media 

A indústria de media direcionada ao público infantil há tempos se concentra em 

diversas formas de alcançar este público-alvo através de múltiplos canais e mantém um 

compromisso de criar oportunidades de aprendizado nas distintas medias que as crianças 

tem acesso. Pode-se traçar os antecedentes históricos das medias para as crianças até o 

período seguinte à Segunda Guerra, durante o qual fatores como o capitalismo de mercado 

livre, o influxo de conveniências domésticas modernas e a disponibilidade de bens 

produzidos em massa a preços acessíveis nos Estados Unidos alteraram a quantidade e 

tipo de materiais culturais disponíveis para as crianças, particularmente livros de bolso, 

jogos de tabuleiro e outros brinquedos (Jenkins, 1998). 

O desenvolvimento de media e das tecnologias de comunicação e informação é 

fundamental para o surgimento e desenvolvimento de uma nova sociedade, a sociedade 

da informação e do conhecimento:  

“Existe uma enorme expectativa de criação de bem-estar social, pelas 
oportunidades oferecidas pela expansão da economia digital e pelas novas 
áreas de atuação abertas pelas tecnologias de informação e das 
comunicações na cultura, no saber, no entretenimento e no aumento de 
eficiência da administração. A sociedade da informação para qual 
caminhamos é um produto da criatividade humana que assenta na 
convergência de três tecnologias digitais: As tecnologias da informação, 
das comunicações e dos medias” (Coelho, 2000).  
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Para as crianças dos dias atuais não é suficiente aprender as letras e os números. 

Elas recebem a maior parte da informação vinda através de imagens visuais e altamente 

desenvolvidas por complexos arranjos sonoros e múltiplos formatos que substituem as 

versões impressas. O autor Eduardo Cintra Torres (2011), no ensaio “A Televisão e o 

Serviço Público”, afirma que “a televisão obteve seu crescimento em ritmo acelerado 

tornando-se o meio de comunicação mais importante entre as décadas de 70 e 90 

respeitante a audiência e também a influência social e cultural”. Watkins (2009) confirma 

que não houve media mais dominante na segunda metade do século XX do que a televisão 

e é encarada como um marco tecnológico nas casas norte-americanas, sendo a fonte 

primária do entretenimento e a informação, ligando as pessoas ao mundo e servindo 

simplesmente para passar o tempo. A partir dos anos 80 os norte-americanos começaram 

a melhorar as capacidades tecnológicas das suas casas e com a evolução da tecnologia, 

muitas crianças começaram a ter em seus quartos seus próprios aparelhos televisivos, seus 

próprios telemóveis e acesso aos aparelhos musicais, transformando seus quartos num 

“oásis de media, entretenimento e de prazer privado”.  

Os distintos produtos e medias associadas às propriedades temporárias pode 

lembrar os “comerciais de duração do programa” (programas animados feitos 

especialmente para ajudar nas vendas de brinquedos) que dominaram a televisão da 

manhã de sábado nos Estados Unidos ao longo dos anos 80 ou os diversos programas 

infantis de auditório que surgiram no Brasil a partir dos anos 80 e 90 e dominavam as 

programações matinais dos canais brasileiros, de segunda à sexta-feira. Kinder (1991), 

reconheceu que estes programas ajudaram as crianças a “reconhecer, distinguir e 

combinar diferentes gêneros populares e suas respectivas icnografias que abrangem 

medias como filmes, histórias em quadrinhos, videogames, televisão, brinquedos e 

comerciais”, mas que existe uma preocupação de que este desenvolvimento esteja 

diretamente ligado à cultura do consumidor. 

Diversos estudos apontam que muitas vezes as crianças aprendem mais ao 

visualizar programas não educativos, pois mais frequentemente a educação das crianças 

é “influenciada mais fortemente pela programação regular das emissoras do que por 

programas especificamente educacionais” (Carneiro, 2008). 
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“Produzir TV deferente para uso diferenciado, pedagógico parece-nos uma 
proposta equivocada, embora tecnologicamente possível. Preferimos partir 
da TV comercial e da escola que temos, pois acreditamos que educar 
pressupões uma íntima relação do ser humano com sua realidade. Só dessa 
relação matricial podem surgir as condições de afloramento de consciência 
crítica. Asseguras a coerência entre realidade contextual e a educação 
exclui o artificialismo de situações pedagógicas especialmente 
produzidas” (Carneiro, 2005). 
 

Porém, foi no ano de 1963, que o Serviço Fixo de Televisão Educativa declarou 

que “a finalidade essencial da televisão educativa era transmitir matéria educativa 

visual e sonora a determinados locais receptores, em escolas privadas e públicas e outros 

centros de instrução para a educação formal dos alunos” (Bruke, 1974). Com esta 

definição, assumiu-se como o embrião para o surgimento do atual conceito de televisão 

educativa, pois deslocou os canais dedicados à educação das emissoras que tinham 

finalidades comerciais.  

É a partir da cultura produzida para massas que a televisão educativa precisou 

desenhar os programas com uma definição educativa clara, que o lado didático pudesse 

caminhar junto com o planejamento técnico, e que seus conteúdos estejam estabelecidos 

sob uma base educativa (Silva, 2005). Tendo “parâmetros diferentes dos utilizados na 

televisão comercial” (Melgar, 2009), e que o critério de qualidade prime sobre o da 

audiência.  

De acordo com o pensamento de Sara Pereira (2012), a educação para os medias 

possibilita às crianças adquirirem conhecimentos necessários para distinguir ficção de 

realidade, a questionar seus conteúdos, as mensagens mediáticas e a compreender o 

trabalho dos medias como uma grande influência no posterior processo de construção de 

conhecimento. Não basta ter acesso, é necessário que seja promovido o ensino de uma 

utilização mediática, resultando em cidadãos bem informados. Com o aumento das novas 

medias, plataformas e ferramentas digitais evidencia as necessidades básicas da formação 

de todos, diminuindo, assim, os riscos de uma exclusão social (Pereira, 2010). 

“A media desempenham um papel fundamental na vida social, política e 
cultural das sociedades modernas e uma importância significativa na vida 
cotidiana dos cidadãos em geral, e das crianças em particular, o que exige 
que a escola e os educadores se apercebam desta situação e encontrem 
formas de dela tirar partido. (...) A televisão é a primeira atividade de lazer 
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e a principal fonte de informação, de contato com o mundo, e de 
aprendizagem. A Educação para os media pressupõe assim que a escola 
não deve considerar os media como ‘epifenômenos’ no processo de 
socialização das crianças, mas que deve, pelo contrário, considerá-las por 
aquilo que na realidade são, quer dizer, verdadeiras ‘escolas paralelas’ que 
influenciam a maneira das crianças compreenderem e interagirem com o 
seu meio” (Pereira, 2000). 
 

Atualmente a utilização das medias faz parte do cotidiano de todos, desde ainda 

pequenos. Segundo o estudo Always Connected: The new digital media habits of young 

children37 realizado pela Sesame Workshop e pelo Joan Ganz Cooney Center (Figura 2), 

as crianças norte-americanas têm estado mais conectadas com a media já nos seus 

primeiros anos de vida, anos essenciais para o desenvolvimento de sua capacidade 

cognitiva. Segundo a Sesame Workshop, cerca de 80 por cento das crianças, de 0 a 5 anos, 

acessam a internet pelo menos uma vez por semana, já aos 3 anos, cerca de um quarto 

dos pequenos ficam online todos os dias, aumentando para quase 50 por cento quando 

chegam aos 5 anos. O estudo também destaca que é difícil analisar o consumo de cada 

media, pois os pequenos costumam consumir multi-tasking por muitas horas, como 

escutar música e simultaneamente navegar na internet, ou digitar ao mesmo tempo que 

assiste algum programa na televisão. Essa informação indica a percepção que a mente 

dessa nova geração é acostumada a não focar a atenção em apenas uma só tarefa, podendo 

pensar ou trabalhar em diferentes tarefas simultaneamente. 

 
37 Always Connected: The new digital media habits of young children (2011), 
http://joanganzcooneycenter.org/publication/always-connected-the-new-digital-media-habits-of-young-
children/, obtido em 2020-03-09. 



 

42 

 
Figura 2. Crianças por faixa etária utilizando diferentes medias nos Estados Unidos. 

Fonte: http://joanganzcooneycenter.org/publication/always-connected-the-new-digital-media-habits-of-
young-children/ 

 
A combinação de diferentes medias do público se desenrola com a televisão 

através de várias telas e dispositivos pelos quais eles transitam, todos os lugares onde a 

audiência encontra vídeos, filmes e qualquer outro tipo de material audiovisual, mas 

também textos escritos, músicas, gravações etc. e claro, as produções feitas por fãs. A 

seguir vamos analisar as novas ferramentas que estão a educar os pequenos de forma 

atrativa e segmentada. 
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2. A Criança e o Transmedia 

No transmedia storytelling tudo se encaixa, desde reformulações a um conteúdo 

em qualquer outro formato ou idioma (Scolari, 2013). Como sugere Franco (2014), 

estamos diante de um cenário em que o transmedia storytelling é uma forma de costurar 

histórias, pensamentos e imaginações e poder compartilhá-las com outros “muitos” e 

devolvê-las permanentemente. 

Transmedia storytelling para crianças também reflete pensamentos sobre quem 

são as crianças e o que elas podem fazer. Quando pensamento especificamente em 

experiências transmedias que ajudam a aprendizagem (por design ou por acaso), 

observamos uma construção do público infantil como sendo composta de crianças 

interativas, conectadas e orientadas pelo interesse. É importante observar que os novos 

modelos de infância posicionam os pequenos como “participantes ativos e impactando 

em um mundo social mais amplo” (Marsh, 2010, p. 13).  

As primeiras tentativas de execuções transmediaticas, que envolveram 

principalmente a reutilização da mesma media em distintas plataformas, contribuíram 

para pensamentos sobre transmedia como excessivamente comercializada sem muitos 

benefícios: 

O processo transmedia até agora consistiu em redirecionar o conteúdo de 
um meio para outro – filme para TV, quadrinhos pra filmes, bonecas e 
brinquedos para videogames, filmes para bonecas e brinquedos ou filmes 
para a Web. Em um mundo transmedia, onde você sabe desde o início que 
deseja produzir conteúdo que aparecerá em vários tipos de media e 
dispositivos de entrega, o redirecionamento é uma solução deselegante e 
ineficiente (Brenda Laurel, 2001, p. 82). 
 

 Laurel (2001) ainda destaca a necessidade de produtores e pesquisadores 

desenvolverem para media infantil uma “metodologia para a criação de conteúdo central 

que possa ser moldado com igual facilidade e eficácia para uma infinidade de dispositivos 

e contexto”.  

 Uma das alternativas para redirecionar este conteúdo transmediático é o conceito 

de Media Mix, como já apresentamos anteriormente neste estudo. Mizuko Ito (2009) 

utiliza o termo para descrever a “relação sinérgica entre vários formatos de media, 

particularmente animação, quadrinhos, videogames e jogos de cartas”, que é uma forte e 
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importante media infantil entre as crianças japonesas. Utilizando novamente o exemplo 

do universo de Pokémon, Ito descreve que o público infantil pode “procurar no anime da 

televisão personagens e histórias de fundo, criar suas próprias trajetórias através do 

conteúdo de videogames e jogos de carta, e acessar a internet para trocar informações”. 

Ainda sobre o tema do universo de Pokémon, Jenkins descreve como a mesma história 

pode ser desenvolvida em diferentes meios e linguagens em busca de informações mais 

completas: 

Existem centenas de Pokémons diferentes, cada um com múltiplas formas 
evolutivas e um conjunto complexo de rivalidades e acessórios. Não há 
nenhum texto com informações sobre essas várias espécies. Em vez disso, 
a criança agrega informações de diversas medias, tendo como resultado 
que cada criança sabe de algo que seus amigos não sabem. Concluindo, a 
criança pode compartilhar seu conhecimento com os outros (Jenkins, 2006, 
p. 46-47). 
 

O pensamento de Guillermo Orozco (2016) segue a mesma linha de raciocínio: 

A televisão junto aos avanços da tecnologia se expande e cresce, em vez 
de se excluir, adquirindo novas formas, sem perder as anteriores. Assim 
como Pokémon, que tem um conjunto de atributos que entram em jogo em 
suas diversas interações com os outros, mas sempre existe um ou mais 
atributos originais que permanecem e são o que mantem sua distinção. 
 

 O transmedia storytelling ainda é um conceito muito comentado e produzido na 

indústria de media infantil, alguns produtores investem em sua capacidade de se envolver 

e comunicar com seu público infantil, enquanto outros produtores pensam que isso não 

passa de uma palavra de ordem (Getzler, 2011). Mesmo assim, apesar de todo debate 

produzido, existem exemplos positivos de investimentos significativos que se destacam 

pela qualidade e comprometimento nas estratégias de transmedia para apoiar o 

aprendizado das crianças através das diferentes medias em diversas partes do mundo. 

 

2.1. Dos livros para transmedia infantil: Les Tres Bessones 

Um dos produtos transmedia que se destaca na indústria catalã é a produção 

infantil Les tres bessones38, com seus episódios televisivos traduzidos para 35 idiomas e 

 
38 Les Tres Bessones (1995), https://www.imdb.com/title/tt0283808, obtido em 2020-03-09. 
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visto por mais de 150 países, e pode ser considerada um produto transmedia para todos 

os fins. A produção teve origem no início dos anos 80 através dos livros de Roser 

Capdevila, na década seguinte expandiu-se para a televisão, cinemas, meios digitais, 

teatro e diversos brinquedos e mercadorias. Um caso interessante que foi desenvolvido 

por intermédio desta produção foram dois episódios dedicados ao renomado arquiteto 

catalão Antoni Gaudí chamados “El taller de Gaudí39” e “Los fantasmas de la 

Pedrera40”, a partir destas duas histórias exibidas na televisão espanhola foram 

expandidos por meio de livros, videogames online e uma peça catalã Les Tres Bessones i 

l’enigmàtic senyor Gaudí, em que surgiram novos personagens e situações. 

 Segundo Scolari (2014) a estratégia transmedia storytelling catalã pode ter 

extrapolado por toda esfera espanhola, e considera o transmedia espanhol limitado, 

especialmente quando se compara ao mercado norte-americano. Para o autor, isso se deve, 

pois, “a produção transmedia ainda é amplamente considerada como um experimento que 

distancia as empresas de comunicação de seus principais negócios (...) Para elas, o 

transmedia geralmente aparecem como estratégias secundárias e não muito produtivas”. 

De qualquer forma, essas experiências catalãs destacam a possibilidade real de 

desenvolver com sucesso o transmedia na Espanha e evoluir por todo o mundo. 

 

2.2. Dos livros para transmedia infantil: Sítio do Picapau Amarelo 

 Já no Brasil temos um grande exemplo de literatura infantil que atravessou as 

páginas dos livros e expandiu-se para outros medias, é a obra do autor Monteiro Lobato, 

Sítio do Picapau Amarelo. As aventuras do Sítio surgiram em 1920 a partir da publicação 

“Reinações de Narizinho” e outros livros foram lançados até 1947, com o total de 23 

publicações sobre as aventuras dos personagens. Logo em seguida as histórias foram 

adaptadas para filmes e séries para televisão, a começar pela TV Tupi em 1952. Após 

essa versão houve outras duas versões, uma pela TV Cultura e outra pela Rede 

 
39 Les Tres Bessones i El Taller de Gaudí (2002), https://youtu.be/LZq49YEW3Qk, obtido em 2020-03-
09. 
40 Les Tres Bessones i El Fantasmes de La Pedrera (2002), 
https://youtu.be/9ndPt16KUkA, obtido em 2020-03-09. 
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Bandeirantes, até a TV Globo comprar os direitos e produzir outras duas versões, a 

primeira41 de 1977 até 1986 e a segunda42 de 2001 até 2007. As versões produzidas pela 

TV Globo foram as mais populares e até hoje são lembradas. Junto com as versões 

produzidas foram lançados CDs, jogos de tabuleiro, peças teatrais, musicais, jogos online 

e aplicações.  

Com o fim da série de televisão a TV Globo inovou na linguagem do público 

infantil e produziu o projeto transmedia Mundo Sítio, onde existem cinco extensões 

oficiais que busca expandir e complementar a narrativa da obra de Monteiro Lobato: A 

versão em desenho animado, o Blog Mundo do Sítio, as Redes Sociais, o Canal no 

Youtube e o Espaço Temático na cidade de Mairiporã, onde cria uma oportunidade às 

crianças de uma experiência mais ampla de imersão da história. Assim como nas outras 

versões seriadas para televisão, a versão animada serve de inspiração para as histórias, 

porém ela apresenta uma maior expansão que as outras versões. As histórias continuam 

se passando no Sítio ou no Reino das Águas Claras, mas que não foram criadas pelo autor 

original, todavia cabem perfeitamente em seu universo, sem desrespeitar o cânone. Maior 

parte dos episódios apresentam temas educativos.  

 Seguindo o pensamento de Jenkins (2007), o transmedia deixa lacunas não 

solucionadas por sua media principal, mas podem ser melhor desenvolvidas em outras 

medias. Com isso, podemos constatar que o projeto transmedia storytelling do Sítio do 

Picapau Amarelo possui essas extensões que ampliam a experiência produzida pela media 

principal e a enriquece com novos conteúdos, estimulando a criança a expandir a narrativa 

por meio lúdico.  

 

2.3. Dos livros para transmedia infantil: Les Aventures de Tintin 

Outro exemplo de expansão transmedia storytelling, mas que também é um tipo 

de adaptação, é Les Aventures de Tintin43, criado pelo escritor e desenhista belga Georges 

Remi, mais conhecido como Hergé. As histórias de Tintin foram primeiramente 

 
41 Sítio do Picapau Amarelo (1977), https://www.imdb.com/title/tt0149528, obtido em 2020-03-09. 
42 Sítio do Picapau Amarelo (2001), https://www.imdb.com/title/tt0294196, obtido em 2020-03-09. 
43 Site oficial, https://www.tintin.com/, obtido em 2020-03-12. 
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publicadas em 1929, tendo no total 24 histórias, sendo a última publicação inacabada 

devido à morte de Hergé. As histórias do personagem não ficaram apenas nos quadrinhos, 

desde a sua criação já foram desenvolvidos diversos produtos, entre eles jogos de 

tabuleiro, camisas, videogames, selos, entre outros. Além de duas séries em animação 

produzidas: “Les aventures de Tintin, d’après Hergé”44, em 1958; e “The Adventures of 

Tintin”45, em 1991, esta última fazendo bastante sucesso e o consagrando na animação.  

 Já a primeira aventura de Tintin para os cinemas foi em 1947, utilizando a 

tecnologia stop-motion, “Le crabe aux pinces d’or”46, sendo muito fiel a publicação 

original de Hergé. Infelizmente, na época foram realizadas apenas duas exibições 

públicas e somente em 2007 o filme foi visto novamente, sendo editado em DVD. 

As aventuras também ganharam cinco filmes, alguns em versões live action, o 

mais recente “The Adventures of Tintin”47, dirigido por Steven Spielberg e produzido por 

Peter Jackon e misturou três histórias publicadas por Hergè. Com isso, novas situações 

surgem nesta versão cinematográfica, certos personagens desempenham outras funções 

na história, novas cenas são incluídas e personagens secundários são retirados da versão. 

É como se os roteiristas tivessem desmontados os três livros, descartando muitas páginas 

e rearmado para formar uma única história. 

Segundo Scolari (2013), “é conveniente ser menos restritivo ao analisar o 

transmedia. Uma concepção fechada do transmedia pode levar a deixar de fora partes 

importantes de um universo narrativo”. O próprio Jenkins (2009) apoia esta visão quando 

sustenta que “é uma questão de visão, já que qualquer boa adaptação contribui com novas 

ideias para nossa compreensão e faz acréscimos que reformulam a história de forma 

significativa”. Ou seja, mesmo que a adaptação seja linear sempre incluirá um novo olhar, 

seja para um personagem ou para algum elemento que enriqueça um universo narrativo. 

Tintin proporcionou uma das mais interessantes experiências de transmedia 

storytelling que teve início no século passado, pois suas histórias abrangem desde os 

quadrinhos, rádio, televisão, teatro, cinema e videogames. Neste universo é possível 

 
44 Les Aventures de Tintin, d’après Hergé (1958), https://www.imdb.com/title/tt0960172,obtido em 2020-
03-12. 
45 The Adventures of Tintin (1991), https://www.imdb.com/title/tt0179552, obtido em 2020-03-12. 
46 Le Crabe Aux Pinces D’or (1947), https://youtu.be/93wnrr2WV0o, obtido em 2020-03-12. 
47 The Adventures of Tintin (2011), https://www.imdb.com/title/tt0983193, obtido em 2020-03-12. 
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encontrar, desde adaptações fiéis à Hergè, a novas histórias em outras medias, passando 

por obras híbridas - meio caminho entre adaptação e expansão – como foi o longa-

metragem de Spielberg e Jackson. 
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3. A Criança e o Transmedia Educativo 

Ao apresentar algumas opções de produtos infantis que utilizam de canais 

mediáticos, resultando na estratégia de transmedia storytelling, debatemo-nos com uma 

questão importante: É possível produzir transmedia de cunho totalmente educativo que 

utiliza dessa estratégia? É sobre este assunto que trata o ponto a seguir. 

O conceito pode parecer simples, mas a implementação do transmedia storytelling 

é crucial para as crianças de hoje se desenvolverem juntamente com um entendimento 

abrangente das ferramentas do século XXI. Mais importante, ajuda a eliminar os limites 

entre aprender e brincar das formas mais emocionantes – envolvendo as crianças em 

medias interativas que elas adoram e com as quais podem aprender. 

Michel Serres (2013) apresenta alguns dos conceitos para pensar a nova geração:  
 
Crianças “habitam o virtual” e por meio de um aparelho smartphone 
acessam distintas informações, lugares, pessoas, conhecimentos e 
entretenimentos. Esta geração pode ser chamada de Polegarzinhos, pois 
utilizam os polegares com grande habilidade para digitar mensagens de 
texto. Eles também frequentam as escolas, mas muitas delas representam 
uma situação diferente da realidade ou possibilidade de acesso e interação 
com o conhecimento que um aparelho smartphone pode proporcionar 
(Serres, 2013). 

 
 Pode ser percebido nas escolas que muitos alunos e professores utilizam diferentes 

equipamentos, linguagens e medias. Mas o aparelho celular é o principal meio de acessos. 

De acordo com o relatório TIC Kids Online Brasil 2018, 93% das crianças utilizam o 

aparelho celular para acessar a internet e 74% das crianças utilizam a internet para 

pesquisar e fazer trabalhos escolares. Diante dos dados, podemos dizer que as atividades 

educacionais não são exclusivas do espaço físico da escola. Também estando presente no 

virtual, possibilitando o acesso em qualquer hora e lugar, permitindo a troca de 

informação e conhecimento. 

Estamos caminhando para uma nova fase de convergência e integração das 
medias: Tudo começa a integrar-se com tudo, a falar com tudo e com 
todos. Tudo pode ser divulgado em alguma media. Todos podem ser 
produtores e consumidores da informação. A digitalização traz a 
multiplicidade de possibilidades de escolha, de interação (Moran, 2013). 
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 Segundo o pensamento de Gosciola e Versuti (2012) o transmedia storytelling é 

o fenômeno da transição de um conteúdo por diferentes medias explorando o engajamento 

característicos das histórias. Ou seja, é o processo que permite expansão de uma narrativa 

para outras medias, sendo tecnológicas ou não. Desse modo, as escolas e programas 

educativos podem promover um engajamento e um envolvimento que motiva e promova 

a aprendizagem dos pequenos. 

 Transmedia storytelling traz em si, diferentes tipos de representações e 

associações com matrizes distintas (sonora, verbal e visual) da linguagem e do 

pensamento (Santaella, 2005), ampliando as oportunidades para os sujeitos 

desenvolverem uma forma de pensamento reflexivo, construindo conexões entre as 

diferentes linguagens. 

 Para Illera e Castells (2012), a utilização do transmedia é uma maneira de integrar 

as crianças nas atividades de modo a serem mais atrativos e participativos, como no 

ambiente escolar. O transmedia é visto como uma ferramenta e não como uma finalidade. 

Do ponto de vista educativo, o que interessa explorar são os aspectos do transmedia à 

concepção das próprias mensagens multimedia. Segundo os autores, o transmedia é uma 

excelente ferramenta para a integração das tecnologias de informação e comunicação nos 

conteúdos, assim para o desenvolvimento de práticas de alfabetização digital.  

Brincar com o transmedia é uma nova forma de entender como os pequenos 

desenvolvem a alfabetização crítica e novas literaturas de media através do meio de suas 

interações com a própria media contemporânea, que vincula estruturas em diversas 

plataformas. O transmedia storytelling pode alcançar uma parcela de jovens que se 

sentem desencantados e invisíveis, dando oportunidade para deixarem a sua marca no 

mundo e de se fazerem ouvir (Gomez, 2011). 

 O transmedia conta com a capacidade das crianças em decodificar, remixar, criar 

e compartilhar diversos tipos de conteúdos de media, desde programas como Star Wars a 

Sesame Street (Figura 3), em muitos contextos, incluindo escola, programas educativos 

ou em sua própria casa. Brincar com o transmedia é uma forma de pensar na 

experimentação, expressão e participação da media com as crianças. Dentro da sociedade 

em rede, na qual estudantes precisam se reunir e remontar informações por distintas áreas 
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de conhecimento, o transmedia requer um trabalho criativo e colaborativo de conteúdo. 

As abordagens pedagógicas do transmedia não estão concentradas apenas em novas 

medias ou digitais. As medias “mais antigas”, como livros impressos, anúncios em 

revistas e rádio também são aproveitadas de formas críticas e criativas. 

 

 
Figura 3. Personagens de Star Wars na 11ª temporada de Sesame Street (1980). 

Fonte: https://twitter.com/sesamestreet/status/860141356244549632 
 

 Como vimos, as crianças são expostas ao conteúdo transmedia em várias 

plataformas e canais, e geralmente são alfabetizadas em uma ampla gama de tecnologias 

antes de ingressar as escolas (Singer & Singer, 2011). Seus produtores, cientes desse 

potencial, implementam conceitos de transmedia storytelling para crianças, até em idade 

pré-escolar e escolar.  

Os formatos para os pequenos podem enriquecer conceitos educacionais, como 

aprendizado em jogos, resultando em processos mais elaborados de informações para as 

crianças e, portanto, incentivando seu aprendizado. Porém, sua estrutura apresenta 

limitações para seu público-alvo, pois não pode ser simplesmente adaptada para ser 

adequada para crianças, pois elas não possuem a complexa capacidade dos adultos de 

utilizar, entender e participar de franquias transmedia. Assim, os produtores precisam 
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considerar os recursos de processamento de informações, as capacidades de memória e 

de atenção das crianças, além da proficiência na linguagem e no conhecimento das 

convenções de media. 

Para Geoffrey Long (2009), o conceito de “educação transmedia” estabelece uma 

relação entre o transmedia no entretenimento e na educação. Ele explica que da mesma 

forma que o transmedia é transmitido em filmes ou jogos proporciona ao seu consumidor 

a mesma motivação para buscar mais sobre aquela determinada história, e isso também é 

utilizado na educação. O transmedia contribui para uma aprendizagem através da 

participação e conhecimento no qual as crianças, através da criação desenvolvem sua 

imaginação. Com essa estratégia, podendo também ser utilizado nas salas de aula, 

oferecem a oportunidade de se educarem uns aos outros em medias distintas, 

proporcionando um espaço de partilha, trabalho colaborativo, de pesquisa e um ambiente 

diferente, de certa forma, associado ao mundo real (Long, 2009). 

Marck Prensky (2007) cita Malcolm Gladwell e diz que “se você consegue segurar 

a atenção de uma criança, você pode educa-la” e aponta como principal exemplo o 

programa que teve início em 1969, na Public Broadcasting Service (PBS) – Sesame 

Street. Utilizando com sucesso as estratégias do transmedia storytelling, e com uma 

produção televisiva que, até os dias atuais, é referência entre pais e educadores, Sesame 

Street é um dos programas preferidos pelas crianças norte-americanas e de diversos outros 

países, programa ao qual se dedicam as próximas páginas deste estudo a partir do contexto 

empírico. 
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Capítulo 3 – O Caminho para Sesame Street 

No contexto empírico do estudo, será aprofundada a análise sobre um dos maiores 

produtos mediáticos direcionado às crianças em fase pré-escolar, o norte-americano 

Sesame Street.  

A nossa análise centra-se em dois pontos: 

- Globalização – Exploração da evolução e caracterização das coproduções de 

Sesame Street por todo o mundo de forma a atender como foi pensado e desenvolvido 

para manter atualidade e especificidade em diferentes países, idiomas e culturas; 

- Diversidade – A questão evolutiva da marca, que com mais de cinquenta anos 

de produção ativa, continua sendo sucesso em acompanhar as crianças, independente do 

media em questão, serão introduzidas as questões atribuídas no transmedia storytelling 

dento do universo de Sesame Street. 

 

1. Metodologia 

Para o desenvolvimento do presente estudo serão implementadas no contexto 

empírico diferentes estratégias de investigação qualitativa como sejam a análise 

documental, a entrevista e a análise de conteúdo. A análise documental resulta da recolha 

e identificação dos diferentes conteúdos mediáticos, relacionado ao programa Sesame 

Street, produzidos em diferentes países e em diferentes períodos históricos. A análise de 

conteúdo realizada incidiu sobre a presença ou ausência dos diferentes componentes da 

estrutura do transmedia storytelling nos programas Sesame Street de diferentes períodos. 

Tendo com o principal objetivo de analisar as origens, relações e evoluções dos 

fenômenos de comunicação e como contribuíram com as mudanças em Sesame Street. 

De acordo com McDaniel e Gates (2003), a principal característica da pesquisa qualitativa 

é a utilização de perguntas abertas, para enriquecer o leque de respostas captadas dos 

entrevistados. Segundo os autores, “não existe melhor maneira do que a pesquisa 

qualitativa para compreender a fundo as motivações e os sentimentos dos consumidores”. 

 Para Aaker (2001), a vertente qualitativa é a melhor técnica de pesquisa existente, 

pois as pessoas são mais transparentes ao responder aos questionamentos e tendem a 
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emitir um maior número de opiniões. Segundo o autor, “o propósito da pesquisa 

qualitativa é desvendar o que o consumidor tem em mente, no que pensa”. 

 Com isso, o estudo tem por objetivo elaborar e desenvolver um material que 

destaque a relevância dos medias de Sesame Street para uma melhor comunicação 

educativa direcionada ao seu público infantil. Traçando uma análise sobre a evolução dos 

meios existentes junto com as novas plataformas e redes sociais para continuar atraindo 

diversas camadas desse público da mesma faixa etária. A forma de educar acompanha a 

evolução das medias. 
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2. Sesame Street: A rua mais famosa do mundo infantil 

Em 1966, a produtora de televisão pública, com experiência de trabalho em 

jornalismo e educação e consultora de fundações norte-americanas, Joan Ganz Cooney, 

teve a ideia de produzir um programa educativo para televisão e que fosse destinado às 

crianças em fase pré-escolar. Assim, levou a ideia à Carnegie Foundation, onde 

trabalhava, e levantou os fundos necessários para financiar uma pesquisa a respeito da 

possível viabilidade de produzir o programa para todo país. Cooney viajou pelos EUA e 

Canadá entrevistando pedagogos, psicólogos e pediatras, para elaborar as melhores 

estratégias para o programa que tinha em mente (Polsky, 1974). Desta pesquisa surgiu o 

Feasibility Study, documento apresentado a diversas fundações, pesquisadores, 

autoridades públicas e profissionais da televisão. Foi a partir desta pesquisa que a 

produtora Children´s Television Workshop (CTW), rebatizada em junho de 2000 para 

Sesame Workshop, surgiu como uma estrutura independente dos EUA, dando origem ao 

programa de televisão Sesame Street. 

 Polsky (1974) atribui o sucesso do programa educativo a três pontos 

fundamentais: Equipe de produção profissional e criativa, financiamento adequado e 

excelente planejamento. Cada fator foi planejado detalhadamente, de tal forma que o 

projeto evoluiu sem crises internas até a sua estreia, em 1969. Com mais de 50 anos no 

ar e algumas crises financeiras decorrentes da diminuição de recursos vindos de órgãos 

públicos e fundações, Sesame Street continua sendo exibido nos Estados Unidos e por 

vários cantos do mundo. 

 Sesame Street teve seu primeiro programa transmitido pela PBS, no dia 10 de 

novembro de 1969 (Figura 4). Mas o seu planejamento, que revolucionou a concepção da 

televisão educativa e pública, teve início em 1966. Nesses três anos, até a estreia do 

programa na televisão norte-americana, o programa consumiu mais de US$ 8 milhões, 

dos quais entre 10% e 15% foram em pesquisas (Lesser, 1975). Nos EUA, o modelo de 

planejamento permanece o mesmo até os dias atuais. 
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Figura 4. Elenco da 1ª temporada de Sesame Street (1969). 

Fonte: https://www.kpbs.org/news/2020/mar/18/sesame-street-50-years-still-sunny/ 
 

 Foi considerado por muitos o primeiro programa infantil a “ensinar conceitos e 

divertir” (Carneiro, 2008). O processo do programa educativo teve uma formação 

particular, capaz de levar às crianças mais assíduas a ficar cativadas pela natureza 

benéfica dos episódios: O programa utilizava um formato constituído por unidades curtas 

e vivas, semelhantes aos blocos publicitários (Pinto, 2000). Esse tipo de estratégia já 

estava claro logo nas primeiras discussões sobre o planejamento do programa, Sesame 

Steet deveria ter técnicas da televisão comercial e de publicidade que agradavam o público 

infantil: Ritmo acelerado, humor, bons profissionais, inserções de filmes, animação e 

outros (Polsky, 1974).  Para ensinar às crianças sobre letras e números, seriam utilizadas 

técnicas de publicidade, ou seja, produzidos “comerciais” para cada símbolo gráfico. Essa 

linguagem da publicidade está presente até hoje nos episódios do programa. 

 Cristina Ponte (1998) referiu este aspecto que “o programa recorria ao ritmo e às 

técnicas de montagem já exploradas noutros campos da produção televisiva, 

nomeadamente na publicidade”. Neste aspecto, Raymond Williams (1996) refere que 

Sesame Street “captou o prazer das crianças com jingles e publicidade”, e acrescentou 
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que o programa educativo utilizou esse divertimento num “sentido não comercial, mas 

educativo, com motivação para ensinar conceitos”, sendo assim, não devendo nomear 

esse método de produto comercial. Segundo o autor, a resposta educativa desejada pelos 

produtores de Sesame Street, priorizando as crianças pobres de áreas urbanas, foi 

conseguida.  

 Jerry Mander defende que Sesame Street “foi concebida, projetada e realizada por 

ex-publicitários” que utilizaram para o efeito “todas as técnicas aprendidas na publicidade 

– cortes sucessivos, canções e desenhos de animação intercalados, planos de curta 

duração”. Com isso, “o programa foi considerado o mais interessante de sempre no 

âmbito da televisão pública”, o fato “baseia-se na técnica, englobando os mesmos 

artifícios da publicidade” (Mander, 1999). 

 O programa também deu atenção às técnicas que seguem lógicas de 

desenvolvimento cognitivo e curricular, além de técnicas fomentadoras de atenção e 

compreensão por partes das crianças, sendo que a diversidade de personagens, o humor e 

seus traços são estratégias necessárias para seu sucesso (Pinto, 2000). A fase de pré-

produção foi acompanhada pela divulgação do programa pelas famílias de renda inferior, 

do meio urbano, sendo merecedoras de uma atenção particular, tornando-se o público-

alvo da atração. Era necessário sensibilizá-las para que, em pouco tempo, surgir na 

televisão um programa “diferente”, que poderia ser um auxílio para os estudos dos seus 

filhos e para esse trabalho foram mobilizadas milhares de jovens voluntários a fazer o 

trabalho “porta-a-porta” (Palmer, 1988). 

 Para conquistar a atenção de seu público o programa deveria ter um alto nível de 

qualidade em sua produção. Os “recursos” financeiros deveriam ser fortes, com isso, a 

CTW reuniu melhores (e caros) profissionais relacionados a programas infantis de 

destaque, cuidando de cada passo do projeto. Um dos primeiros profissionais e que 

marcou o estilo do programa foi Jim Henson, o criador dos principais personagens de 

Sesame Street. Inicialmente, Henson relutou em utilizar seus personagens em um 

programa educativo, por medo de se tornar um artista infantil. No entanto, Cooney, uma 

vez observou que, embora a equipe criativa do programa tivesse um brilho coletivo, 

Henson era o “gênio individual”, e disse que “ele se baseou em grandes nomes como 
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Charlie Chaplin, para criar uma nova forma de arte que influenciou a cultura popular em 

todo o mundo”. 

A equipe definiu, após debates e pesquisas, que o objetivo do programa seria 

preparar crianças em desvantagem (socioeconômica ou dificuldades diversas para o 

aprendizado) para sua vida escolar (Polsky, 1974 e Lesser, 1975), esse objetivo tinha 

como intenção reduzir a diferença escolar entre crianças de classe-média e pobres.  

Através deste cenário social, educativo e televisivo que Joan Ganz Cooney junto 

com Lloyd Morrisett, da Carnegie Foundation, montaram a estrutura de Sesame Street 

com bases inovadoras: Um conteúdo educacional explícito, recorrendo ao ritmo e técnica 

de montagem já explorados na publicidade. O objetivo era “provar que, com recursos, 

tempo de preparação e talento adequados, era possível um programa educativo de uma 

hora para o público pré-escolar competir com êxito no mercado televisivo utilizando as 

melhores técnicas contemporâneas de entretenimento televisivo”, pela primeira vez na 

história da televisão norte-americana, o entretenimento e a educação associavam-se numa 

série de âmbito nacional (Ponte, 1998). 

Sobre sua audiência, os dados da Nielsen Consulting indicavam que, no começo 

do ano de 1969, entre 3,5 milhões e 4 milhões de crianças entre dois e cinco anos assistiam 

ao programa Sesame Street nos Estados Unidos. Já entre 1970 e 1971 esse número 

aumentou para 5,25 e 6,75 milhões de crianças. Segundo dados da Nielsen, mostram que 

essa audiência aumentou novamente em 1971 e 1972, tendo 8,9 milhões de crianças 

assistindo ao programa. Sesame Street tornou-se o programa mais assistido pelas crianças 

nos Estados Unidos (Cook, 1975). 

Logo nos primeiros anos foram feitas críticas ao programa, atribuindo um excesso 

de mostrar o lado bom da vida, tendo ausência de conflitos e dramas, além da presença 

de mensagens muito norte-americanas e um excesso de informações. Aos poucos foram 

inseridos em seu conteúdo caracteres latinos, tornando-se um programa bilíngue, além de 

criar a primeira coprodução internacional na América Latina, o Plaza Sésamo. As 

mulheres também ganharam mais destaques no programa norte-americano, tanto em seu 

elenco humano, quanto na inserção de mais personagens muppets femininos. Os negros 

foram representados através do personagem Roosevelt Franklin, um muppet inserido na 
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sétima temporada, em 1975, sendo um personagem prodígio que dirigia sua própria escola 

primária. 

Através da parceria entre Sesame Workshop e o canal HBO, os episódios da versão 

original de Sesame Street atualmente fazem parte do catálogo de streaming do canal, e 

podem ser assistidos a qualquer momento nos canais HBO GO e HBO Now, e nove meses 

depois os episódios são transmitidos no canal PBS, em rede nacional.  

Cinquenta anos depois, Sesame Street continua levando sua mensagem a milhares 

de crianças por todo o mundo. Sua estrutura educacional foi atualizada, acompanhando a 

evolução do seu público, novos personagens foram inseridos, além de novos temas 

entraram em questão. Durante o ano de 2019 o programa norte-americano realizou 

diversas homenagens devido à comemoração pelos seus cinquenta anos de vida. Com 

programas comemorativos, participações de artistas e personagens de suas coproduções. 

No mês de maio toda a equipe foi homenageada durante a nomeação oficial de uma rua 

na cidade de Nova York, com o cruzamento entre a West 63rd com a Broadway, a rua 

“Sesame Street” estava oficialmente no mapa dos Estados Unidos48. Em maio de 2020 

estreou nas noites da HBO Max um spin-off do programa em formato de talk-show, 

intitulado de The Not-Too-Late Show with Elmo49, apresentado por Elmo. A primeira 

temporada da série foi composta por 13 episódios de 15 minutos, cada. O principal 

objetivo desta série está centrado nas rotinas de dormir, com cada episódio demonstrando 

um aspecto diferente50. Diferentemente dos talk-shows noturnos apresentados na 

televisão norte-americana, neste spin-off não possuem notícias sobre os acontecimentos 

da atualidade, servindo assim como um alívio para pais e crianças, sendo o puro 

entretenimento familiar. 

Sesame Street como entidade influente é particularmente único porque não limita 

sua cobertura às ondas de rádio e televisão. De fato, milhares de produtos da marca estão 

disponíveis globalmente, incluindo videogames, DVDs, brinquedos, livros e até cookies. 

 
48 So how do you get to Sesame Street? (2019), https://www.theguardian.com/tv-and-
radio/2019/may/01/sesame-street-new-york-city-reveals-location, obtido em 2020-03-28. 
49 The Not-Too-Late Show with Elmo Preview (2020), https://youtu.be/lHLJG_ALP20, obtido em 2020-
05-30. 
50 HBO Max’s The Not-Too-Late Show with Elmo is better than it has any right to be (2020), 
https://www.tomsguide.com/news/hbo-max-not-too-late-show-elmo-review, obtido em 2020-05-30. 
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Existe também parques de diversão no México, Japão e o Sesame Place, nos Estados 

Unidos (Inkpen 2002; Lee, 2006).  

Ao longo desses cinquenta anos o programa ficou pequeno para a estrutura 

televisiva, ganhando novos “braços” como filmes, livros, aplicações e outras medias para 

contar suas diferentes histórias e mensagens. Todo o sucesso e fascínio pelo programa é 

de caráter global, atingindo diferentes culturas e idiomas. Com isso, a implementação das 

coproduções pelos cinco continentes foi um fator importante para todo esse sucesso e 

consolidação da marca Sesame Street.  
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3. Rua, Vila, Park, Plaza Sésamo pelo Mundo 

Pouco tempo depois de sua estreia na televisão norte-americana, o programa 

Sesame Street começou sua expansão internacional, nomeadamente para países da língua 

inglesa, como na Austrália e Canadá, por exemplo. Como forma de exportação, a CTW 

produziu uma versão internacional do programa, tendo um compacto com as cenas dos 

personagens mesclado com animações, tudo dublado para diferentes línguas. Como por 

exemplo, na Itália o compacto dublado em italiano teve exibição em 1971, com o título 

de Sesamo Apriti, já em Portugal esse compacto teve exibição em 1976 e 1977 e ganhou 

o nome de Abre-te Sésamo. 

 Mas em 1972, México e Brasil ganharam as primeiras coproduções do programa. 

No México, quase metade do material foi produzido integralmente pelo grupo mexicano 

Televisa e no Brasil a primeira coprodução do país era produzida entre a TV Globo e a 

TV Cultura. Os resultados foram positivos e permitiram a sua generalização a outros 

países como Alemanha, França, Espanha, Kuwait (com uma versão inicial para 16 países 

árabes), Israel, Suécia, Filipinas, Turquia, Portugal (Brederode Santos, 1991) e em muitos 

outros países: 

 

Figura 5. Mapa-múndi de Sesame Street e todas suas coproduções pelo mundo. 
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Tabela 1. Sesame Street e suas coproduções pelo mundo. 

 
 

O modelo mais comum para estas coproduções é constituído por temporadas de 

até seis meses de exibição, com 130 programas de meia hora, aproximadamente. 

Geralmente, a Sesame Workshop fornece metade do material, com conteúdos da versão 

original (Sesame Street) e a outra metade fica totalmente a cargo da estação coprodutora. 

Assim, estes modelos de coproduções possuem uma particularidade que em cada estação 

coprodutora recria a matriz original do programa, para definir aspectos como objetivos 

educacionais ou perfis de personagens de acordo, ou mais próximo, para a população que 

se destina a coprodução. 

 As coproduções internacionais de Sesame Street contêm a essência da versão 

original dos Estados Unidos, seu estilo, faixa etária do público-alvo, seus objetivos de 

aprendizado e princípios básicos. Ao mesmo tempo, as coproduções são adaptadas para 

direcionar às necessidades específicas das crianças locais e seus cuidadores. O processo 

de desenvolvimento é longo, geralmente envolvendo funcionários da Sesame Workshop 

que viajam para o local em questão para estabelecer uma consultoria com os produtores 

das versões locais, o canal de televisão (geralmente canais públicos) e educadores (muitas 

vezes do Ministério da Educação Nacional) (Lee, 2006). Conforme apresentado na Tabela 

1, cada país apresenta um título próprio de sua versão (por exemplo, Sesame Park no 

Canadá), personagens, trilha, design do programa, seu formato básico é diferente para 

1 Sesame Street - Estados Unidos (1969) 19 Zhima Jie - China (1998)
2 Plaza Sésamo - México (1972) 20 Takalani Sesame - África do Sul (2000)
3 Vila Sésamo - Brasil (1972) 21 Alam Simsim - Egito (2000)
4 Sesamstraße - Alemanha (1973) 22 Sippuray Sumsum - Israel (2002)
5 Canadian Sesame Street / Sesame Park - Canadá (1973) 23 Hikayat Simsim - Palestina (2002)
6 Sesamstraat - Países Baixos (1976) 24 Hikayat Simsim - Jordânia (2003)
7 1, Rue Sésame - França (1978) 25 Sesame Street - Japão (2004)
8 Barrio Sésamo - Espanha (1979) 26 Sisimpur - Bangladesh (2005)
9 Iftah Ya Simsim - Kuwait (1979) 27 5, Rué Sésame - França (2005)

10 Svenska Sesam - Suécia (1981) 28 Gali Gali Sim Sim - Índia (2006)
11 Rechov Sumsum - Israel (1982) 29 Shara'a Simsim - Palestina (2007)
12 Sesame! - Filipinas (1983) 30 Sesame Tree - Irlanda do Norte (2008)
13 Susam Sokağı  - Turquia (1989) 31 Jalan Sesama - Indonésia (2008)
14 Rua Sésamo - Portugal (1989) 32 Sesamgade - Dinamarca (2009)
15 Sesam Stasjon - Noruega (1991) 33 Sesame Square - Nigéria (2009)
16 Ulitsa Sezam - Rússia (1996) 34 Baghch-e-Simsim - Afeganistão (2011)
17 Ulica Sesamkowa - Polônia (1996) 35 Simsim Humara - Paquistão (2011)
18 Rechov Sumsum / Shara'a Simsim - Israel / Palestina (1998) 36 Ahlan Simsim - Iraque, Síria, Jordânia e Líbano (2020)
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cada país (Lee, 2006). Este equilíbrio entre os fundamentos essenciais e centrais do 

Sesame Street e a flexibilidade e adaptação ajudou ao programa a sustentar a integridade 

educacional e a qualidade do programa em todo mundo (Baxter, 2016). 

A estrutura do pensamento do Sesame Workshop foi afastar a imposição das 

sensibilidades e pensamentos norte-americanos sobre as suas coproduções, ao invés disso, 

fornecer a estrutura para um programa educativo que pode ser criado em diferentes países, 

por educadores locais com uma equipe de produção que responda às necessidades 

educacionais daquela região (Fish, Truglio e Cole, 1999). Ou seja, as coproduções 

internacionais de Sesame Street começam com uma avaliação das necessidades locais no 

estágio de iniciação para assim, determinar se existe apoio entre educadores, entidades 

governamentais e dentro das comunidades de radiofusão e produção para o 

desenvolvimento do projeto (Cole, Richman e Brow, 2001). Segundo Stephen Sobhani, 

“Em Sesame Street não falamos de crianças, conversamos com as crianças” (Cole, 2016).  

 Existem quatro políticas de licenciamento que são obrigatórias pela Sesame 

Workshop para a implementação de uma coprodução: (1) O programa deve ser 

transmitido sem intervalos comerciais (embora as agências de financiamento possam ter 

identificação no início ou final do programa); (2) A coprodução deve atender aos padrões 

aprovados pelo Sesame Workshop; (3) O programa deve refletir os valores e tradições 

culturais do país anfitrião e (4) Qualquer alteração proposta à coprodução deve ser 

aprovado e supervisionado pelos especialistas em educação e por um comitê formado 

pelo Sesame Workshop (Inkpen, 2002). 

 Na versão original, nos Estados Unidos, cada nova temporada inclui um foco de 

conteúdo especial direcionado a uma área curricular específica. Isso permite que os 

produtores possam explorar uma determinada área educativa com maior profundidade e 

assim, produzir materiais relacionados ao tema, enquanto apresentam uma diversidade de 

habilidades. Por exemplo, uma temporada de Sesame Street foi direcionada a promover a 

saúde, estilos de vida, respondendo a uma necessidade crescente dos norte-americanos 

em combater a epidemia de obesidade no país (Cole, Kotler e Pai, 2010). As coproduções 

também desenvolvem essa característica, como, por exemplo, a versão sul-africana, 
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Takalani Sesame, adotou em algumas temporadas uma orientação especial sobre 

educação de HIV/SIDA (Segal, Cole e Fuld, 2002). 

 Os diferentes personagens e cenários são projetados para oferecer às crianças uma 

experiência diversificada e privilegiada. Paralelamente, cada coprodução tem seus 

próprios objetivos educacionais determinados pelos especialistas em educação em 

parceria com o Sesame Workshop. A flexibilidade para evoluir ao longo dos anos, e 

também acomodar uma variedade de temas abordados é uma marca registrada do 

processo de desenvolvimento de Sesame Street pelo mundo, e isso faz parte do trabalho 

desde as suas primeiras coproduções (Cole, 2009). A seguir será apresentado neste estudo 

o perfil de algumas importantes coproduções de Sesame Street que foram, e estão sendo 

desenvolvidas ao longo dos seus mais de 50 anos de produção, algumas ainda estão em 

plena produção, outras estão estreando agora. 

  

3.1. Plaza Sésamo – América Latina 

 Em 1972 foi transmitida a primeira coprodução de Sesame Street, oferecendo a 

oportunidade única para o público mexicano, surgia assim Plaza Sésamo. Sendo uma 

produção totalmente nova da versão original, adaptada especialmente para a cultura 

latino-americana. Educadores, psicólogos e psiquiatras realizaram estudos de evolução 

formativa para guiar os produtores desta versão (Diaz Guerrero, 1975) e servindo de base 

para lançar experimentos mais extensos com o objetivo de determinar os efeitos de Plaza 

Sésamo sobre o processo de aprendizagem com as crianças em idade pré-escolar. Em 

menos de um ano de produção a versão mexicana já tinha como telespectadores 90% de 

crianças nesta faixa etária, independentemente de sua classe social (Diaz Guerrero, 1976).  

 A versão mexicana foi produzida no México e transmitido pelo Canal 5 do Grupo 

Televisa, e ao longo dos anos também foi transmitida para toda América Latina pela 

Discovery Kids e nos Estados Unidos através do canal hispânico Univisión e pelo canal 

PBS, sendo a única coprodução de Sesame Street que pode ser vista amplamente no país 

norte-americano. A versão também conta com personagens exclusivos, o que é uma 

característica de todas coproduções, neste caso um dos principais personagens é o 

simpático Abelardo Montoya, primo do personagem norte-americano Big Bird (Figura 
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6). A primeira versão de Abelardo era parecida com um crocodilo, mas pesquisas 

apresentaram que as crianças rejeitavam este personagem em forma de crocodilo, com 

isso a coprodução latina o substitui por essa versão do personagem que conhecemos 

atualmente, bem parecido (primo) de Big Bird (Bexter, 2015). O personagem mexicano 

chegou a participar do episódio 3.646 da versão norte-americana, exibido em 1997, 

realizando assim o encontro entre os dois primos/personagens51. 

 

 
Figura 6. Abelardo visita seu primo Big Bird em Hollywood (2019). 

Fonte: https://twitter.com/BigBird/status/1157349525947686912/photo/1 
 

Conforme o programa se adaptava aos novos contextos, Sesame Workshop 

começou a identificar que diversas crianças desprivilegiadas que eles pretendiam alcançar 

viviam em áreas sem eletricidade ou equipamentos como televisão e computador. Como 

isso, Sesame Workshop começou a ampliar seus métodos de conteúdo para incluir 

tecnologias mais simples através das organizações comunitárias (Cole, 2009). Como foi 

o caso no início dos anos 90, Plaza Sésamo iniciou esforços de divulgação utilizando 

conteúdo de vídeos em salas de aula, para aumentar o impacto e envolver a comunidade. 

 
51 Did you know that ‘Sesame Street’ Big Bird & “Plaza Sésamo’s Abelardo are cousins? (2019), 
https://remezcla.com/lists/film/sesame-street-big-bird-plaza-sesamo-abelardo-cousins-reunite/, obtido em 
2020-03-30. 
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Com o passar do tempo, esses esforços evoluíram para incluir livros, jogos de tabuleiros, 

cartazes e eventos comunitários nas escolas, centros comunitários e hospitais. Já em 

meados da década de 2000, a mesma coprodução lançou vários programas de 

envolvimento comunitário em diversos países da América Latina, concentrando 

preocupações relevantes para população local: Saúde (Colômbia e México), segurança 

em rodovias (Costa Rica e México) e preparação para enfrentar desastres (Chile, 

Colômbia e México) (Jorge Baxter, 2016). 

Na Colômbia, um estudo apresentou que os materiais educativos do Sesame 

Workshop em salas de aula (livros de histórias sobre hábitos saudáveis, cartazes, 

videogames e músicas) melhoraram conhecimentos, atitudes e hábitos de alimentação 

saudável. Os pesquisadores atribuíram a eficácia da intervenção à sua forma de 

abordagem ‘diversão enquanto aprende’, que pode ter ajudado a elevar a atenção das 

crianças e as motivaram a aprender (Céspedes, 2013). 

A nona temporada do programa, exibido originalmente em 2006, contou com a 

participação, além das crianças mexicanas, de crianças chilenas, colombianas e da 

comunidade latina dos Estados Unidos, convertendo para Plaza Sésamo Panamericano. 

Neste mesmo ano a coprodução foi finalista no International Emmy Awards, contra a Rue 

Sésame, versão francesa de Sesame Street, mas ambas não levaram o prêmio na categoria 

“Children & Young People”. Em 2014, o especial Plaza Sésamo: Monstruos en Red, 

produzido na Colômbia, foi indicado pra um Emmy Internacional na categoria melhor 

programa infantil (Cole e Lee, 2016). 

 Atualmente, a versão latino-americana alterou seu nome, excluindo a palavra 

“Plaza”, utilizando apenas Sésamo, sendo uma forma de atrair distintos públicos, 

independente do idioma e também mudou de casa, desde abril de 2020 o programa está 

sendo exibido no México pela Azteca 7, pertencente à TV Azteca, do Grupo Salinas52. 

Pode-se dizer que esta versão é uma das mais exemplares de toda estrutura, além de seu 

sucesso em termos de audiência, o programa atravessa gerações e se firma como uma 

importante fonte de aprendizado na idade pré-escolar dos latinos. 

 
52 Sésamo arrives to Azteca 7 to support mexican families (2020), 
https://www.sesameworkshop.org/press-room/press-releases/sesamo-arrives-azteca-7-support-mexican-
families, obtido em 2020-04-24. 
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3.2. Vila Sésamo – Brasil 

 Junto com a versão mexicana, a versão brasileira de Sesame Street teve sua 

primeira transmissão em 1972, sendo a primeira produção educativa de impacto massivo 

e alto orçamento no Brasil. A ideia de exportar a produção norte-americana foi de José 

Bonifácio O. Sobrinho, diretor da Central Globo de Produções, e de Claudio Petraglia, 

diretor da TV Cultura de São Paulo: 

 No início de 1972 fui com Joe Wallach a Nova York e adquirimos os 
direitos de Sesame Street, da CTW. Como não tínhamos onde produzir, 
contei com o entusiasmo do Cláudio Petraglia, que não só colocou a TV 
Cultura a nossa disposição, mas também assumiu pessoalmente a 
responsabilidade do projeto (Sobrinho, 2011). 

 
Na versão brasileira, a “rua”, ao contrário de outras coproduções pelo mundo, se 

transformou em “vila” para atender a realidade brasileira. Segundo Petraglia (2018), “vila 

tem sentido de útero, proteção”. O cenário da coprodução foi desenvolvido por José 

Armando Ferrara e inspirado nos casarões do bairro do Bixiga, em São Paulo (aspecto de 

vila operária). 

O programa Vila Sésamo foi a primeira grande experiência brasileira de 
uso efetivamente pedagógico do meio televisual de massa e foi um grande 
sucesso tanto em termos de público e de continuidade (132 programas de 
55 minutos) como em qualidade pedagógica. (Belloni, 1984). 

 
Vila Sésamo estabeleceu padrões encontrados nas produções brasileiras nos anos 

futuros. O programa era emitido em São Paulo pela TV Cultura, às 17h30, e no Rio de 

Janeiro (e resto do país) pela TV Globo em dois horários: 10h45 e às 16h (Revista Veja, 

1972). Assim como a produção norte-americana, Vila Sésamo destinava-se a crianças 

entre 3 e 5 anos e tinha um conteúdo pré-escolar como: noções de números, alfabeto, 

cores e geometria. 

 A estrutura era formada por quadros ou módulos de curta duração (máximo 
de 3 minutos) que, tal como anúncios publicitários, repetiam-se em ritmo 
acelerado, para não dispersar a atenção da criança. Cada módulo tinha 
objetivo pedagógico específico. Utilizavam-se situações de estímulo ao 
raciocínio, humor, ação e criatividade. Usavam-se diversas técnicas de 
televisão. Havia quadros com bonecos e personagens humanos, animação 
e música (Carneiro, 1999). 
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Segundo o site da TV Cultura, a versão brasileira do personagem Big Bird, no 

Brasil batizado de Garibaldo, foi confeccionado na cor azul, pois era necessário resolver 

uma questão técnica. Em 1972, a televisão brasileira ainda estava na era do preto e branco 

(a expansão da TV em cores ocorreria somente a partir da Copa do Mundo de 1974). Esta 

alteração de cores do personagem proporcionou uma melhor profundidade e visualização 

do personagem, que se estivesse na cor original (amarelo), seria visualizado em tons de 

cinza. 

Esta fase inicial de Vila Sésamo no Brasil durou até 1974. Após isso, a TV Globo 

assumiu toda produção, e realizou algumas alterações, como a sua abertura e inclusão de 

novos personagens, tornando o programa com conteúdo totalmente brasileiro. A 

coprodução ficou no ar até 1977, quando venceu o contrato de direitos autorais com a 

CTW53. 

Em 2007, os personagens da Vila Sésamo retornam para o Brasil e para a TV 

Cultura. Nesta nova coprodução foram inseridas cenas de Sesame Street dubladas para o 

português mescladas com cenas gravadas nos estúdios da TV Cultura. As cenas 

brasileiras foram protagonizadas apenas por Garibaldo, desta vez idêntico ao personagem 

norte-americano de penas amarelas, e a nova personagem criada especialmente para esta 

coprodução, Bel, uma personagem de 3 anos, que possui uma mente curiosa e tem pêlos 

cor rosa choque. 

Fernando Gomes foi o manipulador do Garibaldo nesta retomada de Vila Sésamo 

na TV Cultura. Em entrevista para esta dissertação (Apêndice, página 208), e questionado 

sobre as diferenças entre o personagem Garibaldo de 1972 e o de 2007 e a importância 

do programa, respondeu: 

A “fantasia” do Garibaldo teve nesses anos uma evolução “tecnológica” 
assustadora. Ela é profundamente mais leve em função da opção de 
materiais, mais anatômica, mais higiênica e hoje em dia o manipulador vê 
as ações através de um monitor que fica apoiado em seu peito. Na origem 
do personagem (na versão de 1972), algumas penas eram tiradas do peito 
do boneco, na altura dos olhos do manipulador para que ele tivesse como 
enxergar suas ações. Vale dizer que a partir do momento em que se veste 
o Garibaldo, você não vê mais nada no mundo exterior, a não ser pela 

 
53 O Antigo Programa Vila Sésamo (2018), https://vejasp.abril.com.br/blog/memoria/o-antigo-programa-
vila-sesamo/, obtido em 2020-04-01. 



 

70 

imagem de câmera e monitor. Não há um só furinho na roupa, para se 
enxergar. Um programa com essa qualidade tem espaço em qualquer lugar 
do mundo. Claro que se precisa fazer adequações à cultura de cada país. 

 

 Fernando Gomes (em entrevista) diz também que, em 2007, durante o treinamento 

nos Estados Unidos para manipular Garibaldo teve a oportunidade de conhecer Caroll 

Spinney, o marionetista original que deu vida ao Big Bird na versão original de Sesame 

Street. 

Tive a oportunidade de conhecer ídolos que nunca imaginei ver ao vivo e 
principalmente ser apresentado a eles como um igual. Em especial o 
Caroll, já com 74 anos e ainda dando vida ao personagem. Posso dizer, 
pelo pouco que conheci, que ele era uma generosidade sem par. Ele 
realmente amava o que fazia e seus personagens. Ele me preparou dizendo 
que o desgaste físico para fazer o personagem era enorme e que o amor 
para lhe dar vida tinha de ser maior ainda. 

 

Para Gary E. Knell (2007), presidente e CEO da Sesame Workshop, o retorno de 

Vila Sésamo ao Brasil representou um marco na história da ONG: “Com a educação como 

ponto fundamental para a primeira infância no país, a Sesame Workshop está orgulhosa 

em ser novamente parceira da TV Cultura na proposta de incentivar e acompanhar o 

aprendizado das crianças brasileiras”54. 

Segundo Âmbar de Barros, coordenadora do núcleo da Fundação Padre Anchieta, 

os objetivos entre a versão de 1972 e a de 2007 são diferentes: 

Nos anos 70 o objetivo era colocar as crianças no ensino fundamental. O 
Brasil avançou, e a maioria está matriculada. Hoje a luta é pelo ensino 
infantil. Apenas 35% das crianças de zero a cinco anos estão na escola. 
Vila Sésamo tem o objetivo de universalizar o acesso de todos ao 
aprendizado nessa fase (Âmbar, 2007). 
 

O principal objetivo da coprodução de 2007 é tornar o aprendizado das crianças 

de diferentes classes sociais e regiões do Brasil mais acessível, divertido e atraente. Seus 

objetivos educacionais foram definidos com a ajuda de especialistas brasileiros e tem 

como base quatro princípios: Alfabetização e representação simbólica; Organização 

 
54 Vila Sésamo, Grande Sucesso dos anos 1970, volta à TV Cultura (2007), 
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/vila-sesamo-grande-sucesso-dos-anos-1970-volta-a-tv-
cultura/, obtido em 2020-04-01. 
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cognitiva; Conhecimento e interesse pelo meio ambiente; Respeito, compreensão e 

diversidade55.  

Em 2017, o programa voltou às telas da TV Cultura para uma nova temporada. 

Desta vez, sem o personagem Garibaldo, e sem utilizar no título a palavra “Vila”, sendo 

chamado apenas “Sésamo”, igual a coprodução latino-americana. Devido à crise 

financeira, o investimento anunciado em 2015 de R$18 milhões caiu drasticamente para 

apenas R$7 milhões56, com isto a produção de Sésamo fez diversas adaptações, como a 

inevitável redução no número de episódios, de 120 para 52.  

De acordo com João Amorim (2017), diretor-geral de Sesame Workshop no Brasil, 

o público-alvo desta nova temporada é crianças entre 2 e 6 anos de idade, tendo no roteiro 

mais leve e com humor, para tentar atingir também os irmãos mais velhos. Entre os temas 

abordados tem sustentabilidade, valorização de brincadeiras, alfabetização digital e 

empoderamento feminino57. Sésamo também começou a disponibilizar seu conteúdo no 

canal do Youtube58. 

Após mais de 40 anos desde o surgimento da primeira coprodução de Sesame 

Street no Brasil ela continua sendo uma referência em qualidade educativa para as 

crianças, onde marcou toda uma geração. Nos dias atuais, com as versões mais recentes, 

a qualidade continua alta, mesmo com orçamentos reduzidos. E o mais importante, 

Sésamo está acompanhando a evolução de seus novos públicos, adaptando sua linguagem 

e sua estrutura. O programa não parou no tempo e segue crescendo. 

 

 

 

 
55 De Volta às Telas (2007), http://revistacrescer.globo.com/Crescer/0,19125,EFC1660773-5670,00.html, 
obtido em 2020-04-01. 
56 Nova ‘Vila Sésamo’ perde metade do investimento previsto (2016), 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,nova-vila-sesamo-perde-metade-do-investimento-
previsto,1880331, obtido em 2020-04-01. 
57 ‘Vila Sésamo’ retorna à TV com temas atuais e sem Garibaldo (2017), 
https://br.blastingnews.com/cultura/2017/03/vila-sesamo-retorna-a-tv-com-temas-atuais-e-sem-garibaldo-
001526363.html, obtido em 2020-04-01. 
58 Novos episódios de ‘Sésamo’ tem famosos brasileiros (2017),  
https://veja.abril.com.br/entretenimento/imperdivel-novos-episodios-de-sesamo-tem-famosos-brasileiros/, 
obtido em 2020-04-01. 
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3.3. Sesamstrasse – Alemanha 

A coprodução alemã foi a terceira da franquia a ser desenvolvida fora dos Estados 

Unidos. No dia 1º de agosto de 1972 foi exibido um episódio piloto, ainda no idioma 

original, logo no ano seguinte, em 8 de janeiro de 1973, surgia a versão alemã 

Sesamstrasse, assim como na versão mexicana e brasileira, mesclando cenas produzidas 

nos EUA e no país de transmissão.  

Segundo Margot Berghaus e Janpeter Kop (1983), antes do lançamento desta 

coprodução, cerca de dez anos antes, as autoridades alemãs perceberam cada vez mais a 

necessidade de educar as crianças antes mesmo de ingressarem na escola. Isso 

considerando a televisão como um instrumento adequado para canalizar esses esforços 

pré-escolares, sem a necessidade exagerada de professores e sem grandes custos 

financeiros. A aquisição do programa foi promovida entre a CTW e o Ministério da 

Educação e Ciência da Alemanha, que também financiou o projeto.  

O ponto de vista educacional também foi destaque na coprodução alemã no canal 

Norddeutscher Rundfunk (NDR), segundo a responsável pela produção, Anke Schmidt-

Bratzel, “além das principais áreas de ensino emocional e social, os temas de tolerância e 

conflito são muito importantes. As crianças tomam contato com eles através da concepção 

informativa da série”. 

 Alguns educadores temiam que seu público alemão encontrasse dificuldades em 

se identificar com as cenas originais norte-americanas, mostrando os personagens pelas 

ruas típicas dos EUA. Assim, Sesamstrasse passou a incluir cenas “nacionalizadas” e com 

personagens exclusivas da franquia alemã. 

 Nesta versão, a partir de 1978, contou com um personagem principal que lembrava 

um urso de 5 anos, chamado de Samson. Assim, como Big Bird, ele é um personagem de 

corpo inteiro, e a maior parte de sua linguagem corporal vem do jeito que ele caminha, 

pois seus criadores lhe deram sapatos gigantes. Fruto de zelo pedagógico exagerado ou 

não, o certo é que o sucesso do personagem foi tão grande que algumas crianças alemãs 

insistiam que o nome do programa era Samson-Strasse. 

 A versão Sesamstrasse, desde a sua estreia, já conta com mais de 40 temporadas 

exibidas na televisão alemã e é baseada na ideia, defendida pelo educador alemão 
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Friedrich Froebel, de que, através da sua própria descoberta, as crianças se desenvolverão. 

O programa não contém segmentos sobre números ou letras de aprendizado, ao invés 

disso, concentra-se em questões sociais, como o compartilhamento. Desde 2010 também 

é transmitida uma série spin-off, com apenas com os personagens locais de Sesamstrasse, 

chamado de Eine Möhre für Zwei, cada episódio tem 12 minutos e tem como público-

alvo crianças de três a sete anos. Até 2018 foram produzidas 6 temporadas. 

 

3.4. Sesame Park – Canadá 

 A versão canadense de Sesame Street surgiu no início dos anos 70, quando a 

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) adquiriu os direitos de transmissão do 

programa. Na mesma época a Canadian Radio-television and Telecommunications 

Commission (CRTC) estava a lançar novas questões relacionadas ao conteúdo televisivo 

no país. Por isso, Sesame Steet tornou-se um dos pontos focais em debates em andamento 

na radiodifusão, pois naquela época era necessário criar conteúdos próprios para a 

televisão canadense. 

 Por fim, os produtores da CBC encontraram uma solução para esta questão: A 

nacionalização de Sesame Street no país. Entre 1973 e 1987, os telespectadores inglês-

canadenses assistiram uma versão modificada do programa que ia ao ar pela PBS nos 

Estados Unidos, a Canadian Sesame Street. Durante quinze anos, antes do surgimento da 

sua versão própria, as crianças canadenses assistiram ao programa com alguns segmentos 

norte-americanos substituídos pelos produzidos pela CBC, tudo permitido pela CRTC. A 

televisão pode ser vista usando dois níveis de comunicação: conteúdo e forma (McLuhan, 

1964). Presumivelmente, a cultura de uma nação poderia ser comunicada através de 

características formais, técnicas de produção como panelas, músicas e através do que é 

mostrado ou falado (Huston, 1981; Anderson Levin, 1976; e Bouchard, 1979). 

 Em 1987, o produtor executivo Michel Lavoie, criou a expansão do conteúdo 

canadense. Novos segmentos eram filmados em Toronto, apresentando três novos 

personagens: Basil, o urso polar, Louis, a lontra francófona, e Dodi, uma idosa piloto de 

caça e transportador de correspondência. Em vez de uma coprodução, a CBC estava 

comprando imagens da CTW e, por contrato, só eram permitidas excluir 23 minutos de 
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imagens americanas. As cenas substituídas enfatizavam o bilinguismo através do 

espanhol. Nas novas cenas canadenses, o francês era muito utilizado, especialmente com 

o personagem Louis, que alternava suas falas entre o inglês e o francês. 

 Em 1996, o programa passa por mais uma modificação, uma das mais importantes. 

Ao invés de inserir cenas canadenses na versão americana, a série foi cortada para trinta 

minutos, dominada pelas cenas canadenses com poucas e raras inserções de cenas norte-

americanas. A inversão dos conteúdos foi explicada pelo executivo do programa da CBC, 

Peter Moss “meus filhos cresceram assistindo a Sesame Street original, mas decidimos 

que é o momento de inserir as mensagens pró-sociais do programa com sua excelente 

pedagogia, habilidades de alfabetização e números, com contexto canadense”. Sobre o 

novo nome do programa Moss disse: “Não existe uma cidade canadense onde você possa 

percorrer mais do que seis quarteirões sem encontrar um parque verde e seguro. Então 

nomeamos o programa de Sesame Park” (Quill, 1996). 

 Segundo Matthew Hayday (2016), Sesame Park continuou sendo a base da 

educação da CBC, tendo mais de 750 mil crianças sintonizadas anualmente para assistir 

ao programa. Embora esta última versão tenha tido muita aceitação entre o público 

infantil e tenha recebido diversos prêmios, a audiência foi afetada pelo aumento da 

disponibilidade de transmissão do canal norte-americano PBS, via cabo, permitindo que 

pais nostálgicos revisitassem ao antigo programa e exibindo aos seus filhos. Em 2002 a 

versão canadense foi cancelada. 

 

3.5. Barrio Sésamo – Espanha 

 Desde a estreia da versão espanhola de Sesame Street, em 1979, pela Televisión 

Española (TVE), já foram produzidas três versões distintas de Barrio Sésamo. A 

primeira, produzida entre 1979 e 1980, a segunda, e mais lembrada pelos espanhóis, entre 

os anos de 1983 e 1987, e a terceira versão, entre os anos de 1996 e 2000. 

 Independente da versão, Barrio Sésamo teve como objetivo principal ensinar aos 

pequenos utilizando a televisão, usando o meio de comunicação atrativo com linguagem 

próxima, utilizando personagens carismáticos, interessantes e parecidos com eles (Del 

Campo, 2005). De fato, os personagens que habitam em Barrio Sésamo possuem muita 
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imaginação, e em seu universo também surgem regularmente personagens imaginários 

(Morrow, 2006). 

 Para cada versão o programa criou distintos personagens. Na primeira apareceram 

Caponata, uma galinha enorme nas cores laranja, roxo e amarelo com cabelo na cor rosa, 

e um caracol verde chamado Pereszgil. Para a segunda versão surgiram Don Pimpón, um 

monstro de pele marrom e o ouriço rosa Espinete. Curiosamente, o ouriço mais famoso 

desta coprodução não era criação espanhola. Na época em que a versão de 1983 entrou 

em produção sua equipe precisava incluir uma personagem que fosse relacionada ao 

simbolismo nacional. Por isso, a produção entrou em contato com Kermit Love, criador 

de vários personagens de Sesame Street pelo mundo, mas devido ao grande número de 

trabalho naquele momento, a alternativa encontrada foi utilizar o mesmo personagem da 

primeira versão da coprodução em Israel, Rechov Sumsum, naquele país a personagem 

recebia o nome de Kippi Bem Kippod. 

 No outono de 1996, foi apresentada a terceira versão do programa infantil, cujo 

personagem principal se chamava Blukie, um felino azul de corpo inteiro. Na época de 

sua transmissão era a única coprodução em todo o mundo em que todas as portas e janelas 

podiam-se abrir e fechar, e as plantas e frutas do cenário eram naturais. Durante todas as 

exibições de Barrio Sésamo foram trabalhados comportamentos afetivos, uma vez que os 

episódios incluíam diferentes grupos de pessoas, velhos e jovens, homens e mulheres, 

grandes e pequenos, que interagiam entre si em situações de jogo e de resoluções de 

problemas (Morrow, 2006). 

 A implementação eficaz da cultura espanhola no formato televisivo deve-se à 

perfeita adaptação do formato bem elaborado de Barrio Sésamo, adequado à cultura e 

sociedade espanhola. Seus personagens eram introduzidos em um contexto de realidade 

muito próximo ao cotidiano das crianças espanholas: Um bairro simples, padeiro, 

quiosques, tudo isso causa a grande identificação que a geração de espanhóis tem quando 

se recordam de Barrio Sésamo. 
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3.6. Rua Sésamo – Portugal 

A versão portuguesa começou a ser coproduzida em 1987 e estrou no final de 

1989, na faixa do final da tarde, entre às 18 e 19 horas, pela Rádio e Televisão de Portugal 

(RTP). Sendo coordenado por Clara Alvarez como “uma grande aposta a nível da direção 

do Programa, produzida em termos inéditos” (Ponte, 1998). De acordo com o seu 

produtor, Manuel Petróneo, “Rua Sésamo foi o projeto mais ambicioso jamais levado a 

cabo pela RTP e em temos de produção televisiva é, porventura, o mais complexo”. 

 Na linha das coproduções de Sesame Street, a versão portuguesa surgia como um 

projeto televisivo dirigido aos pequenos de diferentes países e culturas, onde a língua 

portuguesa, como língua materna ou oficial, desempenhava um papel de extrema 

importância, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe e 

Macau. 

 A versão portuguesa ficou em exibição até 1994, e apresentou um custo elevado, 

com um grande elenco. Um detalhe é que apenas cerca de dez minutos diários de cada 

episódio era produzido no país, a maior parte dos conteúdos eram trazidos diretamente de 

sua versão original. No total foram produzidos 440 episódios da Rua Sésamo, divididos 

em quatro temporadas. Nesta versão, um dos personagens mais marcantes foi o pássaro 

chamado Poupas, sendo muito parecido com o pássaro gigante norte-americano, Big Bird, 

mas nesta versão sua coloração era alaranjada. Seu perfil era ser muito curioso e muito 

conversador, sendo um pouco propenso a acidentes, mas sempre reconhecia seus defeitos. 

 Pinto e Pereira (1999) referem-se que Rua Sésamo teve subjacentes como 

pressupostos a afirmação das potencialidades da “aprendizagem lúdica e do 

entretenimento educacional com base na televisão e o de que a televisão pode ter um 

efeito positivo e pró-social”. Brederode Santos (1991) refere que, por um lado, a criança 

retira informações, modelos de comportamento, valores e atitudes daquilo que se assiste 

na televisão e, por outro lado, interpreta e reconstrói à sua maneira essas informações, 

sendo a Rua Sésamo um bom exemplo para isto. 

 Porém, as informações nem sempre foram positivas, Cook (1991) refere-se que o 

objetivo apresentado pela versão portuguesa para atenuar as assimetrias socioculturais 

ficou aquém das expectativas e Chalvon (1991) chama a atenção para o fato do programa 
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ter um excesso de lado bom da vida, tendo a ausência de conflitos, dramas e problemas 

sociais que separa crianças de diferentes meios sociais. 

 Porém, Carneiro (2008) fala sobre o poder educativo da Rua Sésamo, afirmando 

que o programa foi capaz de tornar uma referência cultural, sendo que ainda nos dias 

atuais seus princípios são observados e servem como inspiração a produtores e 

realizadores de programas educativos. 

 

3.7. Sesam Stasjon – Noruega 

 No ano de 1987, a Norsk Rikskringkasting (NKR) abordou a CTW para 

possibilidade de realizar uma coprodução norueguesa de Sesame Street. Em 1989, esse 

acordo foi realizado e sua produção tendo início em setembro de 1990. No ano seguinte, 

no dia 25 de fevereiro, foi ao ar, pela NRK, o primeiro episódio de Sesam Stasjon. 

 Como o nome do programa já informa, esta coprodução, diferente das outras, se 

passa em uma estação de trem. Um dos personagens principais desta versão é Max 

Mekker, uma criatura de pelos azuis e que trabalha como reparador na estação. Em seu 

tempo livre, ele gosta de mexer (mekke em norueguês, daí vem seu nome) e construir 

máquinas estranhas e úteis ao longo do programa. Alguns episódios de Sesam Stasjon 

foram sequenciais, como a estrutura de uma minissérie, a história continuava de onde o 

último episódio havia parado. 

 As cenas externas do programa foram filmadas em torno da Estação Ferroviária 

de Lorenskog, fornecidas pelas ferrovias norueguesas. Construída em 1901, teve uma 

reforma em 1991 para receber a estrutura do programa59, com isso, foi possível ser aberto 

para o público do programa conhecer o interior de suas instalações, imergindo no mundo 

de Sesam Stasjon. Em 2003, após o fim do programa, decidiu-se voltar para sua estrutura 

original da Estação. 

 O plano inicial era produzir apenas 77 episódios do programa. Após seu sucesso 

inicial a NRK decidiu produzir outros 250 episódios até 2006, mas com o passar dos anos 

 
59 Sesam Stasjon (1997), http://www.artemisia.no/arc/3/omraade/lorenskog/lorenskog.stasjon.html, obtido 
em 2020-03-28. 
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o canal decidiu que os recursos utilizados em Sesam Stasjon poderiam ser mais bem 

utilizados em outras produções. Com isso, em 2001 a NRK decidiu pagar a rescisão do 

contrato com a CTW. O canal acabou produzindo 243 episódios, com sua última exibição 

inédita no ano 200060. 

 

3.8. Zhima Jie – China 

 Big Bird e seus amigos de Sesame Street estavam dispostos a ganhar o mundo. 

Tanto que em 1983, coproduziram com China Central Television (CCTV), um programa 

especial de uma hora chamado Big Bird in China, o programa foi muito elogiado. Anos 

mais tarde, em 1998, surgiu a primeira temporada de Zhima Jie na televisão chinesa 

através da Shangai Television (STV), o foco era em educação, organização cognitiva, 

sociedade, estética e educação artística. Esta versão durou até 2001, totalizando 130 

episódios. Para esta coprodução foram inseridos dois personagens típicos da cultura 

chinesa: Hu Hu Zhu, um porco peludo da cor azul e Xiao Mei Zi, um monstro vermelho 

brilhante. 

 Em 2010, uma nova coprodução surgiu na China, agora chamada de Zhima Jie: 

Da Niao Kan Shijie (Big Bird olha para o mundo), o programa tinha como foco as crianças 

de 3 a 7 anos de idade, transmitido pela CCTV. Parte do apoio para implementar este 

novo projeto veio da Merck Foundation. 

 Zhima Jie: Da Niao Kan Shijie teve 52 episódios de 11 minutos, focados no ensino 

de ciências para as crianças, cada episódio resolve um problema do cotidiano de Da Niao 

(Big Bird) e seus amigos. Uma personagem desenvolvida especialmente para série é Lily, 

um filhote de tigre que adora artes marciais, ela conquistou o público e era a favorita de 

muitos (Hsueh, Hao & Cheng, 2015). Com esse foco singular na ciência, a coprodução 

conseguiu cobrir um tópico com mais profundidade do que seria possível nos breves 

segmentos do formato habitual de Sesame Street.  

 
60 ‘Sesam Stasjon’ legges ned (1998), https://www.dagbladet.no/kultur/sesam-stasjon-legges-
ned/65434858, obtido em 2020-03-28. 
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 A temporada foi muito elogiada, os primeiros meses de exibição em Shangai, 

Zhima Jie: Da Niao Kan Shijie superou todos os principais programas infantis, assistido 

por 400 mil crianças em idade pré-escolar (referindo-se a crianças de 3 a 5 anos de idade) 

e quase 1 milhão de mães assistindo com seus filhos. A ideia de realizar a coprodução é 

mais eficaz do que uma simples tradução do Sesame Street norte-americano, é consistente 

com a noção de “roteiro cultural”, um conceito teórico avançado do desenvolvimento 

cognitivo (Cole, 1996). Zhima Jie recebeu em 2011 o Hugo Award pelas contribuições 

notáveis e inovadoras para a televisão chinesa (Cole e Lee, 2016). 

 O sucesso da coprodução chinesa continua até os dias atuais. Em 2017, pela 

primeira vez, a CCTV Children’s Channel visitou os estúdios norte-americanos de 

Sesame Street, em Nova York, para filmar segmentos do programa para o famoso Festival 

da Primavera da China. A CCTV realizou a parceria com a Sesame Workshop, para 

coproduzir um especial das tradições, costumes e histórias do Ano Novo Chinês. Os 

personagens de Sesame Street já são anfitriões do CCTV Children’s Channel para o Ano 

Novo Chinês desde 2014 (Elizabeth Foster, 2017). 

Atualmente os episódios de Zhima Jie: Da Niao Kan Shijie também estão 

disponíveis nas plataformas online da CCTV, alcançando mais de 100 milhões de 

espectadores em todo país (Sesame Whorkshop, 2016). 

 

3.9. Takalani Sesame – África do Sul 

 A versão original de Sesame Street começou a ser exibida dublada na África do 

Sul em 1996 e depois do impacto positivo, o Department of Education South Africa (DoE) 

ficou interessado em realizar sua produção local. No ano seguinte, em 1997, o CTW 

recebeu uma doação de US$5 milhões da United States Agency for International 

Development (USAID) para que o país sul-africano pudesse desenvolver a coprodução, 

que viria se chamar Takalani Sesame (UNAIDS, 2005). O programa foi lançado no ano 

2000, tendo uma programação desenvolvida por meio de uma parceria entre a South 

African Broadcasting Corporation (SABC), DoE e CTW (Sesame Workshop, 2005).  

 Takalani Sesame tem como objetivo transmitir mensagens educacionais sobre 

alfabetização, números e habilidades para vida através de iniciativas de rádio, televisão e 
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divulgação (Sesame Workshop, 2005). O alvo, como todas as outras coproduções, são 

crianças em idade pré-escolar e seus responsáveis (UNAIDS, 2005). O programa apoia o 

currículo do ensino sul-africano, fornecendo habilidades críticas para os primeiros anos 

do desenvolvimento infantil (Cole, 2009). 

 Uma das características específicas dessa coprodução é que ela é direcionada 

especialmente para crianças desfavorecidas pelos efeitos do Apartheid, sem acesso a 

outro desenvolvimento na primeira infância (UNAIDS, 2005). A produção de Takalani 

Sesame também ficou comprometida em combater a epidemia de HIV/SIDA no país, 

ajudando crianças vulneráveis e atendendo às necessidades do país com conteúdo 

apropriado à idade e ao contexto do programa. 

 A coprodução adaptou a linguagem da franquia ao contexto local, como a criação 

de novos personagens: Moshe é um suricata amarelo gigante, animal nativo do país, que 

vive em um mercado local, que é o equivalente bairro urbano na produção norte-

americana (Cole, 2009). O personagem é vegetariano, fala zulu e inglês e possui um 

verme verde chamado Kupukeji. A criação de personagens com características e 

ambientes familiares fornece aos telespectadores de Takalani Sesame modelos relevantes 

de atitudes pró-sociais e comportamentais.  

 Um dos maiores destaques desta coprodução fica a cargo do desenvolvimento da 

primeira personagem soro positiva de todas as franquias, Kami é uma órfã de cinco anos 

que perdeu a mãe recentemente, a personagem é muito carinhosa e tem empatia pelos 

demais personagens. Ela ainda possui uma autoestima elevada e é solidária (UNAIDS, 

2005). Kader Asmal, ex-Ministro da Educação da África do Sul esteve presente na estreia 

de Kami ao público em um hospital do país, Asmal descreveu a necessidade em abordar 

a educação sobre HIV/SIDA na televisão sul-africana: “A educação é a única vacina 

socialmente aceitável para o nosso povo e representa nossa única esperança de salvar 

nossa nação. Não podemos continuar tendo crianças soropositivas isoladas, demonizadas 

e vitimadas. Queremos garantir que nossos filhos fiquem à vontade” (UNAIDS, 2005).  

Após a recepção positiva da personagem, Kami começou a aparecer em diversos 

eventos, inclusive do United Nations Children´s Fund (UNICEF), onde foi nomeada 

como “Champion for Children”, em 2003. Segundo Carol Bellamy (2003), diretora 
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executiva do UNICEF, Kami ajudou a promover mensagens apropriadas à idade relativa 

à humanização e aceitação das pessoas vivendo com HIV e incentiva uma discussão 

aberta sobre questões e como lidar com doenças e perdas.  

No ano de 2005, o especial Talk to Me, da coprodução sul-africana, foi prestigiado 

com um prêmio no The Japan Prize Foundation, além de um prêmio no Peabody Award, 

um Golden Hugo no Chicago International Fil Festival, um prêmio no Intermedia-Globe 

do World Media Festival e também um prêmio no Rose d’Or Social Aeareness Award 

(Cole e Lee, 2016). Em 2006 a personagem aparece em um vídeo do UNICEF61 com ex-

presidente norte-americano Bill Clinton (Figura 6) para transmitir uma mensagem sobre 

o HIV/SIDA e, assim, incentivar a comunicação sobre o assunto. Kami também 

participou da coprodução da Nigéria, Square Sesame, lançada em 2009. 

 

 
Figura 7. Bill Clinton e Kami no vídeo da UNICEF (2006). 

Fonte: Print Screen do video. 
 

Ainda sobre a coprodução sul-africana, sua exibição era de episódios de 30 

minutos e transmitidos em dois canais da SABC (UNAIDS, 2005). Estudos sobre as duas 

primeiras temporadas de Takalani Sesame demonstram que crianças entre três e seis anos 

tiveram ganhos significativos na área de habilidades vitais, como conhecimento e atitudes 

em relação a HIV/SIDA, nutrição, segurança e proteção (Coertze, 2011). Na época que o 

programa foi lançado, 30% das residências sul-africanas não possuíam televisão, com isso 

 
61 Bill Clinton and Kami share HIV / SIDA message (2006), https://www.youtube.com/watch?v=9eXlNn-
C8BY, obtido em 2020-03-29. 
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foi decidido implementar um programa no rádio. Sua equipe expandiu os limites do 

modelo da versão original, o programa de rádio tinha 12 minutos de duração e 

transmitidos três vezes por semana em quatro idiomas diferentes. A programação de rádio 

continuou fornecendo uma forma eficaz de acessar comunidades não atendidas pelo 

acesso à televisão (Cole, 2009). 

A questão do idioma também foi levantada em Takalani Sesame, pois a África do 

Sul possui onze idiomas nacionais oficiais. Nas primeiras temporadas tentaram lidar com 

a necessidade de utilizar todos os idiomas oficiais, intercalando em diferentes segmentos 

do programa (Coertze, 2011). Porém, após uma avaliação de impacto foi comprovado que 

as crianças perdiam o interesse durante os segmentos que não estavam em seu próprio 

idioma. Com isso, no ano de 2007, o programa seguiu a política do DoE sobre o 

aprendizado da língua materna e alterou sua estratégia de linguagem (Coertze, 2011). 

Essa alteração foi realizada na quarta e quinta temporada do programa, em que cada 

episódio era transmitido em dias diferentes em diferentes idiomas do início ao fim. Isso 

permitiu que nove dos onze idiomas oficiais fossem exibidos de forma que os pequenos 

pudessem acompanhar um episódio na íntegra (Coertze, 2011). 

O impacto positivo do programa Takalani Sesame refletiu na síntese bem-

sucedida dos métodos internacionais para promover melhorias na sociedade. O sucesso 

foi tanto que em 2008 a Tanzânia utilizou adaptações de Takalani Sesame para realizar 

sua própria coprodução, o Kilimani Sesame, onde a prevenção do HIV/SIDA e da malária 

era um dos principais componentes educativos desta coprodução. 

 

3.10. Sesame Tree – Irlanda do Norte 

 No início de 2006, a The American Ireland Fund realizou uma doação para 

realizar uma coprodução de Sesame Street, na Irlanda do Norte. O projeto foi produzido 

pela Sixteen South, em Belfast, e transmitida pela BBC Two Northern Ireland. À medida 

que o projeto foi sendo desenvolvido, foi tomada a decisão de substituir as ruas norte-

americanas por uma grande árvore oca, assim o programa ganhou o nome de Sesame 

Tree. Segundo Daniel Hautzinger (2019), “o programa acontece em uma árvore oca, 

inspirada no folclore local com árvore e fadas. Entre seus personagens, Hilda, uma lebre 
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irlandesa, morando junto com a criatura roxa e peluda, Potto, os dois se tornam amigos 

apesar das diferenças culturais”. A versão promove o respeito e compreensão em uma 

região marcada por diferenças religiosas. 

 Diferente de várias coproduções pelo mundo, cada episódio de Sesame Tree tem 

cerca de apenas quinze minutos de duração, no programa também são incluídas cenas 

live-action de crianças pelo país. Quando uma criança envia alguma pergunta ao 

programa através do Pottoscope, Hilda sai com seu telemóvel em busca de encontrar uma 

resposta, sendo importante para debater a importância do compartilhamento de 

informações. Em alguns episódios, Potto contata seus amigos de Sesame Street através 

de seu próprio computador (Paul Connolly, 2008), assim os personagens da versão 

original também são inseridos nos episódios, mesmo que em pequenas aparições. 

 Em 2009, Sesame Tree recebeu o prêmio CINE Golden Eagle Awards na categoria 

“Children´s Programs”, pelo quarto episódio da primeira temporada intitulado The Share 

Necessities. O episódio teve como foco o tema de compartilhamento entre os 

personagens, assim as crianças tiveram a oportunidade de explorar o tema e saber como 

lidar com conflitos e como vivenciar fazendo parte da sociedade (Connolly, 2008). Na 

época, o produtor executivo do programa, Colin Williams disse “Estamos muitos 

satisfeitos pro ter recebido uma honra tão prestigiada (...) estamos muito satisfeitos com 

o programa, que enfatiza a riqueza e variedade de cultura da Irlanda do Norte”. 

 O programa teve a duração de duas temporadas, com o total de 40 episódios 

exibidos pela BBC Two Northern Ireland e posteriormente pela CBeebies, canal do grupo 

BBC voltado ao público infantil, e transmitido para todo o Reino Unido. 

 

3.11. Iftah Ya Simsim – Kuwait 

 A sétima coprodução de Sesame Street foi desenvolvida para o território árabe. 

Iftah Ya Simsim é o título do programa que foi produzido pelo Arabian Gulf States Joint 

Program Production Institution (AGSJPPI), do Kuwait, em cooperação com a CTW. A 

primeira versão do programa estreou em 1979 e foram produzidos 130 episódios (Palmer, 

1979). O programa era transmitido via satélite para doze países de língua árabe e ajudou 
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a elevar as habilidades educacionais das crianças árabes em fase pré-escolar (Haddad, 

2011). 

Como em outras coproduções pelo mundo, Iftah Ya Simsim foi composto por 50% 

de segmentos exportados da versão original Sesame Street, dublados para o árabe, e os 

outros 50% sendo produzidos em estúdios, com elenco local e personagens desenvolvidos 

para a cultura local. Um dos personagens principais desta coprodução é Noman, uma 

criatura rechonchuda que lembra um grande camelo (Palmer, 1979). 

Certamente Iftah Ya Simsim é um destaque e presença marcante no contexto 

televisivo árabe. Uma das características mais marcantes desta coprodução é que o idioma 

utilizado não é um dialeto muito comum no entretenimento popular. É um registro do 

árabe muito mais acentuado que o do discurso popular, mesmo entre os mais instruídos 

(Palmer, 1979). 

 Em 1990, durante a Guerra do Golfo Pérsico, forças iraquianas invadiram o 

Kuwait e capturaram fitas de vídeo e figurinos de Iftah Ya Simsim e levaram para o Iraque, 

além de ter os estúdios do programa incendiado durante a Guerra, com isso as gravações 

do programa tiveram que ser interrompidas. Mesmo depois que os EUA invadiram o 

Iraque, em 2003, os itens roubados permaneceram desaparecidos6263. 

 No ano de 2011, foi anunciado que Arab Bureau of Education for the Gulf States 

(ABEGS) estava trabalhando na criação de uma nova versão do programa. Em 2014, 

iniciaram a produção desta nova versão, onde a primeira temporada estreou em 2015 com 

28 episódios64, retornando pela primeira vez depois da Guerra do Golfo. Uma segunda 

temporada foi apresentada, com o total de 52 episódios, estreou em 2017. Todo o 

conteúdo apresentado nesta nova temporada de Iftah Ya Simsim é baseado no currículo 

educacional e nos objetivos que são revisado e atualizados regularmente pelo ABEGS, 

pelo Joint Program Production Institute (JPPI), Bidaya´s Educational Advisory 

 
62 Reaching the next generation with “Muppet Diplomacy” (2009), 
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/08/13/generation.islam.gaza.muppets/index.html, obtido em 
2020-03-29. 
63 Arabic Sesame Street on a Mission (2015), https://gulfnews.com/uae/education/arabic-sesame-street-
on-a-mission-1.1586214, obtido em 2020-03-29. 
64 Arabic-language Sesame Street returns after 25 year hiatus (2015), 
https://kidscreen.com/2015/09/02/arabic-language-sesame-street-returns-after-25-year-hiatus/, obtido em 
2020-03-29. 
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Committee, incluindo representantes do Abu Dhabi Education Council, autoridades de 

saúde de Abu Dhabi, a agência TwoFour54, Poet´s Academy e Zayed University.65. 

Desde o surgimento de Iftah Ya Simsim, em 1979, houve posteriormente outras 

coproduções árabes para ajudar a atender às necessidades educacionais de culturas e 

países específicos (Haddad, 2011). 

 

3.11.1. Rechov Sumsum / Shara’a Simsim – Israel e Palestina 

 Rechov Sumsum e Shara’a Simsim significam Sesame Street em hebraico e árabe, 

respectivamente. Essa coprodução foi uma das intervenções notadas como “uma 

ferramenta para preparar o público para uma possível paz” (Rosenfeld, 2013).  

 Israel já possuía uma coprodução própria (Rechov Sumsum) de Sesame Street 

desde 1982, então Rechov Sumsum / Shara’a Simsim foi construído sobre uma estrutura 

preexistente, adicionando um componente palestino. Sesame Workshop queria que a voz 

palestina dessa coprodução fosse autêntica, com isso contratou Daoud Kuttab, jornalista 

palestina e produtora de TV, para produzir os segmentos palestinos, com a promessa de 

produzir simultaneamente uma versão palestina do programa (Schoffman, 2000). Shara’a 

Simsim foi transmitido em árabe, e apenas na Palestina, com poucos segmentos de Rechov 

Sumsum (Cole, Arafat, 2003). 

 As produções israelense e palestina criaram seus segmentos separadamente. No 

entanto, o currículo foi desenvolvido em conjunto com muita discussão sobre retratar 

personagens distintos e abordar lições sobre tolerância e compreensão. Também foram 

produzidos segmentos cruzados para serem exibidos simultaneamente, mas as produções 

utilizavam a critério de cada um (Arafat, 2013). Enquanto Rechov Sumsum continha pelo 

menos um segmento cruzado por episódio, Shara’a Simsim utilizava, na maioria dos 

casos, somente os segmentos israelenses. A produção israelense até utilizava alguns 

segmentos cruzados, no entanto, havia uma preocupação com a perda de credibilidade se 

muitos fossem ao ar (Rosenfeld, 2013). 

 
65 Season two of Iftah Ya Simsim begins production (2017), 
https://www.broadcastprome.com/news/season-two-of-iftah-ya-simsim-begins-production/, obtido em 
2020-03-29. 
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 É claro que a criação de Rechov Sumsum e Shara’a Simsim foi projetada em 1998 

para “desmistificar e quebrar estereótipos culturais, apresentando crianças palestinas e 

israelenses” e ajudando “crianças a entender melhor sua própria cultura e a de outras 

pessoas” (Cole, Arafat, 2003). Nesse mesmo ano, a coprodução Rechov Sumsum ganhou 

o prêmio President’s como o melhor programa educativo infantil no The Japan Prize 

Foundation (Cole e Lee, 2016). 

Porém, em 2002, a Sesame Workshop suspendeu as duas coproduções em seu 

formato original, abandonando os segmentos cruzados. Tendo como um dos motivos 

principais o medo de que a interação mostrada em ambas coproduções fugisse da 

realidade, na época também não havia mais possibilidade de as crianças dos dois lados 

(Israel e Palestina) se encontrarem para brincar. Em vez disso, a Sesame Workshop 

desenvolveu Sippuray Sumsum, substituindo a versão da década de 80 de Israel, e duas 

versões para Palestina e Jordânia, ambas nomeadas de Hikayat Simsim, a primeira em 

hebraico e as outras duas em árabe (Warshel, 2007). 

Em 2006, a versão de Israel (Sippuray Sumsum) voltou a se chamar Rechov 

Sumsum. Em 2007, Shara’a Simsim voltou a ser produzida, substituindo a versão Hykayat 

Simsim na Palestina.  

Já a versão Hykayat Simsim da Jordânia foi coproduzida por Jordan Pioneers for 

Multimedia in Jordan e teve continuidade, com uma segunda temporada em 2007, uma 

terceira em 2009 e uma quarta em 2010, totalizando 104 episódios. Um dos principais 

objetivos do programa foi criar uma nova geração de crianças orgulhosas de si mesmas e 

de seu país, respeitar sua cultura local e as outras culturas, além de poder se divertir em 

atividades educacionais formais e informais (Haddad, 2011). 

 

3.11.2. Alam Simsim – Egito 

 Alam Simsim é a coprodução egípcia de Sesame Street, realizada através da Al 

Karma Edutainment e a Sesame Workshop e financiado pela USAID, sob o acordo com 

o Ministério da Educação do Egito. O programa estreou em agosto de 2000, através da 

Egypt TV (ETV) e em 2003 a coprodução foi exibida para outros 22 países árabes através 

do canal MBC MAsr. (dublado em árabe clássico). 
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Esta coprodução teve como tarefa entregar mensagens sobre questões envolvendo 

a saúde, higiene e meio ambiente. Mas, acima de tudo, foram projetadas mensagens para 

inspirar as meninas (Haddad, 2005), em um país onde, de acordo com a ONU, crianças 

que vivem em áreas rurais ainda abandonam os estudos aos oito e nove anos, e um pouco 

mais de 2% dos deputados são mulheres (Carolina Hawley, 2000). 

Uma das principais representações deste tema é a criação da personagem Khokha, 

sendo um monstro da cor pêssego (igual o significado de seu nome), onde os escritores 

do programa projetam na personagem um despertar para curiosidade intelectual e 

ambição em jovens egípcias. Através de suas ações, Khokha diz a elas para “sonharem 

grande”. Segundo Amr Koura (2000), produtor de Alam Simsim, “Khokha quer ser 

alguém muito importante no futuro e, com isso, estamos levando a mensagem aos 

telespectadores que não existe problema em uma menina ter sonhos e se tornar muito 

importante”.  

 Durante a exibição de Alam Simsim sua produção recebia diariamente entre 200 e 

300 cartas do seu público, embora a personagem de Khokha contraste com as visões 

sociais tradicionais do país, ninguém censurou o programa por representar as mulheres 

(Ben Welch, 2002). “As gerações mais jovens têm novas perspectivas sobre os papéis de 

gênero”, diz Koura (2002). Alam Simsim teve três temporadas produzidas, com um total 

de 230 episódios de 30 minutos, cada. 

 

3.12. Ahlan Simsim – Oriente Médio: Iraque, Síria, Jordânia e Líbano 

 Após o ano de 2019 ser repleto de comemorações devido aos 50 anos de Sesame 

Street, 2020 iniciou com muitas novidades para o universo do programa. No dia 2 de 

fevereiro de 2020, estreou no Oriente Médio a coprodução Ahlan Simsim, transmitido 

diariamente pelo Middle East Broadcasting Center 3 (MBC3) e nos canais locais de toda 

a região (Sesame Workshop, 2020). Esta nova coprodução é realizada pela Sesame 

Workshop e pelo International Rescue Committee (IRC), após receberem uma doação de 

US$100 milhões da John D. and Catherine T. MacArthur Foundation’s e um apoio 

adicional da Lego Foundation com mais US$ 100 milhões para ajudar no 

desenvolvimento do programa (Sesame Workshop, 2019). 
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 A coprodução tem como objetivo levar a educação vital e cuidar das crianças 

afetadas pelo deslocamento no Iraque, Síria, Jordânia e Líbano. Ahlan Simsim significa 

“Bem-vindo Sésamo” em árabe, e tem se tornado a maior intervenção da primeira infância 

na história da resposta humanitária, atingindo milhares de crianças em toda a região 

(Ahlan Simsim Annual Report, 2018). O programa também se concentra na identificação 

e gerenciamento de emoções, fazendo parte de uma intervenção mais ampla centralizada 

na criança, com milhares de profissionais que visitam clínicas, casas, centros 

comunitários e outros espaços de reunião nos quatro países para trabalhar as lições 

discutidas em Ahlan Simsim66. 

 Ahlan Simsim foi desenvolvido para crianças de 3 a 8 anos. Além dos personagens 

da versão original de Sesame Street, a coprodução apresenta dois novos personagens 

chamados Basma e Jad (Figura 8). Basma, que significa sorrir, é da cor roxa e tem quase 

6 anos. Ela acolhe de braços abertos seu novo vizinho e amigo Jad, seu nome tem vários 

significados, mas conota que é meio generoso, o personagem é da cor amarela. Cada 

episódio acompanha as aventuras de Basma e Jad enquanto eles exploram seu mundo 

com a ajuda de adultos de confiança, além de outros amigos, como a adorável cabra 

Ma’zooza, que come tudo que vê pela frente (Sesame Workshop, 2020). Os novos 

personagens foram apresentados durante a edição do Cannes Lions International Festival 

of Creativity 201967. 

 A estrutura do programa é dividida em duas partes, a primeira mostra Basma e Jad 

lidando com questões do cotidiano, como experiência emocional, superação ou 

expressões através da arte. A segunda parte é apresentada um programa de variedades, 

reforçando o que foi ensinado inicialmente68. 

 De acordo com a Comissão para Inquérito na República Árabe da Síria, apoiada 

pela ONU, desde o início do conflito na Síria, em 2011, em torno de cinco milhões de 

 
66 How a new Sesame Street… (2020), https://www.theguardian.com/global-
development/2020/feb/05/new-sesame-street-show-brings-muppet-magic-to-refugee-camps, obtido em 
2020-04-03. 
67 Why Muppets Matter (2019), https://www.kwicomm.com/blog/why-muppets-matter/, obtido em 2020-
04-03. 
68 What’s New on Sesame Street? (2020), https://www.goodnet.org/articles/sesame-streets-newest-arabic-
addition-ahlan-simsim-launching, obtido em 2020-04-03. 
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crianças tiveram que se deslocar internamente ou para fora do país. O relatório diz que 

crianças “tiveram suas infâncias roubadas”, por violações de todos os lados. 

 Segundo o presidente-executivo do IRC, David Miliband (2017), “A rua mais 

famosa do mundo espalha sua mensagem de alegria, amor e riso para algumas das 

crianças mais vulneráveis do mundo”. De acordo com Sherrie Westin (2019), presidente 

do Impacto Global e Filantrópico de Sesame Workshop, a função de Ahlan Simsim é dar 

a todas as crianças, de comunidades deslocadas e de acolhimento, a oportunidade de se 

tornarem mais inteligentes, mais fortes e mais gentis, e construir juntos um futuro 

melhor69. 

 

 
Figura 8. Basma e Jad com crianças num ônibus em Amã, na Jordânia (2019). 

Fonte: https://www.rescue.org/article/sesame-street-and-irc-are-helping-refugee-children-overcome-
trauma 

 
Sesame Workshop estima que o projeto Ahlan Simsim, através da televisão, 

telemóveis, visitas domiciliares e em pré-escolas e dos esforços de educadores da região, 

atinja mais de nove milhões de crianças e famílias (Alex Carp, 2020)70. Ao longo dos 

cinco anos iniciais de exibição do programa, especialistas em desenvolvimento infantil 

 
69 Introducing…Ahlan Simsim! (2019), https://www.macfound.org/press/perspectives/introducingahlan-
simsim/, obtido em 2020-04-03. 
70 Sesame Street Is Open Up to Syrian Refugees (2020), https://www.nytimes.com/2020/01/31/sunday-
review/sesame-street-refugees-syria.html, obtido em 2020-04-03. 
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da NYU Steinhardt71 avaliarão o impacto de Ahlan Simsim com as habilidades 

socioemocionais das crianças, bem como o impacto direto dos serviços do programa para 

crianças e educadores (Sesame Workshop, 2019). Segundo os estudos desenvolvidos, até 

o quinto ano de produção, seu objetivo é triplicar o alcance de público e sustentar o 

impacto de Ahlan Simsim (Ahlan Simsim Annual Report, 2018). 

 Conforme já vimos nesse estudo, Ahlan Simsim não é a primeira versão árabe de 

Sesame Street, Iftah Ya Simsim começou a ser exibida em 1979, seguida por versões locais 

e retornando em 2015. De Iftah Ya Simsim a Alam Simsim e Hikayat Simsim, os 

personagens entretêm, educam e inspiram famílias no Oriente Médio há décadas 

(Haddad, 2020). Porém, Ahlan Simsim é voltada para um público infantil completamente 

diferente, pois milhares de crianças foram impactadas pela crise síria (Bonnie Riva Ras, 

2020). Essas crianças necessitam se sentir seguras para brincar e aprender, por isso esta 

coprodução é tão relevante. Ajudar as crianças a lidar com difíceis questões de maneira 

educacional, calorosa e não ameaçadora é o que tem de melhor e importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 NYU Steinhardt to Lead Research on Refugee Child Development (2918), 
https://youtu.be/YmfEe9EGkyE, obtido em 2020-04-03. 
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4. O Universo de Sesame Street – O Transmedia além das Ruas Sésamo 

Segundo Joan Ganz, “O deserto da televisão infantil nos anos 60 dos Estados 

Unidos era muito grande e o anseio por algo melhor era maior ainda” (Cooney, 2001). 

Sesame Street tornou-se o pioneiro do gênero, combinando conteúdo imaginativo e 

inovador com um foco educacional explícito (Bexter, 2016). Sua entrada inicial ao 

mercado deu uma vantagem competitiva muito significativa no universo da televisão 

direcionada ao público infantil. Nesta década dos anos 60, quando a televisão estava se 

tornando onipresente nas casas dos norte-americanos e mais tarde nos países de baixa 

renda, a televisão estava se tornando a principal fonte de educação informal ou estímulo 

cognitivo para as crianças do pré-escolar (Pan, 2013). Dados apresentados em 1970 

indicavam que entre 28 e 36% das crianças entre 2 e 5 anos assistiam ao Sesame Street, 

em comparação com 9%, 19% e 57% das crianças de 3, 4 e 5 anos de idade, 

respectivamente, que frequentavam a pré-escola e o jardim de infância (Cook, 1975).  

Sesame Workshop se beneficiou de mais de mil estudos, próprios e independentes, 

enfocando em Sesame Street, que tornou a séria de televisão mais pesquisada e seu 

impacto no público infantil um dos mais bem documentados na história de media (Cole, 

2009). No contexto norte-americano, estudos de curto e longo prazo observam que 

Sesame Street é uma ferramenta efetiva de aprendizado para as crianças, principalmente 

para aquelas provenientes de meios desfavorecidos, com as vantagens acadêmicas 

associadas à visualização dos programas na idade pré-escolar, que duram até a 

adolescência (Kearney e Levine, 2015). Já no contexto global, a investigação centrada 

nas coproduções demonstrou que o modelo tem um impacto positivo em todas as culturas, 

incluindo o efeito da introdução de conteúdo educativo que não foi abordado 

anteriormente pela produção original como a ênfase na estética da coprodução chinesa 

Zhima Jie (Fish, 2004).  

Hoje, podemos afirmar que, Sesame Workshop tornou-se o maior educador 

informal do público infantil em idade pré-escolar no mundo, combinando entretenimento 

com educação. Sesame Street e suas coproduções utilizam a televisão, rádio, vídeos, sites, 

filmes e conteúdo impresso para oferecer as melhores qualidades de aprendizado dentro 

e fora da escola. Conforme já foi visto neste estudo, embora as coproduções de Sesame 
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Street compartilhem de um formato universal e a mesma abordagem que une o 

entretenimento com a educação, cada coprodução é desenvolvida por produções do país 

em questão, e baseiam-se nas necessidades daquelas crianças e de seus objetivos 

específicos de aprendizagem. 

 Sesame Street conduziu intervenções educativas no formato de série para crianças 

na televisão, tornando-se mais vista e reconhecida na história. Seus criadores imaginaram 

um programa que entreteria ao mesmo tempo que educasse, ajudando a proporcionar 

oportunidades de aprendizagem com uma educação infantil de qualidade, especialmente 

crianças carentes que não tinham acesso à educação pré-escolar (Fish, 2004). 

A inserção de novas medias para entrega de conteúdo em Sesame Street exigiu o 

desenvolvimento de novos métodos de pesquisa. Um exemplo já citado neste estudo foi 

a produção de conteúdo em rádio para Takalani Sesame, onde a equipe teve que 

desenvolver novas abordagens para observar as interações e aprendizado das crianças 

com o rádio (Desmond, 2000). Técnicas de observação, que tinham sido utilizados para 

televisão, não tinham valor algum para o rádio. Ao questionar crianças, a equipe teve que 

introduzir tipos distintos de alertas para estudar reações ao conteúdo televisivo (Cole, 

2009). O mesmo aconteceu com a introdução de novas tecnologias, como jogos de 

computador e tablet.  

Durante décadas Sesame Workshop vem desenvolvendo programas educacionais 

projetados para permitir que as crianças adquiram conhecimento e habilidades 

importantes.  Com o surgimento de novas plataformas digitais e serviços de streaming, o 

Sesame Workshop tem experimentado outras formas de fornecer seu conteúdo educativo, 

incluindo dispositivos móveis online e telas sensíveis ao toque em diversos idiomas 

(Cole, 2009). Isso não só permitiu que o programa ampliasse o número de ferramenta 

utilizadas, mas também que explorasse o potencial em cada meio para ter um melhor 

resultado no aprendizado. Em alguns casos, foi adotado a estratégia transmedia, tendo 

arcos e narrativas da história em diversas medias (televisão, internet, media digital e 

impressa, entre outras), de forma que as crianças podem ter múltiplos pontos de contato 

e diversas experiências como o universo de Sesame Street (Baxter, 2016). 
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De acordo com Jeniffer Kotler (2015), vice-presidente de pesquisa e avaliação do 

Sesame Workshop, o item mais importante na criação do transmedia é se colocar no lugar 

das crianças, entender seu ponto de vista e produzir algo que realmente lhes interessa, que 

seja útil. Em Sesame Street cada projeto de transmedia é baseado em pesquisas científicas 

que identificam quatro pré-requisitos para o aprendizado efetivo das crianças: As crianças 

devem ser ativas, engajadas, imersas com conteúdo significativo e esse conteúdo deve ser 

socialmente interativo. Contar uma história utilizando diversas plataformas e adaptá-las 

à natureza do meio fornece uma variedade de conteúdo complementar e enriquecido que 

uma criança pode utilizar para brincar, explorar, experimentar, compartilhar e interagir 

com o que ela realmente precisa aprender (Kotler, 2015). 

Como exemplo, o Sesame Workshop, desenvolveu em diferentes países projetos 

de transmedia, com o objetivo de promover a discussão de diversos assuntos da 

atualidade na linguagem de entendimento para seu público infantil como a inclusão, a 

alfabetização digital e o autismo: 

Projeto Transmedia Incluir Brincando - Brasil – Em 2012 a coprodução Vila 

Sésamo lançou o projeto “Incluir Brincando”, para garantir o direito da criança em 

brincar, respeitando os ritmos e a individualidade de cada uma. O projeto é uma iniciativa 

da TV Cultura com a Sesame Workshop e tendo o apoio da Fundação Metlife, parceira 

estratégica do UNICEF e da Associação Laramara, do Instituto Rodrigo Mendes, da 

Efeito Visual Serigrafia e da Iguale Comunicação de Acessibilidade. Dois anos depois, 

em 2014, o projeto foi potencializado com ações para educadores, familiares e cuidadores 

através de uma campanha transmedia. A campanha reúne temas transversais, sendo 

exibido através da TV Cultura e da TV Rá-Tim-Bum, canal infantil do Grupo Anchieta, 

a criação do site da campanha, utilizando vídeos especiais, jogos digitais, atividades para 

imprimir, artigos e chamadas para ações no site e nas medias sociais, além de um curso 

de formação para educadores. 

Os episódios especiais da campanha transmedia “Incluir Brincando” são 

centrados nos temas da campanha e protagonizados por Garibaldo, Bel e uma personagem 

vinda da coprodução israelense Rechov Sumsum, Sivan, uma cadeirante que se mudou 

para Vila Sésamo. A participação de Sivan reforça o direito de brincar, inclusive a quem 
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possui alguma limitação, além de ressaltar o respeito à diversidade, a importância da 

colaboração e da criatividade durante o brincar inclusivo. A campanha transmediatica 

“Incluir Brincando” foi reconhecida internacionalmente72, sendo indicado ao 

International Digital Emmy Award 2015, na categoria Children & Young People, e no 

mesmo ano premiado duas vezes no Festival Prix Jeunesse Iberoamericano 2015, com o 

segundo lugar na categoria Interativa (sites) e o terceiro lugar na categorial Audiovisual 

(não ficção até seis anos). 

Projeto Transmedia Monstros na Rede - América Latina – Em 2013, a 

coprodução Plaza Sésamo desenvolveu o projeto transmedia “Plaza Sésamo: Monstruos 

en Red”, em parceria com o Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC) e o canal colombiano Trece, para promover a alfabetização 

digital e o uso seguro de novas tecnologias. Tecnologias como a internet, smartphones e 

mediais sociais entre crianças pequenas e seus familiares, o objetivo é que eles descubram 

as possibilidades que o mundo digital oferece e aprendam como utilizar a internet com 

segurança73. Compartilhando com as crianças, pais e professores uma série de conselhos 

práticos para aproveitar ao máximo da tecnologia. Monstruos en Red é uma coprodução 

audiovisual com o total de 26 episódios de 12 minutos cada, destinado ao público infantil 

entre 3 e 7 anos, que está baseado nos personagens da série Plaza Sésamo e personagens 

criados especialmente para série, como Chip, dona de um cyber café, e Gina, uma galinha 

inteligente.  

A página oficial do projeto transmedia foi desenhada segundo os parâmetros de 

navegação e funcionalidade adequados para as crianças em idade pré-escolar. Na página 

ainda existem jogos, e-books, curiosidades sobre os personagens da coprodução e 52 

episódios musicais da série. A página ainda oferece um item “Adultos” contendo guias 

para utilizar a página de forma adequada, além de atividades para serem realizadas em 

casa, para reforçar as mensagens dos episódios, e também um guia para os educadores 

incorporarem esses conteúdos em salas de aula e reforçar a aprendizagem sobre a 

 
72 Site Incluir Brincando (2018), http://cmais.com.br/vilasesamo/categorias/incluir-brincando, obtido em 
2020-04-11. 
73 Plaza Sésamo: Monstruos en Red (2015), https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
Prensa/Noticias/8285:Plaza-Sesamo-Monstruos-en-Red-estrena-portal-web-para-ninos-docentes-y-
padres-de-familia, obtido em 2020-04-10. 
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utilização da internet. Em 2014, o projeto foi nomeado ao Emmy Kids Awards 2014 na 

categoria “Kids Preschool”74. Atualmente, a série encontra-se disponível na página oficial 

de Sésamo no youtube. 

Projeto Transmedia Autismo Sesame Place - Estados Unidos – Em 2018, o 

Sesame Place, parque temático de Sesame Street localizado no estado da Pensilvânia, foi 

o primeiro parque do mundo a receber a certificação como Centro de Autismo75. Seus 

visitantes com necessidades especiais são recebidos por uma equipa treinada em 

sensibilidade para o autismo e suas instalações também são preparadas para atenderem às 

questões sensoriais. Até seu site foi adaptado para que as pessoas com espectro autista 

possam planejar sua visita ao parque. Essa novidade surgiu um ano após o Sesame 

Workshop apresentar no programa a nova personagem Julia, a primeira autista de Sesame 

Street. A personagem já era amiga de Elmo desde 2015 através do e-book We’re Amazing, 

1, 2, 3!, mas sua estreia no programa de televisão aconteceu somente em 2017, no 

episódio 4.71576.  

Junto com Julia foi desenvolvido o site ‘sesamestreet.org/autism’ onde são 

encontrados conteúdos transmedia gratuitos sobre o tema, através de vídeos para 

crianças, vídeos para os pais, jogos interativos, e-books sobre o tema, informações e 

inscrição de newsletter. No dia 6 de abril de 2020, o programa exibiu o episódio número 

5.021, centrado na personagem autista, homenageando o mês de aceitação do autismo. O 

episódio especial abordou a relação de Julia com sua família, apresentando desenhos 

feitos pela personagem tornando-se reais, essas animações foram feitas por artistas 

adultos com autismo77. Segundo o vice-presidente sênior de Sesame Workshop, Scott 

Chambers, desde a sua estreia, Julia tocou a vida de milhões de crianças e famílias no 

 
74 Third International Emmy Kids Awards (2014), https://www.iemmys.tv/third-international-emmy-kids-
awards-nominees-announced-winners-to-receive-awards-on-february-20-2015-in-new-york-city/, obtido 
em 2020-04-10. 
75 “Sesame Place” é o primeiro parque temático do mundo certificado como Centro de Autismo (2018), 
https://lifestyle.sapo.pt/familia/noticias-familia/artigos/sesame-place-e-o-primeiro-parque-tematico-
certificado-como-centro-de-autismo, obtido em 2020-04-10. 
76 Julia, a Muppet with autism (2017),  https://abcnews.go.com/Entertainment/sesame-street-julia-
muppet-autism-makes-appearance-show/story?id=46703516, obtido em 2020-04-10. 
77 Sesame Street and new resources to honor Autism Acceptance Day (2020), 
https://www.goodmorningamerica.com/culture/story/sesame-street-reveal-episode-starring-julia-
resources-honor-69918221, obtido em 2020-04-10. 
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mundo, e estão orgulhosos de que parceiros como Sesame Place estejam proporcionando 

experiências pensadas para pessoas com autismo. Para o transmedia isso é essencial, pois 

não se trata apenas de oferecer o mesmo conteúdo em diferentes plataformas, mas sim a 

construção de uma experiência, desdobrando seu conteúdo e gerando possibilidades para 

a evolução de uma história com conteúdos realmente novos e relevantes (Gambarato, 

2012). 

 

 O desenvolvimento do transmedia storytelling em diversas plataformas, quando 

planejadas, pode resultar em uma ferramenta eficaz para todas as faixas etárias e em todos 

os ambientes de aprendizagem por criarem experiências transformadoras. Com a 

propriedade educacional de Sesame Street, o transmedia storytelling reforça o 

aprendizado, incentivando a reler e reexperimentar uma narrativa agradável, algo que as 

crianças costumam ter, pois são convidados a conectar as informações em várias parcelas. 

Segundo Jenkins (2013), as crianças podem interagir com os personagens de Sesame 

Street nas séries de TV, livros ou jogos online, pois uma estratégia transmedia deve 

utilizar essas diferentes medias para “aprofundar no universo, estender a linha do tempo, 

criar uma familiaridade com os personagens e aumentar nosso envolvimento, 

incentivando assim um novo tipo de aprendizado”. 

Ainda que Sesame Street tenha iniciado como um programa de televisão, ele se 

tornou uma plataforma multimedia interativa que utiliza desde dispositivos de alta 

tecnologia (tablets, apps, smartphones) a dispositivos de baixa tecnologia (ou seja, 

materiais impressos, comerciais, dvds) e rádio. Um dos maiores desafios para seus 

próximos 50 anos é manter seu público atraído num mercado mediático saturado. Para 

permanecer relevante a este público, os responsáveis pelo Sesame Workshop reconhecem 

que o programa tem que continuar se adaptando ao cenário de constantes mudanças 

mediáticas, diversificando seus produtos e métodos de entrega. Esse modelo se tornou o 

novo universo de Sesame Street, pois a população de nativos digitais continua a crescer 

em todo o mundo. 

Após a apresentação dos três capítulos da dissertação, passo a descrever os 

seguintes passos da investigação. A seguir, vamos analisar mais profundamente a 
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estratégia do Transmedia Storytelling em diferentes estruturas envolvendo a marca 

Sesame Street, desta vez utilizando como base os sete princípios definidos por Jenkins 

(2009), com a finalidade de perceber se o programa aposta nesta estratégia como 

ferramenta para sua evolução. 

 

 

  



 

98 

Capítulo 4 – Estudo de Caso dos 7 Princípios do Transmedia 

em Sesame Street 

Como informado anteriormente, o propósito deste estudo é analisar a inovação na 

comunicação mediática do programa educativo Sesame Street para entender suas 

estratégias inovadoras de comunicação. Por isso, neste capítulo vamos compreender os 

conceitos detalhados que foram estudados até aqui em um único fenômeno: O 

Transmedia Storytelling. E de que forma este fenômeno ajudou o crescimento do 

programa Sesame Street, em ligação com as comunidades de fãs que ajudaram a eternizar 

a marca através das expansões de suas histórias. Para cada um dos princípios analisamos 

a sua presença ou ausência a data do seu surgimento e a forma(s) em que se manifesta. 

 

1. Apresentação dos 7 Princípios do Transmedia em Sesame Street 

Através de Jenkins (2009), sabemos que transmedia significa “em toda a media”, 

sendo o que se move de uma media para outra. E mesmo que o termo só tenha sido 

esclarecido em sua publicação “Cultura da Convergência”, de 2009, desde os anos 

anteriores já era possível identificar produções transmediáticas no entretenimento e no 

entretenimento infantil. 

O Transmedia tem como uma de suas características apresentar uma história em 

múltiplas plataformas de media, tendo sua expansão de forma independente, mas que 

contribua e complete o enredo como um todo. Para Jenkins (2009), o transmedia é 

formada por elementos primários e secundários. Os primários são representações do 

universo ficcional e dão suporte a produtos como filmes, livros e programas de TV, já os 

elementos secundários são obras resultantes a partir dos elementos primários, tendo a 

inclusão de novas perspectivas que não foram exploradas na narrativa original, como os 

parques temáticos, sites e até jogos interativos que serão analisados nos tópicos seguintes.  

Conforme já apresentamos na primeira parte deste estudo, é Jenkins (2009) que, 

para aperfeiçoar os conceitos do transmedia, define algumas características próprias para 

explicar o funcionamento deste fenômeno nas medias, permitindo assim o entendimento 

do transmedia storytelling como uma estratégia de comunicação. Essas características 
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são formadas através dos sete princípios do Transmedia definidos pelo próprio Jenkins 

(2009): Continuidade vs. Multiplicidade (Continuity versus Multiplicity), Subjetividade 

(Subjectivity), Imersão vs. Extrabilidade (Immersion versus Extractability), Dispersão vs. 

Profundidade (Spreadability versus Drilability), Serialidade (Seriality), Construção de 

Universos (Worldbuilding) e Performance.  

 

 
Figura 9. Representação do Transmedia Storytelling em Sesame Street. 

 

Para obter uma narrativa consagrada, é necessário reunir e utilizar esses sete 

princípios do transmedia storytelling definidos por Jenkins (2009) de forma planejada, 

tendo simultaneamente os elementos chave do transmedia. Neste contexto, a proposta 

deste capítulo é analisar a estratégia do transmedia storytelling em diferentes estruturas, 

meios e plataformas apresentadas a partir do programa norte-americano Sesame Street, 

também estendendo a todos seus desdobramentos ao longo da sua extensão de produção 

sob a perspectiva dos sete princípios da teoria elaborada por Jenkins (2009). Confrontado 
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com esta perspectiva dos sete princípios também serão apresentados como contraponto 

as características do crossmedia em cada princípio exemplificado neste estudo, para poder 

observar como cada conteúdo desenvolvido (Figura 9) se torna capaz de nos imergir e 

expandir ainda mais no universo criado por Joan Ganz Cooney e seus produtores. 
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2. Princípio de Continuidade Vs. Multiplicidade em Sesame Street 

Conforme referido anteriormente o princípio de Continuidade apela para a 

coerência, todo o novo conteúdo introduzido deve respeitar o e veio antes, dando uma 

sensação de experiência unificada, importante para a criação de uma identidade e uma 

relação durável com os fãs. Este princípio é facilmente observável desde muito cedo em 

Sesame Street, particularmente através do controle da produção centralizado numa 

primeira fase e um conjunto de normas que se tornam obrigatórias para as franchises. De 

acordo com Fernando Gomes (ver Apêndice, página 208), para compor a versão brasileira 

de Big Bird em 2007 o artista teve ensaios com a equipe norte-americana, além de 

acompanhar as gravações da versão original de Sesame Street, nos Estados Unidos, para 

seguir uma padronização da personagem, mesmo fora do país de origem. 

O princípio de Multiplicidade aposta na criação de versões alternativas das 

personagens ou mundos alternativos. Se logo o sucesso imediato da exibição dos 

primeiros episódios na televisão, houve o cuidado de ser desenvolvido formatos coerentes 

em diversas extensões oficiais do programa para época, como em livros e músicas, o que 

é mais interessante de observar e que corresponde à ideia central do transmedia é como 

essa multiplicidade está atualmente tão interconectada com a cultura participativa, 

abrindo espeço para a fan fiction, que é a produção de conteúdos realizado pelos próprios 

fãs, ocasionando uma multiplicidade exponencial de contextos possíveis. 

 

2.1. Caso Elmo’s Playdate - Continuidade 

Com o princípio de continuidade foram inseridas diversas extensões ao longo 

destes últimos anos do programa Sesame Street. Conforme foi informado anteriormente, 

desde sua criação, Sesame Street faz a inserção de obras e versões paralelas do universo 

envolvendo seus personagens. Antecedendo ao processo do transmedia, ainda em 1998, 

estreou na temporada 30 o quadro Elmo’s World, em que o personagem Elmo respondia 

perguntas dos pequenos telespectadores e outras aventuras. O quadro era inserido dentro 

do programa de televisão, sendo exibido nos últimos vinte minutos de cada episódio. 
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Com o passar dos anos e com a implementação da estratégia do transmedia ao 

programa, outras extensões foram implementadas. Como forma de exemplificar mais 

profundamente este princípio será utilizado o programa especial do projeto Caring for 

Each Other, que surgiu devido ao distanciamento social provocado pelo coronavírus 

COVID-19, em 2020, sendo desenvolvido como um auxílio para apoiar as famílias 

durante esse período e criando ideias para que as crianças, junto com suas famílias, 

possam respirar melhor, rir e brincar juntos. 

Como derivado desse projeto foi criado o episódio Elmo’s Playdate, um especial 

de 25 minutos, transmitido no dia 14 de abril de 2020 nos canais PBS Kids, HBO, HBO 

Latino, TBS, TNT, Cartoon Network e Boomerang e exibido posteriormente também na 

Austrália, Canadá e Reino Unido. O especial ajudou as crianças e suas famílias em todo 

o mundo a se conectarem no momento de incerteza causado pela pandemia, além de 

receber convidados especiais, para proporcionar um pouco de alegria e alívio para seu 

público. 

 

2.1.1. Análise de quadros em Elmo’s Playdate 

Como forma de análise deste princípio, começamos por identificar e descrever 

todos os quadros do especial Elmo’s Playdate, através de um link78 do especial no 

youtube, a fim de acompanhar suas extensões ao longo de quase 30 minutos de exibição. 

Posteriormente será analisado mais profundamente a seleção dos quadros e suas 

características relacionadas ao princípio de Continuidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Sesame Street – Elmo’s Playdat (Cartoon Network) (2020), 
https://www.youtube.com/watch?v=fiLyqh3yafk&t=552s, obtido em 2020-05-09. 
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Quadro 1 – Conhecimento. 

Tempo: De 0:05 a 1:42 minutos. 

Personagens: Elmo e Louie. 

Conteúdo: Louie ajuda Elmo a se conectar e utilizar a ferramenta de chat por vídeo. Louie 

explica que estão se mantendo seguros em casa. Elmo depois explica ao público como 

funciona a chamada por vídeo e as regras de como utilizá-la. 

 

 
Figura 10. Louie e Elmo em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

 

Quadro 2 – Humor e conhecimento. 

Tempo: De 1:43 a 3:02 minutos. 

Personagens: Elmo e Grover. 

Conteúdo: Elmo ajuda Grover a utilizar o chat por vídeo através de seu novo telefone. 

Grover diz que está ajudando seus vizinhos da Sesame Street durante a quarentena. 

 

 
Figura 11. Elmo e Grover em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
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Quadro 3 – Brincadeira. 

Tempo: De 3:03 a 5:43 minutos. 

Personagens: Elmo e Tracee Ellis Ross. 

Conteúdo: Elmo e Ross conversam sobre o que tem feito durante a quarentena, e Ross diz 

que está tentando fazer tricô e caminhar na esteira, separadamente. Depois ambos brincam 

de “Elmo Says”. 

 

 
Figura 12. Elmo e Ross em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

Quadro 4 – Humor e conhecimento. 

Tempo: De 5:44 a 7:11 minutos. 

Personagens: Elmo e Cookie Monster. 

Conteúdo: Cookie ensina a importância de lavar as mãos antes de cozinhar e tenta ler a 

receita de um delicioso biscoito de chocolate, antes de terminar a leitura ele come o papel 

com a receita. 

 

 
Figura 13. Cookie Monster em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
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Quadro 5 – Música e brincadeira. 

Tempo: De 7:12 a 8:39 minutos. 

Personagens: Elmo e Lin-Manuel Miranda. 

Conteúdo: Os dois amigos brincam de faz de conta e cantam “Old MacDonald Had a 

Farm” onde fingem ser animais. 

 

 
Figura 14. Elmo e Miranda em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

Quadro 6 – Música. 

Tempo: De 8:40 a 10:36 minutos. 

Personagens: Elmo e Taye Diggs. 

Conteúdo: Elmo e Diggs cantam “Let’s Go Driving” num cenário em animação. 

 

 
Figura 15. Elmo e Diggs em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
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Quadro 7 – Conhecimento. 

Tempo: De 10:37 a 13:07 minutos. 

Personagens: Abby, Rosita e Count. 

Conteúdo: Rosita ensina Abby a contar de 1 até 10 em espanhol. Depois as meninas e 

Count contam de 1 até 10 em inglês. Em seguida, as meninas e Elmo conversam e 

dançam. 

 

 
Figura 16. Abby e Rosita em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

Quadro 8 – Conhecimento e Brincadeira. 

Tempo: De 13:08 a 16:45 minutos. 

Personagens: Elmo e Anne Hathaway. 

Conteúdo: Os dois conversaram sobre o que Anne tem feito no período da quarentena, e 

para se acalmar ela ensina a técnica de respiração e dançam “Head, shoulders, knees and 

toes” apenas apontando, para olhos, ouvidos, boca e nariz, sem encostar. 

 

 
Figura 17. Elmo e Anne em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
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Quadro 9 – Humor. 

Tempo: De 16:46 a 17:54 minutos. 

Personagens: Elmo e Grover. 

Conteúdo: Grover conhece os filtros do seu telefone novo e junto com Elmo se divertem. 

 

 
Figura 18. Elmo e Grover em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

Quadro 10 – Conhecimento e humor. 

Tempo: De 17:55 a 22:29 minutos. 

Personagens: Elmo, Abby, Cookie Monster e Louie. 

Conteúdo: Abby mostra as artes que tem feito em casa durante a quarentena e Cookie 

tenta mais uma vez falar a receita do delicioso biscoito de chocolate, sem sucesso. Os três 

dançam. Elmo agradece por ter amigos e sua família por perto. Abby diz que alguns de 

seus amigos não podem ter seus pais em casa, pois eles precisam trabalhar durante a 

quarentena e ambos agradecem a esses profissionais. 

 

 
Figura 19. Abby, Cookie, Louie e Elmo em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
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Quadro 11 – Conhecimento e música. 

Tempo: De 22:30 a 23:53 minutos. 

Personagens: Elmo, Abby e seus amigos. 

Conteúdo: Elmo e seus amigos cantam “Sing”, música da segunda temporada de Sesame 

Street e todos se despedem de Elmo. 

 

 
Figura 20. Elenco de Sesame Street e convidados em Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

 
Quadro 12 – Conhecimento. 

Tempo: De 23:54 a 25 minutos. 

Personagens: Elmo e Louie. 

Conteúdo: Por fim, Elmo agradece a chamada de vídeo e diz que se divertiu muito. Seu 

pai Louie diz para todos que se estiverem em casa ou fora, que fiquem bem e em 

segurança. Ambos se despedem. Créditos finais. 

 

 
Figura 21. Louie e Elmo no encerramento de Elmo’s Playdate. 

Fonte: Print Screen do video. 
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 Para investigar o especial de Sesame Street verificamos por análise de amostragem 

as escolhas pedagógicas que o programa exibe e, assim, atravessa décadas com uma boa 

audiência. Ao observar o especial Elmo’s Playdate, assistimos um programa educativo 

de quadros curtos, com objetivos claros, que valorizam o ensinamento e entretenimento 

da criança, sem ter uma estrutura didática em suas informações. Seu conteúdo é 

transmitido de forma clara e bem-humorada. Dos quatro eixos contemplados pelo 

especial, observamos que o eixo de “Conhecimento” se destaca com o dobro de inserções 

que o segundo eixo “Humor”. Tendo o foco do especial no lúdico e temas de 

aprendizagem, de acordo com os eixos de análise na Tabela 2 e Figura 22: 

 

                                           Tabela 2. Quadros por Eixo 

 
 

 
Figura 22. Eixos Contemplados pelos Quadros. 

 

 Para o tratamento dos resultados, verificamos que o especial, embora não seja 

inserido no cenário idêntico à série, pois é ambientada dentro das casas dos personagens 

e de seus convidados, e não pelas ruas da Sesame Street, possui a mesma linguagem do 

programa de televisão. Com isso, podemos observar o princípio de continuidade de 

Elmo’s Playdate se compararmos com Sesame Street. Outra característica é que neste 
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especial os personagens do programa não perdem suas principais características, alguns 

exemplos: Elmo é amoroso, Cookie adora comer biscoitos e Rosita fala espanhol. Com 

isso, é uma forma de continuar com as mensagens do programa, mesmo fora dele.  

Como já foi citado no início deste tópico, o especial faz parte do 

comprometimento do Sesame Workshop em apoiar as famílias no período de incertezas 

causado pelo COVID-19 através da campanha Caring for Each Other, que já foi traduzido 

para 18 idiomas e compartilhados em todo mundo. À medida que surge alguma nova 

informação sobre o assunto, o site oficial da campanha é atualizado para atender às novas 

necessidades de toda população. Esses recursos foram projetados para ajudar os pais a 

fornecer o aprendizado lúdico em casa e manter as crianças saudáveis física e 

mentalmente. Já o especial Elmo’s Playdate, também foi compartilhado e exibido em 

diversos países, mas também serviu como exemplo para outras versões em suas 

coproduções internacionais, como o especial de Ahlan Simsim intitulado “Ahlan Simsim: 

Friends Time Special”79, um especial desenvolvido para toda a família do Oriente Médio 

com atividades divertidas e educativas que crianças e educadores podem realizar dentro 

de suas casas80.  

Em contrapartida, também podemos analisar dentro deste princípio uma 

característica da Crossmedia, pois no especial Elmo’s Playdate é inserido um conteúdo 

já existente no universo de Sesame Street, sendo então reexibido no especial. Conforme 

podemos observar na análise do especial, o quadro 6, musical entre Elmo e Taye Diggs, 

é inserido em Elmo’s Playdate, porém ele já havia sido apresentado em seu canal do 

youtube81 e, posteriormente, dentro do programa Sesame Street no episódio 4.502, da 

temporada 45, exibido nos Estados Unidos no dia 16 de setembro de 2014. Na ocasião do 

episódio de 2014, Diggs e Elmo conversam antes do número musical, quando Diggs pede 

que Elmo utilize sua imaginação para poder dirigir um carro e para colocar o cinto de 

 
79 Ahlan Simsim: Friends Time Special (2020), https://youtu.be/GXL-DKJXi58, obtido em 2020-05-31. 
80 Supporting parentes to foster children’s learning and well-being in times of crisis (2020), 
https://www.globalpartnership.org/blog/supporting-parents-foster-childrens-learning-and-well-being-
times-crisis, obtido em 2020-05-31. 
81 Sesame Street: Elmo and Taye Diggs Go for a Drive (2014), https://youtu.be/a0sTnzr7a7E, obtido em 
2020-05-09. 
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segurança (Figura 23). No especial Elmo’s Playdate essa introdução não é exibida, apenas 

o clipe musical. 

 
Figura 23. Elmo e Diggs em Sesame Street. 

Fonte: Print Screen do video. 
 

2.2. Caso Sesame Street in Communitites - Multiplicidade 

 A análise histórica à evolução de Sesame Street, revela que foram inseridos 

personagens representativos de diversos segmentos para multiplicar os valores de suas 

mensagens no programa. A Multiplicidade utiliza versões alternativas desses personagens 

para apresentar conteúdos específicos. Antes da implementação do transmedia essas 

versões eram lançadas separadamente, sem criar uma ponte com os personagens centrais 

do programa, era sempre um caso à parte de toda estrutura televisiva. Porém, com a 

estratégia do transmedia essas ações começaram a ter uma ligação entre os conteúdos 

exibidos no programa, através do projeto Sesame Street in Communities. Para destacar e 

analisar o princípio de multiplicidade, foram escolhidos seis temas abordados deste 

projeto Sesame Street in Communities, por diferentes personagens que surgiram neste 

novo milênio, inseridos para acompanhar a evolução da versão original do programa. 

Antes de abordar os temas é preciso conhecer um pouco do projeto desenvolvido 

pela Sesame Workshop, sendo um ramo de esforços de divulgação de diferentes temas, 

lançado em 2015. O projeto Sesame Street in Communities constrói relacionamentos com 

os principais parceiros comunitários dos Estados Unidos para fornecer recursos e 

desenvolvimento profissional, além de centenas de ferramentas bilíngues e multimedia 

para ajudar famílias e crianças e a expandir seus conhecimentos durantes os primeiros 

anos de vida, tornando-se mais inteligentes e gentis.   
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 Os recursos apresentados por Sesame Street in Communities envolvem crianças e 

adultos em momentos especiais e em rotinas diárias, desde o ensino de conceitos 

matemáticos e de alfabetização, até os assuntos mais sérios e delicados, como divórcio, 

vínculo familiar, vício e insegurança alimentar. Assim, o Sesame Street in Communities 

constrói um círculo de cuidados para ajudar as crianças, principalmente as mais 

vulneráveis, a construir uma vida mais forte e saudável.  

 Para compor as informações atribuídas aos temas desenvolvidos pelo Sesame 

Street in Communities são divulgados através de seu site oficial materiais que incluem 

vídeos, livros de histórias, artigos e atividades digitais que são conduzidas por pesquisas 

e produzidas em consulta com especialistas em desenvolvimento infantil e cerebral. Para 

estas ferramentas são utilizadas estratégias desenvolvidas por assistentes sociais, 

prestadores de saúde, terapeutas e educadores, que combinadas com a presença de adultos 

que cuidam, comprovadamente diminuem o impacto de experiências traumáticas para as 

crianças em idade pré-escolar. Os materiais são disponibilizados em inglês e em espanhol, 

e apresentam os personagens de Sesame Street conversando e lidando com as situações 

delicadas do cotidiano de qualquer criança:  

Jesse – Tema: Luto - Jesse foi apresentada em Sesame Street em 2010, através 

do especial de 28 minutos, When Families Grieve. A personagem é prima de Elmo e 

juntos eles abordam sobre o luto, pois a pequena Jesse havia perdido seu pai 

recentemente. No especial também são exibidas entrevistas com crianças e adultos que 

passaram pelo mesmo sofrimento de Jesse82. When Families Grieve foi nomeado ao 

Primetime Emmy Awards de 2010 na categoria “Outstanding Children’s Nonfiction 

Program”83. Quando o especial foi exibido ainda não existia o projeto Sesame Stereet in 

Communities, porém atualmente todo conteúdo relacionado ao tema “luto” está inserido 

no site de Sesame Street in Communities84. 

 
82 Sesame Street: Talking about grief before it was cool (2017), https://whatsyourgrief.com/sesame-street-
and-grief/, obtido em 2020-5-5. 
83 When Families Grieve - Nominations Emmy Awards (2010), https://www.emmys.com/shows/when-
families-grieve, obtido em 2020-5-5. 
84 Grief - Sesame Street in Communities, https://sesamestreetincommunities.org/topics/grief/, obtido em 
2020-05-05. 
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Abby – Tema: Divórcio - Abby surgiu em Sesame Street no primeiro episódio 

da temporada 37, em 2006. Na época a personagem foi criada com o propósito de haver 

mais representatividade feminina com uma cultura diferente no programa, pois Abby é 

uma fada em treinamento. Com o passar dos anos, em 2012, a personagem informou aos 

seus amigos que seus pais haviam se separado, e a partir daquele momento ela teria duas 

casas. Este conteúdo fez parte do projeto multimedia Little Children, Big Challenges: 

Divorce85, atualmente esse material também está inserido em Sesame Street in 

Communities86. 

Rudy – Tema: Família mista - Rudy é um personagem de três anos que foi 

inserido no programa Sesame Street na temporada 47, em 2017, sendo o meio-irmão da 

fada Abby. Anteriormente a personagem mágica já havia abordado sobre o divórcio, desta 

vez o surgimento de seu meio-irmão apresenta os ensinamentos as crianças sobre os 

irmãos, famílias mistas e resolução de conflitos numa nova estrutura familiar e como 

Rudy se encaixa nesse universo, superando obstáculos e criando novas amizades87 88. 

Além do conteúdo ser transmitido em Sesame Street, os demais também estão disponíveis 

no projeto Sesame Street in Communities89. 

Lily – Tema: Família Sem-abrigo - Lily surgiu em Sesame Street em 2011, antes 

mesmo de surgir Sesame Street in Communities, no especial Growing Hope Against 

Hunger, sobre a questão da insegurança alimentar nos Estados Unidos. Na ocasião a 

personagem explicou que ela e sua família não tinham o que comer e passavam fome90. 

O especial ganhou um Emmy na categoria “Outstanding Children’s Nonfiction, Reality 

 
85 How Sesame Street Handles Tought Topics (2013), https://entertainment.time.com/2013/09/20/how-
sesame-street-handles-tough-topics/, obtido em 2020-5-5. 
86 Divorce - Sesame Street in Communities, https://sesamestreetincommunities.org/topics/divorce/, obtido 
em 2020-05-05. 
87 Abby Dacabby on Sesame Street has a new stepbrother: Rudy (2017), 
https://www.today.com/popculture/abby-cadabby-sesame-street-has-new-stepbrother-rudy-t114677, 
obtido em 2020-05-05. 
88 Sesame Street introduces kids to Rudy and blended families (2017), https://www.timeout.com/new-
york-kids/blog/sesame-street-introduces-kids-to-rudy-and-blended-families-081417, obtido em 2020-05-
05. 
89 Family Bonding - Sesame Street in Communities, https://sesamestreetincommunities.org/topics/family-
bonding/, obtido em 2020-05-05. 
90 Meet Lily, a mupet facing growing concern: National Hunger (2011), 
https://edition.cnn.com/2011/10/05/showbiz/muppet-lily-hunger/index.html obtido em 2020-5-5. 
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or Reality-Compettion Program”, em 201291. Em 2018, a personagem foi reintroduzida 

no conteúdo do programa, agora em ações do projeto Sesame Street in Communities92, 

revelando que ela e sua família perderam o apartamento em que viviam e tiveram que 

morar em abrigos e com amigos93. Com isso, o tema foi discutido em diversas medias, 

ganhando destaque no site do projeto. 

Karli – Temas: Vício e Assistência Social - Karli surgiu em Sesame Street em 

maio de 2019, através da plataforma Sesame Street in Communities94, sendo uma 

personagem que apresenta uma trajetória de vida delicada. Sua mãe enfrentou problemas 

com o vício e por isso a personagem estava vivendo em um orfanato95. Após algum tempo 

Karli é inserida em uma família adotiva96, enquanto sua mãe tenta recuperar-se do vício. 

Em meio destas situações a personagem tenta levar uma vida normal, como qualquer 

outra criança, participando de brincadeiras com seu amigo Elmo e comendo pizza, sua 

comida favorita, com seus pais adotivos97.  

 

2.2.1. Análise comparativa em Sesame Street in Communities 

 Atualmente todos os temas citados acima fazem parte da cartilha informativa de 

Sesame Street in Communities, oferecendo diversas extensões sobre estes determinados 

assuntos entre outros mais. Depois de uma breve descrição, para forma de esclarecer estes 

conteúdos como princípio de Multiplicidade, foi desenvolvido pelo estudo uma grelha 

comparativa entre os temas citados, contendo os principais conteúdos oferecidos por cada 

tema no projeto Sesame Street in Communities: 

 
91 Sesame Street: Growing Hope Against Hunger – Nominations Emmy Awards (2012), 
https://www.emmys.com/awards/nominees-winners/2012/outstanding-childrens-nonfiction-program, 
obtido em 2020-5-5. 
92 Family Homelessness - Sesame Street in Communities, 
https://sesamestreetincommunities.org/topics/family-homelessness/, obtido em 2020-05-05. 
93 Sesame Street Takes on Homelessness (2018), https://www.nytimes.com/2018/12/12/nyregion/sesame-
street-homelessness.html, obtido em 2020-5-5. 
94 Parental Addiction - Sesame Street in Communities, 
https://sesamestreetincommunities.org/topics/parental-addiction/, obtido em 2020-05-05. 
95 Karli on Sesame Street reveals her mother’s addiction battle (2019), 
https://www.nytimes.com/2019/10/10/arts/sesame-street-karli-addiction.html, obtido em 2020-05-05. 
96 ‘For-Now Parents’ and ‘Big Feelings’: How Sesame Street Talks About Trauma (2019), 
https://www.theatlantic.com/family/archive/2019/05/sesame-street-created-foster-care-muppet/589756/, 
obtido em 2020-05-05. 
97 Foster Care - Sesame Street in Communities, https://sesamestreetincommunities.org/topics/foster-care/ 
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         Tabela 3. Sumário dos conteúdos disponíveis em Sesame Street in Communities. 

 
 
 Em relação ao estudo comparativo entre os temas abordados, é possível perceber 

que a maioria oferece praticamente os mesmos conteúdos: Vídeo, Storybook, Impressão 

e Artigos sobre os temas. O tema que apresenta o maior número de conteúdos é o item 

“Família Mista”, tendo mais que o dobro dos demais temas, porém o tema “Divórcio” se 

destaca por ser o único a desenvolver materiais em todos os conteúdos, inclusive 

disponibilizar aplicações sobre o tema. 

 Dentro do universo de Sesame Street a utilização do princípio de Multiplicidade 

ocorre quando seus personagens tomam caminhos diferentes do que é exibido no 

programa de televisão, no caso, atrelados a campanhas educativas de assuntos diversos. 

Assim, cria-se o poder de fornecer múltiplas perspectivas que potencializam diferentes 

experiências e interpretações narrativas, podendo criar mais representações da realidade 

e sociais para o desenvolvimento da cultura em torno do programa educativo. Cultura esta 

que é proporcionada devido à riqueza de seus conteúdos, cenários e personagens. 

 Essa rica variedade de temas e conteúdos que o programa oferece ao seu público 

através de Sesame Street in Communities também ajuda no desenvolvimento de diversos 

materiais com extensões alternativas, além de estimular a criação dos mundos alternativos 

e das fan fictions relacionadas ao programa e suas respectivas personagens. 

 Em contrapartida, também podemos observar neste princípio de Multiplicidade 

características que atendem à Crossmedia, pois num dos temas abordados também foi 

comercializado entre os pais. O tema divórcio, foi transformado no kit educacional Little 

VÍCIO

WORKSHOP

APLICAÇÃO MÓVEL

X  (7) X  (2) X (7)

X (1) X  (2)

VÍDEO

STORYBOOK

ATIVIDADE INTERATIVA

IMPRESSÃO

ARTIGO X (5)

X (5) X  (18)

X (1) X  (1) X (1) X  (1) X  (1) X  (4)

X  (6)

X  (1)

X  (1) X  (1)

X  (3) X (4) X  (4) X  (4) X  (4) X  (14)

X  (1)

Conteúdos ofereficos em 
Sesame Street in Communities

X  (2)

X (6) X (5) X (7) X (5) X  (12)

X  (2) X  (4)

ASS. 
SOCIAL

SEM-
ABRIGO

LUTO DIVÓRCIO FAMÍLIA 
MISTA
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Children, Big Challenges: Divorce98, reunindo os mesmos conteúdos que já haviam sido 

apresentados pela internet: Um DVD de 22 minutos, um guia para pais e educadores e 

um livro de história chamado Two-hug Day (Figura 24). 

 

 
Figura 24. Kit Educacional Little Children, Big Challenges: Divorce. 

Fonte: Amazon.com 
 

Ao longo dos anos mais recentes, o programa vem acompanhando as novas 

gerações e se inserindo nos meios atuais como através da utilização do transmedia 

storytelling, sendo desenvolvidas extensões de continuidade e multiplicidade, permitindo, 

assim, que seu público possa participar e interagir com seus conteúdos apresentados em 

diversas plataformas e meios. Deste modo, o programa também vem utilizando versões 

alternativas com seus enredos e seus personagens, fazendo parte de um universo paralelo 

de histórias do programa original. 

 
98 Kit Little Children, Big Challenges: Divorce (2012), https://www.amazon.com/Little-Children-Big-
Challenges-Caregivers/dp/1492620122, obtido em 2020-05-09. 
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3. Princípio de Subjetividade em Sesame Street 

O princípio da Subjetividade (Subjectivity), mencionado por Jenkins (2009) pode 

ser observado através do lançamento de novas histórias envolvendo personagens, que até 

então eram secundários no programa de televisão, agora transportados como figuras de 

protagonistas, sendo explorada a criação de novas percepções para o público e novas 

narrativas tendo a história principal como ponto de partida. Ou seja, o princípio de 

Subjetividade permite a visualização sobre novas óticas acerca da narrativa. Essa 

diversidade de perspectiva geralmente influencia o público a levar em consideração quem 

está falando e para quem.  

Em Sesame Street há diversos personagens carismáticos, mas que geralmente 

precisam dividir espaços com seus outros companheiros de programa. Uma medida que 

possibilitou um aprofundamento em histórias que destacam personagens, até secundários, 

foi em meio a livros e especiais para VHS/DVD e transmitidos posteriormente para 

televisão. Essa fórmula criou a possibilidade de transportar o público de Sesame Street 

para outros cenários, geralmente característicos de determinados personagens. A Figura 

25 apresenta um panorama de produtos de Sesame Street onde foi envolvido este 

princípio, explorando as histórias através de outros olhares: The Monster at the End of 

This Book (1971), Oscar’s Book (1975), How to Be a Grouch (1976), Big Bird’s Red 

Book (1977), Big Bird in China (1983), Big Bird in Japan (1988), The Cookie Thief 

(2015), The Joy of Cookies (2018), The Pursuit of Grouchiness (2019) e The Importance 

of Being Ernie (and Bert) (2019). 
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Figura 25. Livros e Vídeos de histórias contadas pelo olhar dos personagens de Sesame Street. 

 
 Através deste panorama podemos observar diferentes personagens em ações 

distintas, fora da estrutura principal apresentada no programa, desta forma, podemos 

caracterizar o próprio cenário do programa como figura principal de Sesame Street. Com 

isso, os especiais desenvolvidos atualmente com o protagonismo de um personagem fora 

do campo habitual (a Rua), pode ser caracterizado como um princípio de Subjetividade. 

 Neste caso, vamos estudar mais profundamente o livro “The Monster at the End 

of This Book99”, publicado em 1971 pela Little Golden Books. Na época de seu 

lançamento a publicação vendeu mais de 2 milhões de cópias, tornando-se um enorme 

sucesso entre pais e crianças. No livro, o personagem Grover implora ao leitor que não 

vire as páginas, porque o aproximará mais do monstro no final do livro, sendo mais uma 

razão para continuar. Com isso, Grover tenta impedir o avanço do leitor com barreiras 

feitas de madeiras, cordas e tijolos. A hilaridade ocorre quando o pequeno leitor se mostra 

mais forte do que Grover imagina. É claro que no final o personagem descobre que ele é 

o próprio monstro do título. Desde então foram publicadas outras tiragens do livro e em 

diversas traduções.  

 
99 The Monster at the End of This Book (1971), https://www.amazon.com/Monster-End-This-
Book/dp/0307010856, obtido em 2020-05-13. 
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3.1. Caso The Monster at the End of This Book - Subjetividade 

Quando The Monster at the End of This Book surgiu ainda não existiam os termos 

Crossmedia e Transmedia, e seus desdobramentos eram específicos para adaptações do 

produto em outros idiomas ou edições comemorativas. Como caráter de continuidade, em 

1996 foi lançado Another Monster at the End of This Book100, em que desta vez Grover 

recebe a companhia de Elmo, o outro monstro de Sesame Street. A nova companhia faz 

um contraponto na nova história, uma vez que Grover é inseguro e faz de tudo para não 

virar a página, Elmo é otimista e alegre, sabendo que os monstros nunca são tão 

assustadores quanto nossos medos e imaginações fazem parecer. Com isso, Elmo 

representa o que queremos ser, corajoso, já Grover é o que geralmente somos, 

esperançoso e vulnerável, querendo ser amado e aceito por todos. Esta versão ainda 

recebeu uma versão em e-book e animada101 para tablets e celulares102. 

Mas atualmente a estrutura desenvolvida através de The Monster at the End of 

This Book pode ser considerada resultante do Mundo Antigo, porém as evoluções que o 

livro recebeu ao longo desses últimos anos também podem ser consideradas 

consequências do mesmo para outros formatos como E-book, Animação e Twitter. 

Conforme podemos analisar abaixo, a Figura 26 apresenta os diversos desdobramentos 

criados a partir do livro do personagem Grover, desde suas traduções para outros idiomas 

e edição com DVD103, caracterizando formatos do Mundo Antigo, até a implementação 

 
100 Another Monster at theEnd of This Book (1996), https://www.amazon.com/Another-Monster-This-
Sesame-Street-ebook/dp/B00JS2MXEC, obtido em 2020-05-13. 
101 Another Monster at the End of This Book (2016), https://www.youtube.com/watch?v=ZJbKlBnmhXg, 
obtido em 2020-05-13. 
102 Another Monster at the End of This Book App (2011), https://apps.apple.com/us/app/another-monster-
at-the-end/id473095033, obtido em 2020-05-13. 
103 The onster at the End of This Book: Sesame Story Vision (2009), https://www.amazon.com/Monster-
End-This-Book-Sesame/dp/1741812224, obtido em 2020-05-13. 
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do transmedia, o Novo Mundo, resultando o desenvolvimento de apps104105 baseados na 

publicação, versão animada no youtube106 e kit boneco + livro de bolso107, por exemplo.  

 

 
Figura 26. Desdobramentos a partir do livro The Monster at the End of This Book, de 1971. 

 
Um dos seus desdobramentos resultantes da estratégia do transmedia storytelling 

ocorreu em 2013 envolvendo a plataforma Twitter. Na ocasião, Grover invade a conta 

oficial de Sesame Street com 29 tweets108 e, baseado na história contada no livro, ele evita 

que os seguidores do perfil avancem para as próximas imagens, já no final é revelada a 

 
104 The Monster at the End of This Book App (2011), https://apps.apple.com/us/app/the-monster-at-the-
end/id409467802, obtido em 2020-05-13. 
105 Another Monster at the End of This Book App (2011), https://apps.apple.com/us/app/another-monster-
at-the-end/id473095033, obtido em 2020-05-13. 
106 The Monster at the End of This Book (2020), https://www.youtube.com/watch?v=r3947-T_hHw, 
obtido em 2020-05-13. 
107The Monster at the End of This Book: Includes Illustrated Book and Grover Backpack Clip (2017), 
https://www.amazon.com/Sesame-Street-Illustrated-Backpack-Miniature/dp/0762460865, obtido em 
2020-05-13. 
108 ‘Sesame Street’ and Grover Get Monster Win on Twitter (2013), 
https://mashable.com/2013/01/30/sesame-street-grover-twitter/?europe=true, obtido em 2020-05-13. 
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imagem do monstro em questão. Essa nova leitura da história já conhecida entre o público 

e recontada através dos 140 caracteres de cada tweets manteve a boa narrativa da história, 

manifestando o interesse e demonstrando o quanto a história ainda pode alcançar em 

inovação para atingir novas audiências. 

O livro The Monster at the End of This Book até hoje é lembrado, muito pela sua 

história divertida e inovadora, mas também pelo fato de estar sempre se reinventando 

através das novas tecnologias. Em caráter comemorativo, a Sesame Workshop, junto com 

a HBO Max, lança em 2020 o especial para televisão baseado no livro com o título The 

Monster at the End of This Story109110, sendo parte do primeiro episódio da temporada 51 

de Sesame Street na televisão norte-americana. 

Conforme observamos, o princípio de Subjetividade tem a abordagem de outras 

perspectivas da história central através de diferentes olhares de suas expansões, como os 

personagens secundários, ou aparentemente com pouca relevância, em Sesame Street. É 

por isso que The Monster at the End of This Book se encaixa no princípio de 

Subjetividade, pois traça um olhar do próprio personagem, sendo Grover o próprio 

narrador de sua história, e a partir daí explora novas percepções para os leitores e novas 

narrativas a partir do programa. 

 Dentro do princípio também é possível encontrar elementos que caracterizam a 

Crossmedia, já que foram citados como exemplos as adaptações que o próprio livro 

produz, sem acrescentar novos elementos, apenas para ampliar seu alcance perante os 

novos públicos. Como, por exemplo, a tradução do livro para outros idiomas. 

 

  

 
109 HBO Max and Sesame Workshop Announce New Content Partnership Cementing a Shared 
Commitment to Kids and Families (2919), https://www.sesameworkshop.org/press-room/press-
releases/hbo-max-and-sesame-workshop-announce-new-content-partnership-cementing, obtido em 2020-
05-13. 
110 The Monster at the end of your Story with Grover and Elmo (2020), 
https://www.youtube.com/watch?v=CgP6XtRyqpU, obtido em 2020-09-25. 
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4. Princípio de Imersão Versus Extrabilidade em Sesame Street 

O princípio da Imersão versus Extrabilidade (Immersion versus Extractability) 

pode ser compreendido com uma experiência física, fazendo com que o receptor entre no 

universo referido, através de pontos de contato e experiências reais, além de carregar 

consigo partes da história, como brinquedos.  

 Como forma de exemplificar este princípio iremos analisar neste tópico do estudo 

primeiramente a estrutura fornecida através dos parques temáticos de Sesame Street, 

especificamente o Sesame Place da Philadelphia, para abordar o item sobre Imersão. 

Sobre o item Extrabilidade será analisado a loja virtual do próprio Sesame Place, 

contendo diversos produtos da marca Sesame Street, para diferentes públicos. 

 

4.1. Caso Sesame Place - Imersão 

Em Sesame Street a imersão é realizada quando os fãs do programa podem 

conhecer o universo construído através de seus diversos parques temáticos, espetáculos 

ou eventos comemorativos. Em teoria, o item Imersão não se trata de uma nova forma de 

contar a história, ou criar novas narrativas, mas permite pensar os meios e modo de contar 

essas histórias. A partir do envolvimento das crianças e pais nos parques temáticos do 

programa, por exemplo, cria-se um relacionamento entre ambos.  

Sesame Place é o principal parque temático de Sesame Street e foi inaugurado em 

1980, sendo operado pelo SeaWorld Parks & Entertainment e desenvolvido em 

cooperação com o Sesame Workshop. O parque temático consiste em atrações aquáticas, 

passeios, shows e entretenimento interativo, além das aparições e convívio com os 

personagens do programa pelo parque. Após a inauguração o parque foi adicionando mais 

de quinze brinquedos aquáticos, porém em 1997 o parque voltou a adicionar ao longo dos 

anos brinquedos “secos”. 

 Após a inauguração de Sesame Place da Philadelphia, nos anos 80, surgiram 

outros parques envolvendo Sesame Street por todo o mundo, alguns deles são: 
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        Tabela 4. Lista dos Parques Temáticos de Sesame Street 

 
 
 Um fator para ser destacado em Sesame Place é o reconhecimento do parque na 

causa relacionada ao Autismo. Conforme já apontado na primeira parte deste estudo, 

Sesame Workshop inseriu a campanha relacionada ao autismo em suas mensagens pelos 

produtos, livros e programa de televisão, através do desenvolvimento da personagem 

Júlia, a menina autista de 4 anos de idade. Pois a personagem também foi inserida ao 

parque (Figura 27) e toda sua causa foi além e transformou Sesame Place no primeiro 

parque temático do mundo a ser designado como Certified Autism Center (CAC), devido 

à parceria do parque com o The International Board of Credentialing and Continuing 

Education Standards (IBCCES), líder global em programas e treinamentos de 

certificação online. 

 

 
Figura 27. Personagem Júlia em Sesame Place. 

Fonte: sesameplace.com 
 

Abertura Encerramento
1980 em atividade
1982 1984
1990 2006
1995 em atividade
2007 2011
2010 em atividade
2011 em atividade
2012 em atividade
2019 em atividade

2021(previsão) xxSan Diego - US

Sésamo Aventura
Sesame Street Fun World

Sesame Street Land
Sesame Place

Espanha
Japão

Orlando - US

Localização
Philadelphia - US

Texas - US
Japão

Sesame Street Beach
Sesame Street Bay of Play

México

Sesame Place
Sesame Place

Tokyo Sesame Place
Parque Plaza Sésamo

Austrália
San Antonio - US
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Figura 28. Mapa de Sesame Place. 

Fonte: sesameplace.com 
 

 O objetivo de Sesame Place com esse certificado é proporcionar a todas as 

famílias uma visita agradável e memorável, a oferecer serviços especializados a pessoas 

com autismo e outras necessidades especiais. O parque temático fornece: Guia de 

Acessibilidade, com uma visão geral dos serviços e instalações disponíveis para pessoas 

com necessidades especiais; Guia Sensorial do IBCCES, com informações sobre como 

cada sentido pode ser atingido nas atrações do parque; Quartos tranquilos, para crianças 

que necessitam de um tempo de descanso e alívio durante o passeio no parque; Fones de 

Ouvido, para serem utilizados durante todo passeio em crianças que possuem 

sensibilidade auditiva; Além de possuir 80% de seus funcionários com treinamento 

especializado para garantir conhecimento, habilidades e experiência necessários para 

atender todas as crianças, incluindo as com necessidades especiais. 

Há 40 anos Sesame Place é referência de parques temáticos para crianças 

pequenas, e no ano da sua quadragésima celebração o parque preparou diversas atrações 

especiais para que o público pudesse fazer parte desta festa durante toda temporada de 

2020. Mais uma vez o parque consegue transportar suas mensagens à toda família, 

criando, assim, laços afetivos entre pais e crianças. 
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Durante a pandemia causada pelo coronavírus COVID-19, o Sesame Place 

Philadelphia esteve fechado, porém foi realizado um trabalho de postagens contínuas em 

suas redes sociais, como curiosidades sobre o parque, imagens históricas, guias de 

utilidades, atividades para colorir entre outros. Neste caso específico o objetivo era 

manter a fidelização de seu público aos brinquedos do parque, mesmo com as atrações 

presenciais encerradas. Na Figura 29 podemos verificar um exemplo de postagem onde o 

internauta é transportado para dentro do brinquedo Oscar’s Wacky Taxi através de um 

vídeo imersivo postado no dia 16 de agosto de 2020 pelo instagram do parque temático 

@sesameplace. 

 

 
Figura 29. Vídeo do Oscar’s Wacky Taxi no Instagram. 

Fonte: instagram.com 
 

Com uma narrativa bem estruturada através do programa Sesame Street, é possível 

despertar o desejo dos fãs em visitar seus diversos parques temáticos, para serem inseridos 

no cenário e na cultura do programa, pelo menos por algumas horas do dia. Em 

consequência disto é possível analisar o item seguinte, pois o consumo de produtos 

relacionados ao programa torna-se uma consequência desta imersão proporcionada pelo 

programa. 

 Em relação à Crossmedia, podemos analisar que o próximo parque temático 

Sesame Place, localizado em San Diego, contará com alguns serviços idênticos aos já 
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apresentados no Sesame Place da Philadelphia. Segundo o blog do novo parque111, será 

inserido o mesmo serviço relacionado ao Autismo, com guia sensorial, espaços tranquilos 

com iluminação ajustável e assentos confortáveis. Com isso, o Sesame Place San Diego 

também será designado como CAC, igual ao Sesame Place Philadelphia.  

 

4.2. Caso Sesame Place Shop - Extrabilidade 

A extrabilidade acontece no consumo dos produtos, é quando o fã leva consigo 

aspectos característicos das histórias de Sesame Street e de seus personagens, como por 

exemplo o consumo de camisetas, bonecos, bonés ou outros produtos derivados do 

programa. A seguir, vamos analisar o conteúdo da loja virtual do programa disponível no 

site de Sesame Place (Figura 30), especificamente o item “Apparel” (Vestuário), em que 

é possível verificar a existência de produtos diferenciados para adultos e crianças: 

 

 
Figura 30. Página Inicial do site Sesame Place Shop. 

Fonte: shop.sesameplace.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
111 SeaWorld Entertainment and Sesame Workshop Announce Location of New Sesame Place Theme 
Park (2019), https://sesameplace.com/san-diego/blog/a-new-sesame-place-theme-park/, obtido em 2020-
05-09. 
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Tabela 5. Lista de Itens e Segmentos do site Sesame Place Shop. 

 
 

De acordo com a Tabela 5, podemos verificar que o item “Apparel” é o único que 

apresenta o segmento para adultos, nele são inseridos produtos de vestuário e calçados. 

Desta forma, podemos analisar que os outros segmentos apresentam formas de distinção 

destes produtos. Abaixo, podemos analisar a quantidade de produtos disponíveis para 

adultos, jovens, crianças e crianças pequenas no item Apparel: 

 

 
Figura 31. Itens no segmento Apparel. 

 

 A Figura 31 nos apresenta a informação que o segmento para adultos chega a 50% 

no item Apparel, mostrando que o consumo dos produtos de Sesame Street nesta fase 

ainda é grande. Um outro fator importante que precisa ser destacado na pesquisa é que o 

site não apresenta distinção de gênero, apenas de segmentos (Adultos, jovens, crianças e 

crianças pequenas). Assim, todos se sentem confortáveis para comprar qualquer item.

 Já em relação à Crossmedia no princípio de Extrabilidade podemos dizer que a 
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venda de produtos da marca Sesame Street, tanto vestuário quanto brinquedos, não são 

exclusividade do site Sesame Place Shop, pois existem produtos nas lojas físicas dos 

parques temáticos. Já em relação ao conteúdo virtual, os produtos da marca também são 

comercializados em outros sites, como a Amazon112 e Walmart113. Neles existem roupas, 

pijamas, brinquedos, livros, acessórios. Enfim, uma infinidade de produtos relacionados 

aos personagens do programa. 

 

 
112 Sesame Street Clothing in Amazon UK, 
https://www.amazon.co.uk/s?k=sesame+street&rh=n%3A1731025031&ref=nb_sb_noss, obtido em 2020-
05-09. 
113 Sesame Street Clothing in Walmart, https://www.walmart.com/tp/sesame-street-clothing, obtido em 
2020-05-09. 
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5. Princípio de Dispersão Versus Profundidade em Sesame Street 

O princípio de Dispersão versus Profundidade (Spreadability versus Drilability), 

segundo Jenkins (2009), explora com profundidade seu conteúdo, e ao mesmo tempo, 

compartilha conteúdos e participa de forma ativa da circulação das medias através das 

redes sociais, o que pode-se incluir desde uma ação offline, por exemplo, uma indicação 

de um livro para os amigos num café, até uma ação online, como por exemplo, publicar 

no status do twitter o conteúdo que curtiu ou compartilhar em sua rede de amigos o link 

curtido. 

Em Sesame Street os personagens são explorados através dos diversos canais de 

media, estabelecendo uma experiência mais profunda das extensões narrativas e 

entendimento do universo, motivando ainda mais seu consumo e capturando realmente a 

atenção do seu público. 

 

5.1. Caso redes sociais em Sesame Street - Dispersão 

Desde seu surgimento, em 1969, Sesame Street se destaca por ser muito mais do 

que apenas um programa para televisão, logo nos primeiros anos introduziu livros, LPs e 

revistas educativas. Com o passar dos anos Sesame Street acompanhou a evolução 

tecnológica e desenvolveu diversas novas formas de atrair a geração dos nativos digitais, 

pois manter uma voz consistente na media é uma característica da marca.  

Podemos analisar estratégias adotadas por Sesame Street no princípio de 

Dispersão envolvendo diferentes medias, neste caso, envolvendo as medias sociais de 

seus personagens, inserindo-os no contexto do programa e da realidade do seu público. 

Porém, este princípio pode encorajar o compartilhamento com muitas pessoas, mas essas 

pessoas não necessariamente vão dedicar muito tempo ao conteúdo.  

De acordo com Dan Lewis, diretor de novas medias de Sesame Street em 2010114, 

quando o programa aderiu às redes sociais foi para atrair principalmente os pais presentes, 

 
114 Tweet Like a Monster (2010), http://sparksheet.com/tweet-like-a-monster-qa-with-
sesamestreet%E2%80%99s-dan-lewis/, obtido em 2020-05-10. 
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pois a marca sempre entendeu que as crianças aprendem melhor quando um adulto está 

por perto. Desta forma, o conteúdo produzido para as medias sociais é escrito e 

desenvolvido para as duas audiências, mas sem perder as principais características dos 

personagens no programa, por isso, na maioria dos casos as redes sociais dos personagens 

são alimentadas pelos próprios escritores do programa. 

Em relação ao Twitter, a conta oficial do programa (@SesameStreet)115 surgiu em 

outubro de 2009 e até maio de 2020 a conta possuía mais de 1,9 milhões de seguidores e 

8.040 tweets. Segundo Lewis, a entrada dos personagens de Sesame Street foi justamente 

para acompanhar a cultura atual, onde o conteúdo tem a melhor oportunidade de tornar-

se viral, sendo importante para manter a marca relevante entre diversas faixas etárias. 

Com isso, os perfis acompanham tendências atuais, utilizando expressões do momento, 

citando outros tweets para criar memes e compartilhando tweets entre eles ou interagindo 

através de conversas entre eles na própria rede116. Para nosso estudo foram escolhidos os 

perfis de seis personagens relevantes do universo Sesame Steet: Abby 

(@AbbyCadabbySST)117, Big Bird (@BigBird)118, Cookie Monster 

(@MeCookieMonster)119, Elmo (@elmo)120, Grover (@Grover)121 e Oscar the Grouch 

(@OscarTheGrouch)122. 

 

 

 

 

 

 
115 Twitter Sesame Street, https://twitter.com/sesamestreet, obtido em 2020-05-10. 
116 Sesame Street Characters on Twitter (2020), https://shortyawards.com/11th/sesame-street-characters-
on-twitter, obtido em 2020-05-09. 
117 Twitter Abby,  https://twitter.com/AbbyCadabbySST, obtido em 2020-05-10. 
118 Twitter Big Bird, https://twitter.com/bigbird, obtido em 2020-05-10. 
119 Twitter Cookie Monster, https://twitter.com/mecookiemonster, obtido em 2020-05-10. 
120 Twitter Elmo, https://twitter.com/elmo, obtido em 2020-05-10. 
121 Twitter Grover, https://twitter.com/grover, obtido em 2020-05-10. 
122 Twitter Oscar the Grouch, https://twitter.com/OscarTheGrouch, obtido em 2020-05-10. 
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Figura 32. Perfis dos personagens Sesame Street no Twitter. 

Fonte: twitter.com 
 

 De acordo com os seis perfis apresentados, @BigBird possui a conta mais antiga, 

criada em outubro de 2012 já o perfil @AbbyCadabbySST a conta mais recente, em maio 

de 2014. 

 
Figura 33. Ordem cronológica da criação dos perfis de Sesame Street no Twitter. 

 

 Embora que @BigBird possua a conta mais antiga, ele não é o personagem mais 

presente no Twitter. Dos seis perfis analisados, a conta @MeCookieMonster foi aquela 

com mais postagens dentro do intervalo de análise (entre maio de 2019 e abril de 2020), 

depois foram, respectivamente, @elmo, @BigBird, @AbbyCadabbySST, 

@OscarTheGrouch e @Grover. Os dados podem ser observados abaixo: 

 

@BigBird
OUTUBRO 

2012

@elmo
NOVEMBRO 

2012

@OscarTheGrouch
FEVEREIRO 

2014

@Grover
FEVEREIRO

2014

@MeCookieMonster
MARÇO
2014

@AbbyCadabbySST
MAIO 
2014
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Figura 34. Número de tweets publicados pelos personagens no Twitter durante 12 meses. 

 

 
Figura 35. Percentual de postagens por contas analisadas durante 12 meses. 

 

Com isso, podemos também podemos verificar que @MeCookieMonster é o 

personagem de Sesame Street mais engajado na ferramenta. Tanto que o personagem é o 

que mais possui tweets publicados e o maior em quantidade de seguidores, mesmo tendo 

a criação de seu perfil em março de 2014, dois meses antes que o perfil 

@AbbyCadabbySST 
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Figura 36. Total de tweets publicados pelos personagens no Twitter desde sua criação. 

 

 
Figura 37. Número de seguidores dos personagens no Twitter. 

 
Já no Facebook a conta oficial do programa (@SesameStreet)123 foi criada em 2 

de novembro de 2009 e até maio de 2020 a conta possuía mais de 1,2 milhões de 

seguidores. Também temos algumas distinções com os perfis dos personagens se 

compararmos com o Twitter, pois todos os perfis analisados foram lançados em 2010: 

Abby (@SesameAbby)124, Big Bird (@BigBird)125, Cookie Monster 

 
123 Facebook Sesame Street, https://www.facebook.com/SesameStreet, obtido em 2020-05-10. 
124 Facebbok Abby,  https://www.facebook.com/SesameAbby, obtido em 2020-05-10. 
125 Facebbok Big Bird, https://www.facebook.com/BigBird, obtido em 2020-05-10. 

Twitter

tweet vida
@BigBird 272
@elmo 417
@OscarTheGrouch 126
@Grover 91
@MeCookieMonster 701
@AbbyCadabbySST 59

0

100

200

300

400

500

600

700

800

@BigBird @elmo @OscarTheGrouch @Grover @MeCookieMonster @AbbyCadabbySST

Total número de tweets

Twitter
seguidores

@BigBird 145.100
@elmo 170.800
@OscarTheGrouch 204.400
@Grover 100.500
@MeCookieMonster 449.600
@AbbyCadabbySST 29.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

@BigBird @elmo @OscarTheGrouch @Grover @MeCookieMonster @AbbyCadabbySST

Número de seguidores no Twitter



 

134 

(@CookieMonster)126, Elmo (@Elmo)127, Grover (@SesameGrover)128 e Oscar the 

Grouch (@SesameOscartheGrouch)129. 

 

 
Figura 38. Perfis dos personagens Sesame Street no Facebook. 

Fonte: facebook.com 
 

De acordo com os seis perfis apresentados, @Elmo possui a conta mais antiga, criada em 

25 de fevereiro de 2010, já o perfil @BigBird a conta mais recente, criada no dia 1 de 

abril do mesmo ano. 

 

 
126 Facebbok Cookie Monster, https://www.facebook.com/CookieMonster, obtido em 2020-05-10. 
127 Facebbok Elmo, https://www.facebook.com/Elmo, obtido em 2020-05-10. 
128 Facebbok Grover, https://www.facebook.com/SesameGrover, obtido em 2020-05-10. 
129Facebbok Oscar the Grouch, https://www.facebook.com/SesameOscartheGrouch, obtido em 2020-05-
10. 
 



 

135 

 

Figura 39. Ordem cronológica da criação dos perfis de Sesame Street no Facebook. 

 

 Igual ao Twitter, se compararmos os perfis dos seis personagens no Facebook, 

@CookieMonster possui o maior engajamento na plataforma, pois possui a maior 

quantidade de postagens no intervalo de 1 ano (entre maio de 2019 e abril de 2020), e o 

maior número de seguidores: 

 

 
Figura 40. Número de postagens publicadas pelos personagens no Facebook durante 12 meses. 
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Figura 41. Percentual de postagens por contas analisadas durante 12 meses. 

 

 
Figura 42. Número de likes (seguidores) dos personagens no Facebook. 

 
 Fazendo uma comparação entre as duas plataformas, identificamos que as contas 

dos personagens no Facebook apresentam um maior alcance, já que existem perfis que 

possuem mais de 5 milhões de fãs. O número de publicações também é superior, quando 

comparamos os dados entre maio de 2019 e abril de 2020. Nas duas plataformas o 

personagem Cookie Monster é o mais engajado e famoso, pois possui o número superior 

de postagens e, em disparado, a maior quantidade de fãs em comparação aos demais 

personagens do programa. 

Em uma análise geral dos conteúdos publicados nas duas plataformas, durante o 

período analisado, pode-se perceber que, de uma forma geral, também há um padrão na 
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o que indica a preocupação de Sesame Street em divulgar conteúdos inteligentes e que 

visam a criação de laços mais duradouros com seu público, pois mescla conteúdos 

educativos e entretenimento. Além de criar aproximação entre seus personagens e seu 

público, inserindo-os no mesmo universo e criando laços afetivos. 

Embora o programa tenha publicado a primeira imagem em sua conta oficial no 

Instagram (@sesamestreet)130 dia 28 de janeiro de 2013, a plataforma é pouco utilizada 

pelos seus personagens, apenas Elmo (@elmo)131 possui uma conta oficial na rede, criada 

apenas no dia 14 de maio de 2020. 

Já em relação ao processo de Crossmedia, podemos identificar neste princípio de 

Dispersão que boa parte dos conteúdos entre as duas plataformas são espelhadas, 

principalmente dos personagens com menos engajamento. Como, por exemplo, os perfis 

de Big Bird e Grover no Facebook são praticamente repostagens dos conteúdos 

desenvolvidos para o Twitter: Das nove postagens da conta de Big Bird no Facebook, 

oito foram replicadas em sua conta do Twitter. Já Grover, das quatro publicadas em seu 

Facebook, três eram tweets no Twitter. 

  

5.2. Caso Sesame Street Memories - Profundidade 

 Cada plataforma de Sesame Street é utilizada da forma mais adequada, de acordo 

com suas características e potencialidades. Esse acesso através de diferentes medias 

estabelece uma profundidade de compreensão e de experiência, resultando na motivação 

de um maior consumo das histórias envolvendo seus personagens, isto é, a marca. Este é 

o envolvimento do programa com o princípio de profundidade, pois ao mesmo tempo que 

seus conteúdos são compartilhados, permite que o espectador/receptor tenha coragem em 

explorar o programa em profundidade, saindo da superfície e o inserindo no universo de 

uma forma afetiva e duradoura. 

 
130 Instagram Sesame Street, https://www.instagram.com/sesamestreet, obtido em 2020-08-20. 
131 Instagram Elmo, https://www.instagram.com/elmo, obtido em 2020-08-20. 
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 Em 2019, o programa infantil comemorou 50 anos e com isso diversas campanhas 

comemorativas foram criadas para homenagear a data especial132. Uma campanha de 

destaque foi desenvolvida por personalidades, produção e elenco envolvendo lembranças 

de Sesame Street. A campanha recebeu o nome de Sesame Street Memories, e como 

principal função foi o compartilhamento da hashtag #ThisIsMyStreet. Em seu canal 

oficial no youtube os vídeos relacionados à campanha recebiam a descrição: In honor of 

Sesame Street's 50th Anniversary, celebrities are sharing their favorite Sesame Street 

memories! You can share too by using #ThisIsMyStreet!. No canal oficial133 foram 

compartilhados, entre agosto e novembro, 58 depoimentos de diversas personalidades, 

entre elas: Whoopi Goldberg, Norahh Jones, Lucy Liu, Amanda Seyfried, Blake Lively e 

John Legend. Os vídeos entraram em produção ainda em 2016, durante a temporada 48 

do programa, pois utilizou depoimentos de personalidades que participaram a partir 

daquela temporada. 

 

 
Figura 43. Vídeo #ThisIsMyStreet de Amanda Seyfried no Instagram. 

Fonte: instagram.com 
 

 Durante o ano comemorativo a campanha foi aderida nas medias de Sesame Street, 

levando o conteúdo para além do Youtube, assim também sendo utilizado o 

 
132 Sesame Street Celebrates 50 Years and Counting (2019), https://www.sesameworkshop.org/press-
room/press-releases/sesame-street-celebrates-50-years-and-counting, obtido em 2020-05-12. 
133 Sesame Street 50th Memories Playlist #ThisIsMyStreet (2019), 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8TioFHubWFtyiNrCDfNJ5H0N8nrUR2xJ, obtido em 2020-
05-12. 
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compartilhamento em suas contas no Instagram (Figura 43), Facebook e Twitter. Com o 

intuito de verificar o desenvolvimento da campanha, analisamos o desempenho de todos 

os vídeos e listamos os 5 mais visualizados, desde seu lançamento até o mês de abril de 

2020, nas quatro plataformas: 

 

 
Figura 44. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street Memories no Youtube. 

 

 
Figura 45. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street Memories no Instagram. 
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Figura 46. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street Memories no Facebook. 

 

 
Figura 47. Desempenho dos cinco vídeos mais visualizados de Sesame Street Memories no Twitter. 

 

 
Figura 48. Comparativo dos melhores desempenhos de Sesame Street Memories nas quatro plataformas. 
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 Conforme as figuras dos gráficos apresentados, podemos observar que os vídeos 

no Youtube funcionaram melhor, tendo um desempenho superior em todos os cinco mais 

visualizados. Em seguida, o vídeo de Teigen para o Twitter teve um desempenho 

destacado aos demais vídeos da mesma plataforma, já no Instagram os vídeos tiveram 

uma média parecida entre eles, sem nenhum destaque. Outro destaque fica para os artistas 

Josh Gad, Dave Grohl, Amanda Seyfried, Michael Che e Zooey Deschanel, que 

conseguiram ter seus vídeos nas listas dos mais visualizados em duas plataformas ao 

mesmo tempo. 

 A equipe de produção e elenco do programa também participaram da campanha 

Sesame Street Memories, porém os vídeos foram compartilhados exclusivamente em suas 

contas pessoais e na página oficial do elenco “The People in Our Neighborhood”134. Já 

os vídeos em que os personagens contam suas experiências preferidas ao longo dos 50 

anos foram postados na conta oficial do canal HBO135 e também em suas redes sociais 

pessoais, durante a semana de exibição do especial na televisão. 

 O público também foi convidado para aderir à campanha comemorativa através 

das redes sociais. O intuito era descobrir como o programa era significativo para seu 

público, através de uma canção afetiva, uma lição importante ou um personagem querido. 

Por meio de vídeos ou imagens, os fãs compartilharam suas memórias utilizando a mesma 

hashtag #ThisIsMyStreet. 

 Como forma de análise, podemos conferir que a hashtag criada para campanha foi 

aderida por muitos seguidores do programa, que, de alguma forma, tiveram algum 

envolvimento especial do programa em suas vidas. Por exemplo, no instagram 

#ThisIsMyStreet foi compartilhada, até o mês de abril de 2020, 18.611 vezes. Junto com 

a hashtag eram publicados fotos e vídeos envolvendo o universo de Sesame Street em 

diferentes formas afetivas.  

Como observamos acima, a campanha Sesame Street Memories foi desenvolvida 

em diversas plataformas com conteúdos distintos, porém é importante ressaltar que neste 

 
134 Facebook Page The People in Our Neighborhood, 
https://www.facebook.com/PeopleInOurNeighborhood, obtido em 2020-05-12. 
135 Sesame Street: 50 Years of Memories HBIO (2019), 
https://www.youtube.com/watch?v=SrTVgXwcARs, obtido em 2020-05-12. 
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caso também há um envolvimento de estratégia Crossmedia, já que os mesmos conteúdos 

de depoimentos de personalidades foram transmitidos em diferentes plataformas. 
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6. Princípio de Serialidade em Sesame Street 

É possível analisar o princípio de Serialidade (Seriality), de acordo com Jenkins 

(2009), sendo o rompimento do arco narrativo da história, e em consequência disto, é 

possível distribuir fragmentos deste arco em diferentes plataformas de media. A 

transmedia de Sesame Street adotou essa estrutura, espalhando suas ideias e conteúdos 

em pedaços de histórias, através de diferentes meios. Neste princípio será utilizado como 

exemplo o arco “Cookie Monster’s Foodie Truck”, segmento desenvolvido e exibido 

como conteúdo do programa de televisão, mas também com conteúdo exclusivo para o 

canal de Sesame Street no youtube, aparições ao vivo no espetáculo musical, item 

permanente nos parques Sesame Place, jogo interativo no site oficial, exposição em 

museu, além de publicações e brinquedos para o público infantil em idade pré-escolar. 

 

6.1. Caso Cookie Monster’s Foodie Truck - Serialidade 

O quadro é apresentado a partir do conceito de alimentação saudável 

implementado em Sesame Street através da iniciativa “Eat Brighter!”, que foi 

desenvolvido para aproveitar a influência do programa e de seus personagens para elevar 

o consumo de produtos frescos136. Em parceria com a Partnership For A Healthier 

America (PHA), o Sesame Workshop lançou, ainda em 2013, embalagens de alimentos 

saudáveis com ilustrações dos personagens de Sesame Street, para inspirar crianças e 

famílias a escolher frutas e legumes frescos e, assim, reduzir a obesidade infantil137. Esta 

iniciativa de marketing engloba os Estados Unidos, Canadá e México como participantes, 

bem como fornecedores.  

A seguir, vamos conhecer cada segmento de Cookie Monster’s Foodie Truck 

detalhadamente, para depois compreender como o princípio de Serialidade foi 

 
136 The eat brighter!(2018), https://www.pma.com/content/press-releases/2018/eat-brighter, obtido em 
2020-04-26. 
137 Me eat vegetable: Cookie Monster wants kids to snack healthier (2014), 
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/oct/04/cookie-monster-sesame-street-vegetable-
fruit-tv-cartoon-character, obtido em 2020-04-26. 
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estabelecido especificamente no quadro gastronômico do personagem Cookie Monster, 

através do conceito de alimentação saudável. 

Cookie Monster’s Foodie Truck na TV – A série para televisão foi desenvolvida 

e inserida a partir da 48ª temporada de Sesame Street, e cada episódio possui um pouco 

mais de cinco minutos de duração. A estrutura do quadro apresenta Cookie e seu amigo 

Gronger trabalhando em seu próprio foodie truck (Figura 49) atendendo os pedidos de 

crianças reais. Para realizar a receita, Cookie e Gronger dirigem-se para um determinado 

local e aprendem sobre a origem dos alimentos específicos da receita138. 

 O ajudante de Cokkie, Gronger, é um personagem criado originalmente para 

compor o spin-off da série, The Furchester Hotel, coproduzido e exibido pela CBeebies, 

canal pré-escolar da BBC, no Reino Unido. Devido ao sucesso do personagem na primeira 

temporada da série inglesa, Gronger ganha mais destaque na segunda temporada e 

também se torna ajudante de Cookie neste quadro exibido na versão original do programa. 

 Os segmentos do quadro são produzidos em três perspectivas diferentes: 

 - Cena dos personagens dentro do food truck; 

 - Cenas externas do food truck percorrendo a cidade; 

 - Cenas filmadas nos locais de produção dos alimentos. 

 Nas duas temporadas (48 e 49) de Sesame Street foram produzidas, 

respectivamente, 13 episódios do quadro. Abaixo, segue a Tabela 6 com os ingredientes 

principais de cada episódio: 

 

 
138 About the show (2018), https://www.sesameworkshop.org/press-room/press-kits/sesame-street-season-
48/about-show-s48, obtido em 2020-04-26. 
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        Tabela 6. Lista dos temas de Cookie Monster’s Foodie Truck. 

 
 

Cookie Monster’s Foodie Truck no Youtube – Para canal do youtube foi 

desenvolvido uma série específica do quadro “Cookie Monster’s Foodie Truck”, desta 

vez em parceria com a marca Earth’s Best, rede orgânica de alimentação saudável e pura 

para bebês. Os episódios exibidos na televisão também foram transmitidos na íntegra no 

canal do youtube de Sesame Street, porém, especialmente para plataforma também foram 

inseridos mais 3 episódios do quadro. 

 Os episódios especiais tinham a mesma finalidade, ensinar às crianças sobre a 

importância de uma alimentação saudável, mas esses três episódios possuem uma 

estrutura diferenciada dos episódios produzidos para televisão: 

 - As cenas são realizadas inteiramente dentro do food truck; 

 - Os personagens recebem visitas de convidados no próprio estabelecimento; 

 - Ao final de cada episódio é inserido a marca patrocinadora da Earth’s Best. 

 

  

Episódio Ingrediente Episódio Ingrediente
4801 Maçãs 4903 Couve de Bruxelas
4802 Cranberries 4906 Geléia
4804 Aveia 4906 Canela
4805 Abacaxi 4909 Ketchup
4808 Uvas 4912 Amendoim
4811 Abacates 4913 Bananas
4812 Massas 4915 Milhos
4813 Cebolas 4916 Cogumelos
4816 Tacos 4919 Baunilha
4821 Xarope de Ácer 4924 Algas marinhas
4824 Ovos 4925 Abóboras
4826 Mel 4926 Cactus
4828 Leite 4933 Chocolate

Tema: Monster Faces (Cara de monstros de frutas)
Participação especial: Zooey Deschanel

Episódio 2
Data de lançamento: 3 de outubro de 2018
Tema: Zachos (Nachos de Abobrinhas)
Participação especial: Ellie Kemper
Episódio 3
Data de lançamento: 5 de outubro de 2018

Participação especial: Jenny Slate

Episódios Especiais para Youtube

Temporada 48 Temporada 49

Episódio 1
Data de lançamento: 1 de outubro de 2018
Tema: Sushi de Frutas
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Tabela 7. Lista de episódios especiais de Cookie Monster’s Foodie Truck para o Youtube. 

 
 

 
Figura 49. Quadro de Cookie Monster’s Foodie Truck na TV. 

Fonte: https://www.preschoolnews.net/tiny-pop-opens-up-cookie-monsters-foodie-truck/ 
 

Monster Foodies Game – O jogo virtual (Figura 50) segue basicamente a mesma 

estrutura apresentada pelo quadro do programa na televisão. Porém, ao invés de receber 

o pedido através da mensagem de uma criança, os próprios Cookie Monster e Gronger 

informam as opções de receitas que precisam ser preparadas para ser enviadas aos seus 

respectivos personagens do programa: Elmo, Rosita, Bert, Oscar the Grouch, Abby e Big 

Bird. Após a escolha da receita, o jogador precisa ajudar os personagens a chegar no local 

de cultivo e encontrar o ingrediente que está faltando. Em seguida o jogador auxilia no 

preparo virtual da receita. Por fim, o produto é enviado diretamente para seu respectivo 

personagem. 

 As receitas foram projetadas para serem simples, de modo que, se uma criança 

quiser realizar a receita com a permissão dos pais, é capaz de fazê-la. Assim como na 
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4812 Massas 4915 Milhos
4813 Cebolas 4916 Cogumelos
4816 Tacos 4919 Baunilha
4821 Xarope de Ácer 4924Algas marinhas
4824 Ovos 4925 Abóboras
4826 Mel 4926 Cactus
4828 Leite 4933 Chocolate

Tema: Monster Faces (Cara de monstros de frutas)
Participação especial: Zooey Deschanel

Episódio 2
Data de lançamento: 3 de outubro de 2018
Tema: Zachos (Nachos de Abobrinhas)
Participação especial: Ellie Kemper
Episódio 3
Data de lançamento: 5 de outubro de 2018

Participação especial: Jenny Slate
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Data de lançamento: 1 de outubro de 2018
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série da televisão, em Monster Foodies as crianças também aprendem sobre alguns dos 

locais mais comuns onde os alimentos são cultivados e preparados139. O jogo Monster 

Foodies foi desenvolvido para Hypertext Markup Language versão 5 (HTML5), para que 

seja executado no site oficial de Sesame Street, na secção games140, a partir de qualquer 

navegador de desktop ou aparelho móvel, e otimizado para que o desempenho das 

animações detalhadas seja executado sem apresentar problemas e as crianças possam se 

divertir infinitas vezes. 

Cookie Monster’s Foodie Truck Challenge – Devido ao sucesso da série de 

televisão, o quadro foi transportado para os parques temáticos de Sesame Street em forma 

de um jogo interativo (Figura 50). A dinâmica do jogo possui duas fases, na primeira o 

jogador precisa ajudar os personagens Cookie Monster e Gronger a encontrar todos os 

ingredientes especiais e necessários para as respectivas receitas, na segunda fase o jogador 

se torna o chef e pode adicionar qualquer um dos vinte e quatro ingredientes do jogo para 

criar suas próprias receitas. A estação do jogo é ampla e oferece aos jogadores individuais 

um desafio divertido, também pode ser compartilhado em grupo ou famílias141.  

 

 
Figura 50. Extensões de Cookie Monster’s Foodie Truck. 

 

 
139 Foodie Fun with the Sesame Street Gang (2020), https://workinman.com/sesame-street-foodie-truck-
educational-game/, obtido em 2020-04-26. 
140 Sesame Street Games (2020), https://www.sesamestreet.org/games, obtido em 2020-04-26. 
141 Cookie Monster’s Foodie Truck Challenge (2019), https://www.binteractive.com/cookie-monster-
foodie-truck, obtido em 2020-04-26. 
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Cookie Monster’s Foodie Truck em outras extensões – Para obter um maior 

envolvimento com seu público, a Sesame Street inseriu Cookie Monster, Gronger e seu 

food truck em algumas ações e projetos de envolvimentos do programa ao longo dos 

últimos anos: 

- Um número musical com os personagens do programa foi inserido no espetáculo 

da turnê “Sesame Live! Make Your Magic” (Figura 50). No número Cookie Monster e 

Gronger cantam e dançam ao lado de Elmo, Abby e os bailarinos do espetáculo musical;  

- A exposição Can You Tell Me How to Get to Sesame Street?, do The Stronger 

Museum (Figura 50), possui um espaço com o food truck do programa, onde as crianças 

podem ter a experiência de brincar com os alimentos de brinquedos, além de se 

informarem sobre a alimentação saudável; 

- Cookie Monster’s Foodie Truck (Sesame Street), de Naomi Kleinberg142: Um 

livro fotográfico baseado na série de TV, com a mistura de fotos brilhantes, obras de artes 

coloridas e letras grandes e arrojadas; 

- Cookie Monster’s Foodie Truck: A Sesame Street Celebration of Food de 

Healther E. Schawartz143: O livro (Figura 50) é destinado às crianças para apresentar a 

alfabetização alimentar com a ajuda dos personagens do programa. Seu conteúdo possui 

receitas, o básico para uma alimentação saudável, de onde vem as comidas, as boas 

maneiras à mesa e glossário das palavras; 

- Sesame Street Cookie Monster’s Foodie Trcuk, da Hasbro144: O brinquedo é 

ideal para crianças a partir dos 18 meses e possui forma de encaixe, com 6 blocos para 

 
142 Cookie Monster’s Foodie Truck (Sesame Street) (2020), https://www.amazon.com/Cookie-Monsters-
Foodie-Sesame-Street/dp/1984895877, obtido em 2020-04-26. 
143 Cookie Monster’s Foodie Truck: A Sesame Street Celebration of Food (2020), 
https://www.amazon.com/Cookie-Monsters-Foodie-Truck-Celebration/dp/1541574702, obtido em 2020-
04-26 
144 Sesame Street Cookie Monster’s Foodie Truck - Hasbro (2020),  
https://shop.hasbro.com/en-us/product/sesame-street-cookie-monster-s-foodie-truck-shape-sorter-and-
vehicle-toy-for-kids-ages-18-months-and-up:2A135824-1F1B-41D9-AE99-74EEC24BE6A4#pspider-
wtb-header, obtido em 2020,04-26. 
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serem inseridos no food truck de brinquedo. O brinquedo ajuda na exploração dos 

alimentos, cores e estimula a imaginação da criança em idade pré-escolar; 

- Sesame Street Cookie Monster’s Foodie Truck, da Mega Bloks145: Ideal para 

crianças entre 1 e 5 anos, com mãos pequenas. O brinquedo (Figura 50) possui peças 

ilustradas com alimentos como frutas e sanduíches, e também há um Cookie Monster 

montável para empilhar, explorando o desenvolvimento da primeira infância. O produto 

também é compatível com a linha de brinquedos da Sesame Street da marca, em que 

possui outros personagens. 

De uma maneira geral, a ideia central do quadro Cookie Monster’s Foodie Truck 

é apresentar formas de uma alimentação mais saudável às crianças por intermédio do 

entretenimento e mostrar de onde surgem esses produtos, seguindo o conceito 

desenvolvido através da iniciativa Eat Brighter!. Os personagens carismáticos auxiliam 

neste processo de conhecimento e também ajudam as crianças a entenderem melhor os 

alimentos e a cultivarem hábitos mais saudáveis. Os ingredientes não são produtos 

mágicos que surgem direto à mesa, mas alimentos reais que são cultivados, colhidos, 

processados e cozidos. Através das viagens realizadas pelo food truck o programa também 

explora lugares muito interessantes para o público infantil. 

 Os segmentos produzidos para televisão e para plataforma youtube possuem 

poucas diferenças, o mesmo acontece se compararmos esses segmentos com o jogo 

virtual, a estrutura é pouco modificada. Porém, cada estrutura é alinhada com um 

desenvolvimento próprio, ocorrendo a divisão da narrativa em distintos fragmentos 

significativos e interessantes. 

Em contrapartida, relacionando o princípio de Serialidade com a Crossmedia, 

podemos apontar o 2°episódio do especial Cookie Monster’s Foodie Truck para o 

youtube, em parceria com a marca Earth’s Best. Este episódio foi exibido na íntegra 

dentro do programa Sesame Street para televisão, fazendo o caminho ao contrário de 

todos os conteúdos, que migram da televisão para internet. O especial virou apenas um 

 
145 Cookie Monster’s Foodie Truck – Mega Bloks (2020), https://www.megabloks.com/en-
us/products/cookie-monsters-foodie-truck, obtido em 2020-04-26. 
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quadro no episódio 5006, da temporada 50 do programa, exibido nos Estados Unidos, no 

dia 21 de dezembro de 2019. 
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7. Princípio de Construção de Universos em Sesame Street 

Para Jenkins (2009), o princípio de Construção de Universos (Worldbuilding) é a 

forma de envolver o fã diretamente para os novos mundos apresentados. Além de ter a 

experiência de expandir o universo de Sesame Street, como no caso das coproduções 

desenvolvidas por todo mundo, a marca pode explorar as experiências reais e digitais. 

Essas extensões levam o comportamento de fãs a absorver os vários elementos 

apresentados, dando uma descrição mais detalhada do universo. 

 O conceito do princípio de Construção de Universos está diretamente relacionado 

com os princípios de Imersão e Extrabilidade, já que permitem o envolvimento do público 

com os universos representados. A construção desse universo no meio da ficção exige um 

trabalho maior do que em outros gêneros, pois seus mundos tendem a ser mais distintos 

do mundo real em que vivemos. Mesmo que seja em um ambiente parecido, no caso do 

transmedia, é fundamental ser bem trabalhado, pois é nesta construção que se desenrola 

toda história. Além disso é necessário criar características e regras que permitam sua 

expansão em diferentes plataformas e formatos, fictícios ou reais, capaz de suportar 

múltiplos personagens e histórias, construindo mundos que se conectam por meio de 

diferentes medias. 

 

7.1. Caso coproduções de Sesame Street - Construção de Universos 

 Para exemplificar o princípio de Construção de Universos dentro dos conteúdos 

apresentados através de Sesame Street, vamos analisar algumas de suas coproduções 

internacionais, mais pontualmente a representação mais rica desse universo ao qual a 

narrativa se desenrola. Segundo os conteúdos já apresentados na primeira parte deste 

estudo, a coprodução latino-americana, Plaza Sésamo, foi a primeira a ser desenvolvida 

internacionalmente. Desde os primeiros anos de produção o programa apresentou uma 

característica local dos padrões latinos, em contraponto desta primeira coprodução, 

vamos realizar uma comparação com a coprodução mais recente, Ahlan Simsim, 

produzida a partir de 2020 no Oriente Médio. 
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 Conforme já foi informado, ambas coproduções já foram apresentadas na primeira 

parte deste estudo, dando uma visão mais aprofundada de suas trajetórias e características 

locais como coproduções de Sesame Street. Neste ponto do estudo vamos comparar a 

evolução do arco em relação ao princípio de Construção de Universos, dando uma atenção 

aos detalhes que compõe ambas coproduções. 

 A versão latina surgiu em 1972, por isso o número de episódios é extremamente 

superior à coprodução do Oriente Médio. Plaza Sésamo teve, desde seu surgimento, mais 

de quinze temporadas exibidas no México, países sul-americanos e parte dos Estados 

Unidos. Ao longo dessas temporadas o programa se reinventou e inseriu diferentes 

personagens. 

 Plaza Sésamo tem uma estrutura muito similar ao programa norte-americano, um 

cenário baseado em praças locais, onde são desenvolvidas as histórias e conteúdos 

externos envolvendo crianças e convidados do episódio. Já em Ahlan Simsim possui uma 

estrutura diferenciada, pois o programa caminha por boa parte dos episódios em cenas 

externas, sendo filmado em cenários com cores bem suaves e em pontos turísticos do 

Oriente Médio. Na maior parte dos episódios apresentados o conteúdo em estúdio fica a 

cargo da segunda parte do programa, que possui um quadro em formato de talk-show com 

os personagens locais, crianças e convidados. 

 Como análise de comparação vamos analisar o episódio 5146 da 9ª temporada de 

Plaza Sésamo, exibido em 2005 e o episódio 13147 da 1ª temporada de Ahlan Simsim, 

exibido em 2020. 

 

 
146 Plaza Sésamo Season 9 (2005), https://www.amazon.com/Plaza-Sesamo-Season-9/dp/B00FLT5190, 
obtido em 2020-05-25. 
147 Ahlan Simsim: Tonton is in Town (2020), https://www.youtube.com/watch?v=q-7Uj9h2ouc, obtido 
em 2020-05-25. 
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Tabela 8. Comparativo entre Plaza Sésamo e Ahlan Simsim. 

 
  

A principal diferença entre as duas coproduções é a didática que as histórias são 

apresentadas, enquanto Plaza Sésamo possui diversos quadros, igual a versão norte-

americana, Ahlan Simsim se concentra numa introdução, história principal e talk-show, 

apresentando apenas 3 quadros no episódio. A coprodução latina também possui uma 

história principal, e geralmente ela é contada no início e no final de cada episódio, no 

caso do episódio 5 a história principal se concentra no personagem Poncho, que aprende 

o significado de recuar e ir em frente. Já a história principal do episódio 13 da coprodução 

do Oriente Médio se concentra na relação de amizade entre Basma e Jad com a visita da 

personagem Tonton (da coprodução Hikayat Simsim), pois Basma tem ciúmes da relação 

da nova amiga Tonton com Jad. 

 

 
Figura 51. Elenco de Plaza Sésamo e Ahlan Simsim. 

Fonte: sesameworkshop.org 
 

25 minutos
"Tonton is in Town"

Plaza Sésamo Ahlan Simsim
2005 (temporada 9) 2020 (temporada 1)

Coprodução:
Ano:

Duração:
Episódio: "Los Monstruos Tambien Lloran"

25 minutos
3Número de Quadros:

Pancho, Elmo, Rosita, Mr. Snuff, Alice 
Snuff, Two-Headed Monster e Abelardo.

Jad, Basma, Ma'zooza, Tonton, Cookie 
Monster, Elmo e Grover.

Personagens no Episódio:

18



 

154 

 Em ambas coproduções são apresentados personagens criados especialmente para 

os programas, com características locais. Na versão latina temos a presença de Abelardo, 

Lola e Pancho Contreras, já na versão do Oriente Médio temos Basma, Jad e Ma’zooza. 

Porém, em ambas coproduções tem a inserção de três personagens originais da versão 

norte-americana: Elmo, Cookie Monster e Grover (Figura 51). Eles acabam servindo 

como elo entre as coproduções locais com a produção original Sesame Street. A única 

diferença desses personagens de Sesame Street inseridos nas coproduções é que eles 

falam o idioma de cada local, porém suas características permanecem iguais em ambas 

coproduções. 

 Conforme a análise das duas coproduções internacionais de Sesame Street, 

podemos verificar que o princípio Construção de Universos não é necessário estar 

relacionado à narrativa principal, no caso a versão original norte-americana, porém pode 

oferecer uma descrição interconectada dentro de um storyworld. A Construção de 

Universos também está relacionado com a integração, sendo o transmedia uma história 

de um universo capaz de suportar múltiplos personagens e narrativas através de medias 

distintas. 

 Dentro deste princípio também é importante ressaltar a presença da Crossmedia 

em ambas coproduções. Independente da época de exibição, como por exemplo a 

coprodução latina, a maior parte dos seus episódios também estão disponíveis, na íntegra, 

na internet. Já a coprodução do Oriente Médio também utiliza as plataformas de rede para 

compartilhar o mesmo conteúdo transmitido pela televisão, simultaneamente, em seu 

canal no youtube. Mas também é preciso observar que, tanto em suas contas no youtube 

quanto nos seus perfis no instagram, também são compartilhados conteúdos de vídeos, 

fotos e mensagens exclusivas para seus seguidores. 
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8. Princípio de Performance em Sesame Street 

O último ponto conceituado por Jenkins (2009) relaciona a cultura participativa 

com o princípio Performance, pois permite o incentivo ao fã para desenvolver seu próprio 

conteúdo e, em consequência disto, poder fazer parte da própria narrativa transmedia do 

programa. Às vezes algumas performances são produzidas a convite do próprio criador 

de conteúdo, mas de qualquer forma, a Performance está presente para que os fãs possam 

se sentir inseridos no universo construído. 

 

8.1. Caso Sesame Street Everyday Heroes Club - Performance  

Como estratégia relacionado a este princípio de Performance foi desenvolvimento 

e criado, em 2015, pelo Sesame Workshop, a campanha Sesame Street Everyday Heroes 

Club148, sendo uma iniciativa lançada através de diversas campanhas e atividades 

incluídas em seu próprio site oficial. A campanha teve sua estreia no programa televisivo 

“TODAY” do canal NBC, em novembro de 2015149. A campanha tem como intuito 

promover a bondade entre as crianças, incluindo ajudar um amigo ou um membro da 

família; ser gentil com o próximo, com o meio ambiente ou com os animais; voluntariado 

para ajudar os outros, entre outras atividades. 

Seu site oficial incentiva os pequenos a se tornarem mais gentis, heróis do dia-a-

dia através do comprimento de tarefas que exercitam boas ações e atos de bondades. No 

site também estão hospedadas listas especiais com verificação do monitoramento das 

atividades, emblemas para impressão após a realizações de tarefas, carteirinha de sócio 

do clube, certificado oficial e conteúdo exclusivo de vídeos e músicas. 

 

 
148 Sesame Street Everyday Heroes Club (2015), https://everydayheroes.sesamestreet.org/, obtido em 
2020-05-16. 
149 Big Bird, Elmo and Grover help TODAY’s Dylan Dreyer do the weather (2015), 
https://www.today.com/video/big-bird-elmo-and-grover-help-todays-dylan-dreyer-do-the-weather-
576255555934, obtido em 2020-05-16. 
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Figura 52. Tela do site everydayheroes.sesamestreet.org 

Fonte: Print Screen do site. 
 

 
Figura 53. Emblemas para impressão de ajuda, doação e boas maneiras. 

Fonte: everydayheroes.sesamestreet.org 
 
 O site de Everyday Heroes Club também conta com um quadro em que 

compartilha entre os internautas imagens e histórias de heróis em destaque, ou seja, 

crianças que aderiram à campanha e foram bem-sucedidos em suas atividades, tornando-

se assim bons exemplos para outras crianças que estejam participando da iniciativa de 

Sesame Street.  

 No canal oficial de Sesame Street do youtube também constam diversos vídeos de 

desdobramentos da campanha, onde personagens do programa interagem com crianças 

sobre as iniciativas de boas maneiras e cuidados com o próximo150. Alguns desses vídeos 

são inseridos no site da campanha, outros são hospedados exclusivamente na plataforma 

do youtube. 

 
150 Sesame Street: Spreading Kindness (2015), https://www.youtube.com/watch?v=clmMaM8-Ufw, 
obtido em 2020-05-16. 
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 A iniciativa contou com o envolvimento e apoio de diversas empresas a fim de 

que o projeto fosse implementado para incentivar crianças e familiares151: Hasbro fez 

doações de brinquedos em eventos locais e ofereceu suporte em media; HBO sediou cinco 

eventos da campanha, além de suporte em media e conteúdo promocional especial; 

Univision exibiu vídeos em espanhol da campanha em suas medias; Earth’s Best fez 

doações em eventos locais e realizou suportes em medias, entre outras empresas. 

 A participação do fã de Sesame Street é fundamental neste princípio apresentado 

por Jenkins (2009). Conforme analisamos acima, a Performance estreitou os laços entre 

os personagens de Sesame Street e a audiência, neste caso as crianças, através da 

Campanha Sesame Street Everyday Heroes Club. Porém, com ou sem a estratégia de 

cultura participativa desenvolvidas através do programa, os fãs sempre vão em busca de 

meios onde possam contribuir na transmedia storytelling, até desenvolvendo 

representações não autorizadas, como, por exemplo, a criação do site MuppetWiki152. O 

site reúne diversas informações sobre o universo de Sesame Street, funcionando como 

uma espécie de Wikipedia apenas sobre o tema.  Embora as atividades de Everyday 

Heroes Club fossem hospedadas em seu site oficial, muitas dessas extensões também 

foram inseridas na plataforma do youtube de Sesame Street, como, por exemplo, a música 

da campanha e vídeos de interação entre as crianças e os personagens do programa. Sendo 

assim, não é apresentado um conteúdo inédito ou exclusivo da iniciativa do programa, 

por isso também podemos observar um aspecto de Crossmedia dentro deste princípio de 

Jenkins. 

 

 

 
151 ‘Sesame’ Launches Kindness Campaign (2016), https://www.licenseglobal.com/entertainment/sesame-
launches-kindness-campaign, obtido em 2020-05-16. 
152 Muppet Wikki, https://muppet.fandom.com/wiki/Muppet_Wiki, obtido em 2020-05-16. 
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9. Análise dos 7 Princípios do Transmedia em Sesame Street 

De acordo com os tópicos apresentados, podemos observar o cuidado de Sesame 

Street em estabelecer conteúdos característicos para seu público infantil. Com isso, 

podemos afirmar que conteúdos transmitidos nesses últimos anos estão atrelados ao 

processo do transmedia, pois foi necessário acompanhar a evolução mediática das novas 

gerações. Porém, para que a utilização dessa estratégia transmidiática fosse possível no 

novo mundo é importante ressaltar todo o trabalho bem estruturado que o programa já 

havia estabelecido desde seu surgimento, ou seja, no mundo antigo, vinculado aquela 

época através de outros meios, levando até os dias atuais uma estrutura atualizada. Isto é, 

desde o surgimento do programa sua audiência foi acompanhada por diversos meios e 

com sua evolução, através de suas plataformas, apresentou diferentes formas de seu 

ineditismo, pois num mundo multiplataforma, no qual a competição em conteúdo infantil 

é grande, Sesame Street renova as produções educativas e de entretenimento, levando 

seus produtos a um sistema abrangente do transmedia. 

Sobre os dias atuais, os 7 princípios do transmedia trabalhados dentro do universo 

de Sesame Street é coerente e constante, seja através da televisão, em especiais, nas 

plataformas digitais ou em suas medias, preservando, assim, a estrutura linear da marca 

onde seu público pode receber novas informações por diferentes meios. Deste modo, 

estando de acordo com a definição originalmente apresentada por Jenkins (2009), pois 

permite a garantia que a história construída e apresentada através do programa mantenha 

uma plausibilidade dentro do universo já construído, incluindo suas extensões. 

A coerência é trabalhada no princípio da Continuidade vs. Multiplicidade, 

tornando-se inegável que Sesame Street mantém as ideias centrais e temas em suas 

extensões, seja quando lemos algum livro ou assistimos um especial na televisão, como 

o caso de Elmo’s Playdate, mas diferentes aspectos da Continuidade recebem abordagens 

distintas ou são reinventadas através de uma nova ótica nas histórias. A mesma coerência 

é visualizada com a Multiplicidade, a partir do instante que os fãs passam a interagir e a 

compartilhar os conteúdos propostos pelo projeto Sesame Street in Communities. Ou seja, 

fragmentando suas histórias para que a narrativa seja decodificada e segmentos 

secundários possam ser transmitidos como novas produções ao público, paralelamente a 
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narrativa principal do programa, mostrando as novas possibilidades ao acompanhar 

outros personagens em histórias inéditas ou analisar sob um outro olhar os conflitos 

dessas narrativas. 

 Os desdobramentos a partir de lacunas deixadas pela trama principal de Sesame 

Street permitiu o desenvolvimento do segundo princípio estudado, a Subjetividade, 

ocorrendo maior integração entre os meios e ao utilizar personagens secundários, além de 

compor uma estrutura solidificada para o surgimento e continuidade de novas histórias 

paralelas à trama central do programa. Esses desdobramentos atualizados desenvolvidos 

a partir do livro The Monster at the End of This Book ampliam nossas visões sobre o 

personagem Grover e outros personagens que compõem o universo de Sesame Street e 

indiretamente de suas coproduções. 

 Já o princípio de Imersão vs. Extrabilidade trabalha com elementos opostos no 

processo do transmedia storytelling, sendo que a Imersão proporciona aos fãs de Sesame 

Street uma experiência real em 360° em seu universo, neste caso observado através dos 

parques temáticos Sesame Place, esquecendo por algumas horas o mundo real fora dos 

parques. Também podemos observar que este princípio está ligado ao sucesso de todo 

engajamento relacionado ao programa, uma vez que é necessário que todo encadeamento 

dos elementos narrativos esteja em sintonia, para despertar o desejo em seu público-alvo 

em explorar com mais profundidade cada processo que esteja além do principal, no caso 

o programa de televisão. Em contrapartida, na Extrabilidade o fã tem a capacidade de 

aproveitar aspectos reais do universo do programa como recursos que podem ser 

transportados para suas vidas reais, ou seja, fora dos parques temáticos. Sejam adultos ou 

crianças, eles carregam consigo seus personagens favoritos através de diferentes 

produtos. Sendo assim, na Extrabilidade são trabalhadas duas dinâmicas, a primeira para 

gerar produtos que ultrapassem o universo narrativo do programa e se consolidem com 

produtos comerciáveis, e a segunda que abasteçam seus fãs, crianças ou adultos, com 

novos artefatos para assim, criar inspiração para o público produzir suas próprias ideias, 

aproximando as histórias do imaginário dos fãs à estética do universo ficcional de Sesame 

Street. 
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O conteúdo relacionado ao princípio Dispersão vs. Profundidade deve ser 

fragmentado e disperso em diferentes plataformas, para que funcionem como um 

complemento, para que cada media possua uma nova informação ao universo narrativo 

construído pelo programa. Assim, cada meio de comunicação contém sua informação 

bem explorada pelas possibilidades de seu meio, de forma única e autônoma, ou seja, uma 

media não pode depender da outra para que o entendimento seja realizado. Em resumo, a 

Dispersão cria a capacidade de Sesame Street em se propagar e tornar-se compartilhável 

entre seu público, assim dizendo, investe na acumulação de pessoas, sem necessariamente 

encorajar a um envolvimento a longo prazo. Enquanto na Profundidade existe um 

envolvimento de um número menor de pessoas, solicitando maior disponibilidade de 

tempo e energia para entrar na complexidade da narrativa, ou seja, é a capacidade do 

público explorar a fundo suas extensões narrativas, como no caso estudado sobre 

campanha mediática com a hashtag #ThisIsMyStreet. 

Todo o conceito trabalhado e desenvolvido em Cookie Monster’s Foodie Truck é 

apresentado como linha de raciocínio do princípio de Serialidade, pois a série educativa 

/ gastronômica tem a capacidade de se desdobrar em diversos arcos narrativos e em blocos 

distintos através de diferentes meios, tendo como ligação apenas o fato de fazerem parte 

do mesmo universo de Sesame Street, neste caso, seguindo o universo paralelo de um dos 

personagens mais carismáticos e engajados do programa, o Cookie Monster. Por sua vez, 

este personagem central torna-se o porta-voz da narrativa desenvolvida que perpassa 

pelos diversos canais (televisão, internet, parques temáticos, teatros, brinquedos, entre 

outros) utilizados, transmitindo, assim, a mensagem do programa sobre a “alimentação 

saudável” em diversos contextos mediáticos. 

Um fator importante para o sucesso do transmedia storytelling em Sesame Street 

é a composição bem-sucedida através do princípio Construção de Universos, pois ele 

desperta a necessidade do espectador em buscar mais informações sobre o universo ou 

personagem de Sesame Street. Por isso, possivelmente é o princípio mais interessante do 

ponto de vista de construção do engajamento, pois a criação desses mundos, como através 

das suas coproduções internacionais, permite que o público tenha um controle ilimitado 

sobre as expansões narrativas.  
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E para concluir, podemos verificar que o princípio de Performance é fundamental 

para enxergar a participação do público / audiência e a multiplicidade da narrativa 

construída no universo de Sesame Street, capaz de permitir o desenrolar imprevisível da 

história e o aumento da intensidade da experiência das crianças junto ao programa. Logo, 

este último princípio está relacionado com a cultura dos fãs, pois incentiva sua audiência 

a produzir conteúdos próprios e então tornar-se parte da narrativa de Sesame Street. 

 
Tabela 9. Características do transmedia e a estratégia de Sesame Street. 

 

Características do transmedia
Características do transmedia               

através de Sesame Street

Continuidade vs. Multiplicidade: É a 
capacidade de uma história ser contínua e poder 

se multiplicar, resultando em novas histórias 
dentro da mesma.

Está presente na coerência dos conteúdos 
apresentados em diferentes formatos do 

programa, fragmentando as histórias de seus 
personagens e criando novas possibilidades 

narrativas.

Subjetividade: É a forma de explorar a 
narrativa através de outros olhares, geralmente 

quem narram suas histórias são os próprios 
personagens.

Surge através das novas narrativas apresentadas 
sob o olhar dos próprios personagens do 

programa, ampliando assim a visão do público 
sobre eles.

Imersão vs. Extrabilidade: É a capacidade da 
história em fazer o receptor entrar naquele 

universo, através de experiências reais, além da 
capacidade de que o receptor tenha consigo 

fragmentos da narrativa, como brinquedos ou 
acessórios.

É possível através das experiências em 360° 
dos seus diversos parques temáticos, 

espetáculos ao vivo e no consumo de produtos 
e brinquedos da marca Sesame Street.

Performance: É a capacidade de fazer com que 
o fã se torne parte da narrativa.

Através de campanhas interativas cria-se um 
envolvimento com público, podendo ser 
inseridos na estrutura narrativa de Sesame 

Street .

Dispersão vs. Profundidade: É a capacidade 
do conteúdo ser compartilhado e, ao mesmo 
tempo, fazer com o público explore o tema 

com profundidade.

Surge através da relevância de cada postagem 
nas redes sociais do programa e de seus 

personagens, criando a potencialidade para que 
o público compartilhe e explore seus 

conteúdos.

Serialidade: É a capacidade de se tornar 
fragmentos contados em diferentes extensões.

O programa utiliza seus personagens mais 
carismáticos e engajados para serem porta-

vozes de narrativas que caminham por diversos 
canais de comunicação.

Construção de Universos: É relacionar o 
universo criado ao contexto da narrativa, 

podendo ser real ou virtual.

Sesame Street  utiliza suas coproduções 
internacionais para compor uma estrutura bem 

alinhada com todo seu universo. Tornando 
seus personagens onipresentes em diferentes 

culturas.
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Essas potencialidades que Jenkins (2009) apresenta através dos seus 7 Princípios 

são fundamentais no transmedia storytelling de Sesame Street, sendo através de seus 

personagens que isso torna-se possível. São eles a conexão entre a marca com a 

construção de diversas narrativas e em suas extensões. Um dos principais objetivos do 

transmedia é manter a audiência de uma história, e Sesame Street vem demonstrando ao 

longo dos anos que a marca é uma referência nesta questão. 

Para não confundir, o crossmedia identificado no programa utiliza a mesma 

narrativa em diferentes médias, sendo apenas adaptado para cada meio. Já o transmedia 

storytelling se utiliza de histórias que se complementam e são identificadas em diferentes 

medias. 

Ao transportar seus personagens para o universo transmediático percebemos a 

relação cuidadosa entre o programa educativo com seu público e mais profundamente 

quando verificamos os exemplos dos 7 Princípios analisados de forma clara e objetiva. 

Para melhor compreender essa análise estudada em Sesame Street, identificamos 

inicialmente 6 níveis distintos através das informações obtidas ao longo deste estudo e 

estruturamos o Transmedia Rainbow: 

 

 
Figura 54. Estrutura Transmedia Rainbow. 
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A estrutura é iniciada pela identificação do conteúdo em questão, tornando-se 

assim a base do Transmedia Rainbow. Em seguida é apresentado todos os níveis da 

estrutura. 

1° Nível – É quando o conteúdo é difundido através de um único media sendo a 

sua presença em outros media simplesmente referencial. Por exemplo, um filme que é 

discutido em webpages ou recebe uma crítica num jornal. Na estrutura está identificado 

pela cor roxa;  

2° Nível – O nível é identificado quando o conteúdo em questão está presente em 

mais do que um media, porém sua mensagem é idêntica, ou seja, não apresenta qualquer 

acréscimo ou nova informação de um meio para o outro. Sendo assim, estamos perante 

um crossmedia, pois seus conteúdos líquidos são apenas adaptados para diferentes medias 

mas desenvolvidos para uma única estratégia. A cor azul representa o segundo nível da 

estrutura;  

3° Nível – Neste nível os conteúdos presentes nos vários media já não são a 

simples apresentação da mesma informação em diferentes formatos. Assim, um 

determinado media aprofunda ou desenvolve de uma forma diferencial o conteúdo mas 

sem que isso seja resultado de uma estratégia unificada de construção de um universo que 

proporcione uma experiência unificada. No Transmedia Rainbow esse nível é 

representado pela cor verde;  

4° Nível – O quarto nível surge no momento em que começamos a identificar 

ligações entre os diferentes medias utilizados na narrativa para contar uma determinada 

história ou mensagem, caracterizando assim o nascimento do processo do transmedia. 

Seja qual for seu desdobramento, o produto pode ser considerado transmedia a partir do 

momento que começa a ter experiências entre os medias que o caracterizam. Contudo o 

conteúdo ainda não apresenta todos os 7 Princípios do transmedia storytelling. No 

Transmedia Rainbow este nível está representado pela cor amarela; 

5º Nível – É o nível em que não só temos os 7 princípios presentes, mas a estratégia 

de criação de um “universo” como uma experiência unificada está bem identificada. Neste 

nível é clara a estratégia dos promotores controlarem a experiência global dos 

utilizadores. Foi escolhida a cor laranja para ser utilizada na estrutura; 
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6° Nível – Considerado até o momento como o nível máximo da estrutura 

Transmedia Rainbow pois ocorre quando existe a exploração da Cultura Participativa e o 

conteúdo em questão não controla sua audiência que, devido ao seu sucesso, começa a 

produzir novos conteúdos para somar à narrativa original e inserir alguns princípios 

transmediáticos, assim os fãs contribuem de forma decisiva para a estratégia de 

“movimento” ou “fluxo” transmediático. Neste sentido, também pode ocorrer uma clara 

estratégia de incorporação, onde os fãs criam um profundo vínculo com os produtores 

iniciais, gerando novas regras ou conteúdos. De acordo com que foi apresentado no 

Contexto Empírico deste estudo, é neste nível que podemos identificar o programa 

Sesame Street, pois a marca e sua audiência acompanharam as atualizações mediáticas e 

inseriram todos os Princípios do transmedia em seu conteúdo. Na estrutura foi escolhida 

a cor vermelha para representar este nível. 

 

  A estrutura apresentada na Figura 54 está em pleno caráter de expansão, podendo 

num futuro breve ser adicionado novos níveis para uma compreensão contínua de toda a 

evolução transmediática dos meios trabalhados. Justamente por isso foi escolhido a figura 

do arco-íris para representar toda a estrutura, podendo ter infinita combinações de cores 

e assim ir se atualizando.  

De acordo com a estrutura Transmedia Rainbow, a utilização de Sesame Street 

como exemplo apresenta atualmente maiores características do 6° nível, pois quando o 

programa estreou nos Estados Unidos, em 1969, não existia a nomenclatura para o 

transmedia, porém algumas de suas características já estavam presentes em diversos 

meios utilizados pelo programa educativo, como em livros educativos e em suas 

coproduções internacionais e ao longo dos anos todos os princípios transmediáticos foram 

identificados em sua narrativa. 

Para Jenkins, uma narrativa transmedia se desenvolve em diversas plataformas de 

media, tendo novos complementos distintos para contribuir com um todo. O principal 

aspecto é que cada meio seja independente, para que o público não necessite seguir um 

caminho infinito para compreender a história do universo criado. Sendo assim, a 
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transmedia é uma forma de falar sobre a convergência como um conjunto de práticas 

culturais, sendo uma narrativa que precisa ser expansiva e ter elementos de distinção. 

O transmedia storytelling atualmente é o objeto de estudo dos que se interessam 

pelas inovações no entretenimento infantil e educativo. Porém, é necessário dar 

continuidade em seus estudos e investigação para que se tornem aceites nestes segmentos. 

O transmedia incentiva a compreensão aditiva, aprendendo algo novo à medida que 

seguimos a história através das medias. As crianças não consomem simplesmente o 

transmedia, pois o transmedia incentiva a participação lúdica, o retrabalho criativo, e 

Sesame Street nos mostra que existe mais de uma maneira de contar uma história, que 

sempre podemos aprender mais sobre seus personagens e todo seu universo construído, 

convidando as crianças a explorar o que significa ler uma história além das fronteiras e 

limites entre diferentes textos e diferentes medias. 

Desde o seu início, Sesame Street tem como missão preparar as crianças em idade 

pré-escolar para ingressar no ambiente escolar, e logo se tornou um sucesso utilizando a 

televisão para auxiliar as crianças no aprendizado, em especial aquelas que tinham pouco 

ou nenhum acesso à educação, era uma ideia simples. Sendo bem-sucedido por mais de 

50 anos em diversos contextos, seja dentro ou fora das escolas, em áreas rurais ou áreas 

pós-conflito, a marca soube evoluir com o tempo e se adaptar às questões atuais. Sem 

medo de errar e transformar o fracasso em uma grande oportunidade, o Sesame Workshop 

continua crescendo para que seus programas atendam às necessidades do seu público. 

Com isso, diversificou seus produtos, sua forma de entregar conteúdo e seus modelos de 

financiamento, além de experimentar diferentes tipos de tecnologias e medias, atingindo, 

assim, milhares de crianças e adultos através de conteúdos envolventes e significativos 

para a evolução de toda sociedade. 
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Capítulo 5 – Conclusão 

 Neste estudo analisamos a estratégia do Transmedia Storytelling e seu 

envolvimento com o entretenimento educativo infantil, através dos conteúdos 

apresentados pelo programa norte-americano Sesame Street, que precisou se adaptar com 

as novas tecnologias e, assim, evoluir sua linguagem diante às novas gerações. No 

primeiro capítulo compreendemos de uma maneira geral o fenômeno da Cultura da 

Convergência, como um processo cultural, acontecendo primeiramente nas mentes do 

público, e o fenômeno do Transmedia Storytelling, sendo ele um desdobramento da 

Cultura de Convergência. Os meios se convergem e seus consumidores vão em busca de 

novas plataformas para desenvolverem novas experiências. 

 Com início deste pensamento, estruturamos no segundo capítulo a comunicação 

direcionada ao público infantil, identificando o poder que os medias exercer sobre esse 

público e como alguns produtos e marcas acompanharam essa evolução mediática, ou 

seja, como se reinventaram para essa nova geração sem perder suas características 

originais. 

 A partir do terceiro capítulo começamos a estudar especificamente o programa 

Sesame Street, identificando o desenvolvimento da estratégia transmedia storytelling em 

diversas extensões e segmentos: Jogos virtuais, shows ao vivo, programas de televisão, 

aplicações, publicações, entre outros. Quando o programa entrou em produção, ainda em 

meados da década de 60, o principal objetivo de seus idealizadores era aproveitar bem o 

tempo que as crianças passavam diante dos televisores, pois esse era o principal meio de 

comunicação para o público, além de resolver duas questões ao mesmo tempo: A escassez 

das pré-escolas e a abundância de televisores nos Estados Unidos. Naquela época, metade 

das escolas no país não tinham jardins de infância.  

Atualmente o programa Sesame Street, junto com Sesame Workshop, pensa muito 

além das telas da televisão para acompanhar a evolução da comunicação e do seu público. 

Com isso, a marca foi inserida em diversas medias e plataformas, gerando um alcance 

enorme, logo essa flexibilidade da Sesame Workshop em evoluir com o tempo e acomodar 

diferentes abordagens tem sido essencial para a sustentabilidade de longo prazo em sua 

expansão para contextos internacionais. 
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 Sesame Street tornou-se o maior educador informal do mundo, alcançando mais 

de 150 milhões de crianças em mais de cento e cinquenta países, principalmente através 

de suas coproduções internacionais, auxiliadas por Sesame Workshop. Muitas 

coproduções ganharam destaque por apresentar e discutir pautas relacionadas ao 

cotidiano real de suas crianças locais, como a SIDA na África do Sul com a coprodução 

Takalani Sesame e a situação dos refugiados no Oriente Médio através da coprodução 

Ahlan Simsim. Fora dos Estados Unidos o programa Sesame Street ainda é movido pelo 

espírito de 1969. Já no próprio Estados Unidos esse pensamento parece que se distanciou, 

pois atualmente o conteúdo norte-americano é exibido primeiramente através do serviço 

pago de streaming da HBO e meses depois é transmitido no canal público PBS. A 

evolução mediática do programa inclui justamente fazer alterações em seu conteúdo e 

formato, aliando-se com parcerias fora de seu círculo, como foi o exemplo com o canal 

HBO e experimentando tecnologias e experiências auxiliares como em seus parques 

temáticos Sesame Place. 

 Ainda dentro do terceiro capítulo explicamos que outros temas delicados como o 

autismo e divórcio foram abordados e explorados nas temporadas recentes de Sesame 

Street e de suas coproduções internacionais através de projetos transmediáticos. Também 

explicamos os conceitos do transmedia storytelling como uma técnica de distribuição de 

informações e conteúdos em distintas plataformas mediáticas, em que esses conteúdos se 

somam para construir e expandir o universo do programa Sesame Street e isso permite 

que seu público auxilie e participe da narrativa. 

 No quarto capítulo analisamos como o programa também apresenta características 

que se inserem dentro dos sete princípios do transmedia identificados por Henry Jenkins: 

Continuidade vs. Multiplicidade; Subjetividade; Imersão vs. Extrabilidade; Dispersão vs. 

Profundidade; Serialidade; Construção de Universos e Performance. Com isso, também 

entendemos como esses princípios elucidam para o sucesso da estratégia transmediática 

e como foram utilizados em todo desenvolvimento e crescimento do programa. Também 

identificamos que cada princípio adotado por Sesame Street mantém uma coerência, 

tendo seus personagens centrais como o principal elo entre o programa e a construção das 

diversas histórias desenvolvidas em suas extensões de media. 
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 Em consequência das análises envolvendo o transmedia e Sesame Street foi 

estruturado neste estudo o Transmedia Rainbow, com o objetivo de identificar 6 níveis 

iniciais de um projeto transmediático junto com seus 7 princípios somado ao grau de 

interação da cultura participativa, alterando assim a antiga passividade dos consumidores 

mediáticos, colocando-os agora em papel semelhante aos dos produtores de conteúdo e 

informação. Desta forma, reforçam os laços entre as comunidades de fãs e geram novas 

oportunidades de trilharem um caminho para os produtos. 

Na continuação dos estudos realizados no âmbito deste trabalho, são necessárias 

novas investigações futuras para aprimorar a nossa compreensão sobre a relação da 

criança com o transmedia infantil. Alguns tópicos prioritários são: a) Investigar o papel 

da nova geração em relação ao contato com as novas tecnologias que estão a surgir e seus 

efeitos no cotidiano da mesma; b) Com as diversas plataformas e o transmedia as crianças 

atuais conseguem ser geradoras de conteúdos, iguais ou até mais que os próprios adultos; 

c) O jovem de hoje, que utilizou o transmedia durante a infância, tem uma ótica diferente 

com os media; d) Como o transmedia educativo pode ser trabalhado em áreas remotas, 

sem fácil acesso à tecnologia básica; e) Como o transmedia infantil se adapta em 

momentos críticos de uma sociedade,  como por exemplo o período do COVID-19. 

O que torna o transmedia storytelling envolvente é a possibilidade que sua 

estrutura proporciona de ter acesso a mais conteúdos. A narrativa não termina em um 

único media, ela se expande, possibilitando uma experiência com maior imersão. Essa 

utilização de diferentes medias em Sesame Street também possibilita a construção de 

camadas narrativas satisfazendo audiências distintas, e o desenvolvimento de outros 

canais de comunicação com seu público. 

 Mesmo com a necessidade de estar entre a preferência de seu público, o programa 

continua conquistando novas gerações, já as gerações anteriores preferem os programas 

que assistiam nas décadas passadas. Atualmente as ruas de Sesame Street estão mais 

coloridas, com tons mais vibrantes e cores positivas, talvez seja essa uma das 

necessidades que as crianças atuais precisem, de terem mais cores em suas vidas. 

 Quando o programa surgiu, na década de 60, a televisão era o principal meio de 

entreter seu público, atualmente esta já não é a realidade, assim o programa torna-se um 
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complemento das informações que as crianças precisam. Por fim, o que Sesame Street faz 

é acompanhar esta nova linguagem mediática, abraçando de todas as formas este novo 

público, para que eles se sintam seguros com tantas informações e diversos assuntos 

abordados ao mesmo tempo. É neste abraço que foram inseridas as estratégias do 

transmedia storytelling em Sesame Street, tornando-se assim um dos exemplos mais bem-

sucedidos do entretenimento infantil.  
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Apêndice 

 

Entrevista de Fernando Gomes – concedida via internet a minha pessoa no dia 2 de 

junho de 2020. 

 

ENTREVISTA FERNANDO GOMES. 

 

Igor Marreiro: Você é uma figura importante nos programas infantis da televisão 

brasileira, com trabalhos que marcaram gerações como: Cocoricó, X-Tudo, Castelo 

Rá-Tim-Bum e Vila Sésamo. Entre todos os seus trabalhos, você consegue destacar 

algum que houve mais envolvimento profissional? 

Fernando Gomes: Obrigado! Mas respondendo: mais envolvimento profissional claro que 

não, pois ele é sempre o mesmo em qualquer projeto, mas envolvimento afetivo sim. 

Tenho uma grande parcela de amor para vários projetos e personagens, mas alguns tem 

seu lugar de destaque por vários fatores diferentes. 

 

IM: Em 2007 você conduziu o lendário personagem Garibaldo, o Big Bird da versão 

brasileira de Sesame Street. Como surgiu o convite para participar desta 

coprodução? 

FG: Eu amaria que fosse um convite, mas não foi. A escolha foi feita através de teste com 

várias pessoas e foi uma honra muito grande ter participado desse teste, já que a pessoa 

responsável pela escolha e preparação do ator escolhido era ninguém mais, ninguém 

menos que Kevin Clash. Um dos meus maiores ídolos na área e responsável por dar vida 

a muitos personagens maravilhosos e inesquecíveis como o Elmo do próprio “Sesame 

Stret” e o Babyssauro do “Família Dinossauro”. Participei dos testes e fui escolhido por 

ele. Uma honra! 

 

IM: Como telespectador, você assistiu a primeira versão de Vila Sésamo em 1972? 

Se sim, quais suas principais lembranças daquela versão? 
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FG: Assisti sim, amava e não era propriamente um programa para crianças da minha 

idade. Tinha uma linguagem bem infantil, com a proposta de estimular as crianças aos 

primeiros passos da alfabetização e no entanto eu me apaixonei pelo programa. Amava, 

principalmente os bonecos, mas claro, não tinha nenhuma noção disso. 

 

IM: Na sua opinião, quais as diferenças entre o Garibaldo de 1972 e o de 2007? 

FG: Tecnologia e principalmente talento! Rsrs... Digo isso porque dar vida ao Garibaldo 

(Laerte Morrone) e ao Big Bird (Caroll Spinney) no início dos anos 70 era coisa de 

maluco com muito talento! A “fantasia” do Garibaldo teve nesses anos uma evolução 

“tecnológica” assustadora. Ela é profundamente mais leve em função da opção de 

materiais, mais anatômica, mais higiênica e hoje em dia o manipulador vê as ações através 

de um monitor que fica apoiado em seu peito. Na origem do personagem, algumas penas 

eram tiradas do peito do boneco, na altura dos olhos do manipulador para que ele tivesse 

como enxergar suas ações. Vale dizer que a partir do momento em que se veste o 

Garibaldo, você não vê mais nada no mundo exterior, a não ser pela imagem de câmera e 

monitor. Não há um só furinho na roupa, para se enxergar.  

 

IM: Você teve a incrível oportunidade de conhecer Caroll Spinney, o marionetista 

que deu vida ao Big Bird na versão original de Vila Sésamo nos Estados Unidos, esse 

encontro foi fundamental para você compor a nova versão do personagem? 

FG: O encontro em si foi na verdade uma grande festa. Fui apresentado a ele de maneira 

muito gentil pelo Kevin Clash que realmente gostou do meu trabalho, não só nos testes, 

mas também porque teve oportunidade depois de conhecer o que eu já fazia com bonecos. 

Foi muito emocionante ser levado por ele até o estúdio onde gravavam o Sesame Street. 

Lá tive a oportunidade de conhecer ídolos que nunca imaginei ver ao vivo e 

principalmente ser apresentado a eles como um igual. E em especial o Caroll, já com 74 

anos e ainda dando vida ao personagem. Posso dizer, pelo pouco que conheci, que ele era 

de uma generosidade sem par. Ele realmente amava o que fazia e seus personagens. Ele 

me preparou dizendo que o desgaste físico para fazer o personagem era enorme e que o 

amor para lhe dar vida tinha de ser maior ainda. 
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IM: Em 2017 a Vila Sésamo voltou à grade da TV Cultura para mais uma 

temporada, porém sem o personagem Garibaldo. Você acredita que o programa 

ainda tem espaço na grade da televisão brasileira? 

FG: Um programa com essa qualidade tem espaço em qualquer grade do mundo. Claro 

que se precisa fazer adequações à cultura de cada país. O que infelizmente acontece é que 

outros interesses determinam o quê, quando e onde vai ser exibido qualquer programa... 

 

IM: Como você analisa a fase atual do entretenimento destinado ao público infantil? 

E quais são seus próximos projetos? 

FG: Lamento profundamente a falta de espaço e interesse de programas voltados ao 

público infantil nas redes abertas da TV. Hoje a responsabilidade de se produzir para 

crianças foi transferida para a TV à cabo ou para a internet e devemos lembrar que 

infelizmente grande parcela da população não tem acesso à essas mídias, então essa 

parcela fica completamente vulnerável à qualquer tipo de conteúdo que lhe é permitido o 

acesso.  

Hoje estou dirigindo uma nova série para a Discovery Kids, estou em fase de lançamento 

de mais uma temporada de uma série criada por mim chamada “O Laboratório do 

Professor Policarpo”, desenvolvo conteúdo inédito para internet com meu personagem 

Júlio do programa Cocoricó (@canaldojuliooficial no Youtube, Instagram e Facebook) e 

estou envolvido em dois projetos de longa para breve, assim que a pandemia permitir. 

 

IM: Meu estudo analisa as diversas estratégias adotadas pela Sesame Workshop em 

relação às narrativas transmídias. Você acha importante as produções televisivas 

desenvolverem extensões de conteúdos em outras mídias? 

FG: Acho fundamental! Como disse a pouco, precisamos ampliar ao máximo a forma das 

crianças a acessarem esse conteúdo já que não se pode contar com canais abertos. Mesmo 

sabendo que boa parte da população não tem os mesmos privilégios para acessar uma 

internet ou ter TV à cabo. 
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Figura 55. Fernando Gomes e Caroll Spinney. 

Fonte: Fernando Gomes / Créditos: Kevin Clash 
 
 

 
Figura 56. Gravações na Av. Paulista. 

Fonte: Fernando Gomes / Créditos: Luciano Piva 
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Figura 57. Ensaio das gravações de Vila Sésamo. 

Fonte: Fernando Gomes / Créditos: Joyce Roma 
 
 

 
Figura 58. Gravação de Vila Sésamo. 

Fonte: Fernando Gomes / Créditos: Joyce Roma 
 


