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Resumo 
 
A experiência do jogador em The Walking Dead4, vai além da simples escolha frente as 
diferentes possibilidades da narrativa interativa, a segurança e a vida dos personagens 
secundários podem ser drasticamente alteradas frente a participação ativa, o interator se 
depara a todo momento com situações limite, decisões morais, escolha entre personagens. 
Ele é colocado em situações de desfechos dramáticos, todas suas possibilidades de escolha 
são extremamente reais, e se aproximam de conflitos em que o jogador poderia ter na sua 
vida. O artigo visa verificar se essas múltiplas possibilidades narrativas, permitem que o 
jogador suspenda sua descrença e participe da experiência do mundo ficcional de forma 
plena, ou se essas encruzilhadas, que envolvem escolhas éticas e morais, aproximam cada 
vez mais o jogador de decisões que tomaria no mundo real, o distanciando do universo 
ficcional do jogo. 

 

Palavras-chave: experiência narrativa; drama interativo; jogador interator. 

 

Introdução 

 

The Walking Dead é um jogo de survival horror5, com interface gráfica feita a partir da 

técnica de rotoscopia6, o jogo se dá em terceira pessoa, e utiliza-se de recursos diversos de 

câmera, para aproximar o jogo da linguagem cinematográfica. O protagonista Lee Everett, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Games do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Curso de Comunicação da UAM, email: fabisveiga@gmail.com. 
 
3 Mestrando do Curso de Comunicação da UAM, email: genionascimento@gmail.com. 
 
4 The Walking Dead é um jogo eletrônico seriado de survival horror, baseado no HQ de Robert Kirkman e desenvolvido 
pela empresa Telltale Games, o jogo consiste de 5 episódios e uma DLC lançados entre Abril e Novembro de 2012. 
 
5 Survival horror é um subgênero de jogos de videogame do gênero ação/aventura, no qual o tema é terror e sobrevivência. 
O principal objetivo do jogo é sobreviver a fatos inicialmente incompreendidos e misteriosos e, ao longo do jogo, 
descobrir os detalhes, desvendar os mistérios da história que muitas vezes é totalmente desconhecida e achar soluções para 
os diversos quebra-cabeças apresentados.   
 
6 A rotoscopia é uma técnica de animação, onde é utilizado como referência um modelo vivo, cada frame (quadro) filmado 
serve para desenhar o movimento do que será animado. As imagens de cada frame podem servir de referência para a 
criação do desenho por completo, como também, pode servir para criar parte dele, deixando um pouco do que foi filmado. 

http://pt-br.walkingdead.wikia.com/wiki/Lee_Everett
mailto:fabisveiga@gmail.com
mailto:genionascimento@gmail.com
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se relaciona durante a história com um grupo de sobreviventes, muitas vezes caótico e 

desorganizado e o foco é se manter vivo durante o que seria um apocalipse zumbi. Além 

disso, em meio a essa relação entre vários grupos de personagens, há o relacionamento de 

afeto entre Lee e Clementine, que permeia toda a narrativa, e que podemos dizer, é o fio 

condutor das decisões dramáticas que o personagem deve tomar durante sua trajetória.  

O potencial narrativo no jogo é explorado de forma a estimular o jogador a ter poder 

decisivo na história, tornando-o um interator em um modelo muito mais completo, do que 

podemos notar, na maioria dos jogos eletrônicos. Esse artigo pretende analisar a experiência 

do jogador a partir da ideia de drama interativo, colocando-o como protagonista e 

verificando a hipótese de termos assim, o que seria um jogador modelo, que esteja 

totalmente engajado em participar de um universo ficcional, independentemente do quão 

real ou não ele seja, possibilitando assim que aja imersão. 

 

O Jogador Interator 

 

O conceito de audiência ativa de Janet H. Murray diz que “Quando o autor expande a 

história para incluir nela múltiplas possibilidades, o leitor adquire um papel mais ativo.”  

É como se o jogador fizesse parte da história de forma criativa, transformando a narrativa 

de acordo com suas escolhas. 

 
As histórias contemporâneas, nas culturas avançadas ou não, constantemente, 
chamam nossa atenção para a figura do contador de histórias e convidam-nos a 
opinar sobre suas escolhas. Isso pode ser perturbador para o leitor, mas também 
pode ser interpretado como um convite para participar do processo criativo. 
(MURRAY, 2003, p.50). 
 

 
No caso de The Walking Dead, a característica participativa do jogador na construção da 

narrativa é o foco do jogo. 

Durante todo o desenrolar da história é apresentado ao jogador a possibilidade de interagir, 

seja com os seus arredores, seja com opções de escolha na comunicação entre os 

personagens do grupo, há diversas opções de interação com o ambiente. Por exemplo, o 

jogador pode ser capaz de observar um personagem ou falar com ele, ou ainda, caso esteja 

carregando um item, pode oferecê-lo para outro personagem. A simples decisão de entregar 

um item a outro membro do grupo, pode gerar discussões e repercutir da aceitação ou não 

de Lee por parte da maioria, com o grupo dividido novos desafios podem aparecer. 
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Fig. 1 – Cena do jogo The Walking Dead (imagem retirada do site wiki.com) 

 

A envolvente forma como o jogo se torna mais um drama interativo do que um jogo com 

narrativa, pode ser percebido ao longo da trajetória, a mecânica do jogo7 não se intensifica, 

não exige que o jogador aumente gradativamente sua habilidade técnica, como em um jogo 

de tiro, por exemplo, mas sim, que ele se envolva emocionalmente com os personagens, que 

ele compreenda o ambiente narrativo, que ele amadureça ao longo da trajetória e se torne 

mais atento para o grupo e para o cenário, fazendo assim escolhas mais assertivas para sua 

sobrevivência, e dos personagens emocionalmente ligados à ele. 

 

Segundo Janet H. Murray a evolução das narrativas no meio interativo, criará uma nova 

forma de vivência nos contextos de uma história, com mais autoria por parte do jogador e 

assim cada vez mais propiciando experiências significativas. 

 
Espectadores participantes assumirão papéis mais claros, eles aprenderão a se 
orientar nos complexos labirintos e a enxergar modelos interpretativos em universos 
simulados. Paralelamente a essa melhoria das qualidades formais, os escritores 
desenvolverão uma percepção mais acurada sobre quais padrões da experiência 
humana podem ser melhor apreendidos pelo meio digital. Desse modo, uma nova 
arte narrativa alcançará sua própria forma de expressão. (MURRAY, 2003, p.96). 

 

 

                                                 
7 A mecânica do jogo são as regras, surpresas, caminhos possíveis, ações, objetivos de vitória, ganhar vidas, conquistas, 
que podem existir em um jogo. São as restrições que direcionam o fluxo do jogo. 
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Na narrativa do jogo The Walking Dead, há uma nova forma de vivenciar a interatividade, 

de forma que, sempre que há uma escolha, há uma consequência, esta, além de impactar a 

trajetória dos acontecimentos, impacta o envolvimento emocional entre os personagens e 

também, podemos dizer, que o envolvimento emocional do jogador com o jogo. A medida 

que a trama evolui, o jogador tem que fazer escolhas cada vez mais complexas, decidindo 

quais personagens secundários vivem ou morrem, e muitas vezes, sua escolha não resulta 

no caminho esperado, criando ainda mais sofrimento para o personagem principal e para 

sua protegida Clementine.  

 

O jogo já inicia mostrando uma tragédia na vida de Lee, ele assassinou uma criança e foi 

condenado, a caminho do presídio o carro de polícia sofre um acidente devido ao apocalipse 

recém instaurado, e Lee recebe uma segunda chance. 

Janet H. Murray analisa a tragédia em jogos eletrônicos a partir da definição de 

Aristóteles8: 

 
Como expressar as perdas irreparáveis da vida com a solenidade adequada dentro de 
um mundo de constante mutação? Como alcançar a catarse num meio que resiste a 
conclusão? Uma vez que, nesse estágio inicial de desenvolvimento do gênero, 
nenhuma história hipertextual ou narrativa de simulação oferece uma história 
trágica satisfatória, podemos apenas imaginá-la. Quando utiliza o termo “trágico”, 
faço-o a partir da definição de Aristóles, como é mais comumente e, por vezes, um 
tanto vagamente compreendido. (MURRAY, 2003, p.170). 

 

Questões morais e trágicas aparecem o tempo todo, levando o jogador a pensar o que faria 

na vida real, como na imagem a seguir, onde Lee é confrontado por Clementine e tem que 

decidir entre falar a verdade, colocando para uma criança, cuja ele já criou um laço afetivo 

e que influência diretamente na sua força de sobrevivência, que ele é um assassino 

condenado, ou simplesmente mentir. 

 

 

                                                 
8 Aristóteles (384–322 a.C.) foi um importante filósofo grego. Um dos pensadores com maior influência na cultura 
ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão. Elaborou um sistema filosófico no qual abordou e pensou sobre praticamente 
todos os assuntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, 
ética, drama, poesia, retórica, matemática, e sobretudo lógica. 
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Fig. 2 –Cena do jogo The Walking Dead (imagem retirada do site wiki.com) 

 

 

O drama interativo em The Walking Dead 

Nos jogos eletrônicos mais narrativos, há uma constante de desenvolvimento na busca de 

tornar a experiência mais próxima do teatro e do cinema, porém, a interatividade do meio 

nos leva para um resultado sempre diferente, o avanço tecnológico tem tornado cada vez 

mais ativo o interator, transformando o espaço virtual do jogo, em uma realidade simulada9. 

A sensação de atuação por parte do jogador, pode ser mais explorada e consequentemente o 

resultado de suas ações será mais impactante. 

Para Brenda Laurel drama interativo é: 

 
...uma experiência em primeira pessoa em um mundo de fantasia, no qual o usuário 
pode criar, atuar e observar um personagem cujas escolhas e ações afetam o curso 

                                                 
9 Realidade simulada é a proposição de que a realidade poderia ser simulada, a uma qualidade indistinguível da realidade 
“verdadeira”. Ela poderia conter mentes conscientes que poderiam ou não saber que estão vivendo dentro de uma 
simulação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Simula%C3%A7%C3%A3o
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dos acontecimentos da mesma forma como aconteceria em uma peça de teatro... 
(LAUREL, 1986, pags. 10 e 11) 

Brenda Laurel utiliza a teoria do drama aristotélico para estudar drama interativo. Para 

Aristóteles o gênero dramático, tem sua característica de estilo diferenciada em relação aos 

outros gêneros, este gênero literário se define pela imitação dos personagens agindo por 

conta própria, não há uma fala do narrador, que pode assumir outras personalidades, e 

oposto ao gênero lírico, que possui o discurso de uma única pessoa. 

Para Laurel, um drama interativo existe, onde há um sistema que permita em primeira 

pessoa o usuário participar de um mundo imaginário, de fantasia, na tentativa de aproximar 

a narrativa interativa de um modelo ideal, para ela um drama interativo como experiência 

completa, deve conter em primeiro lugar, um enredo, um usuário, e uma inteligência 

artificial que estimule as interferências desse usuário; em segundo lugar, a experiência deve 

ser dramática, tem que se aproximar do prazer produzido pelo drama, e isso provém da 

forma como os elementos estão organizados na narrativa, não deve ser uma simples 

imitação da vida real, e sim a imitação da ação na vida real, com eventos conectados entre 

si, com capacidade de resposta para a ação, o sistema deve possuir ferramentais para dar 

essas respostas e formular novas direções.  

 
Em segundo lugar, a experiência deve ser dramática; ou seja, ele deve ser resultado 
do prazer associado com o drama. Origina-se esse prazer pela seleção de incidentes 
e a beleza orgânica do arranjo de um todo. Drama não fornece uma imitação da vida 
em toda a sua redundância e confusão, mas prefiro dizer que através da imitação da 
ação que, que provém da sua formulação artística... (LAUREL, 1986, pags. 9 e 10) 
 

Ao final o usuário deve ser capaz de reagir dentro do contexto dramático, e ter a experiência 

assumindo um papel dentro do mundo de fantasia, utilizando a interatividade como 

ferramenta de ação.  

GOSCIOLA descreve interatividade, através do levantamento: 

 
Interatividade é, para nós, a partir dos estudos no campo de ciências da 
comunicação e no campo de novas tecnologias, um recurso de troca ou de 
comunicação de conhecimento, de ideia, de expressão artística, de sentimento. 
Segundo Anne-Marie Duguet, a interatividade promove no espectador uma 
mobilização, um desejo de interferir, de se relacionar com a obra e com seus 
personagens. (GOSCIOLA...). 
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GOSCIOLA afirma então que segundo Ray Kristof e Amy Satran, a equação se resumiria 

em: 

Interatividade = comunicação + escolha 

 

O jogo The Walking Dead, possui um caráter interativo onde o jogador assume papel ativo 

na narrativa, é um jogo bem mais preocupado com a evolução da história e as ramificações 

possíveis da mesma, e em como o impacto das decisões do jogador pode afetá-lo de forma 

real, do que com questões mecânicas de gameplay10, como eficiência e aprimoramento em 

tiros, ou energia, por exemplo. Nesse aspecto podemos aproximá-lo do que Laurel, 

identifica como drama interativo ideal. 

Para Janet H. Murray o fator principal no drama interativo é a agência11 do jogador, e uma 

consequente imersão, para que o interator possa se sentir presente no jogo, como parte 

atuante e decisiva na narrativa, ele precisa se entregar a história e esquecer que está em um 

ambiente simulado durante um certo tempo de jogo, sentindo-se em outro lugar. Porém, por 

outro lado, ela afirma que não podemos esquecer o caráter material do jogo e simplesmente 

transformar a experiência em uma história, o usuário, necessita da técnica, ele quer 

continuar utilizando suas habilidades, portanto, o maior desafio nesse caso, é a criação de 

obras que possam unir um drama significativo, com uma interação de usuário ativa e 

interessante. 

 
A experiência de ser transportado para um lugar primorosamente simulado é 
prazerosa em si mesma, independente do conteúdo da fantasia. Referimo-nos a essa 
experiência como imersão. “Imersão” é um termo metafórico derivado da 
experiência física de estar submerso na água. Buscamos de uma experiência 
psicologicamente imersiva a mesma impressão que obtemos num mergulho no 
oceano ou numa piscina: a sensação de estarmos envolvidos por uma realidade 
completamente estranha, tão diferente quanto a água do ar, que se apodera de toda 
nossa atenção, de todo nosso sistema sensorial. (MURRAY, 2003, pag. 102) 

 

 

                                                 
10 Jogabilidade (em inglês, gameplay ou playability) é um termo na indústria de jogos eletrônicos que inclui todas as 
experiências do jogador durante a sua interação com os sistemas de um jogo, especialmente jogos formais, e que descreve 
a facilidade na qual o jogo pode ser jogado, a quantidade de vezes que ele pode ser completado ou a sua duração. 
   
11 O agenciamento ou agência é um conceito utilizado por Janet H. Murray para se referir aos resultados gerados por ações 
em ambientes interativos. Segundo MURRAY (2003, p.127), “agência é a capacidade gratificante de realizar ações 
significativas e ver os resultados de nossas decisões e escolhas”. 
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Em The Walking Dead, percebemos uma evolução narrativa, há um detalhamento na 

conexão de fatos, na relação entre os personagens, não ficam pontas soltas, e a história se 

desenvolve muito bem, independente da escolha do jogador, o labirinto de possibilidades é 

denso, são várias ramificações a partir do enredo principal, e realmente o desenrolar da 

trama passa a sensação de poder para o interator, por consequência, as emoções são mais 

reais e impactantes. Por outro lado, temos poucos momentos que exigem uma habilidade 

relacionada com o gameplay, como por exemplo, energia, tiros, itens, para o jogador os 

desafios estão presentes, mas com ações mais relacionadas a narrativa. Isso pode interferir 

no engajamento, se o jogador não estiver conectado com a história, ele pode simplesmente 

perder o interesse. 

Para Janet H. Murray todo jogo pode ser vivenciado como um drama simbólico, não 

importa o enredo do jogo ou qual o nível de nossa participação dentro dele, sempre estamos 

exercendo um protagonismo em um papel simbólico. Mesmo que esteja claro para o 

usuário, que existe um limite imposto pelo programador de jogos, que existe uma realidade 

virtual, pré-programada que nos leva a um caminho pré-determinado desde o início, ainda 

assim estamos envolvidos em um drama significativo. 

 
Nos jogos, portanto, temos a oportunidade para encenar nossa relação mais básica 
com o mundo – nosso desejo de vencer a adversidade, de sobreviver às nossas 
inevitáveis derrotas, de modelar nosso ambiente, de dominar a complexidade e de 
fazer nossas vidas se encaixarem como as peças de um quebra-cabeça. Cada lance 
num jogo é como um evento no enredo de uma dessas histórias simples, mais 
envolventes. Da mesma forma que as cerimônias religiosas de passagem pelas quais 
marcamos o nascimento, a maioridade, o casamento e a morte, os jogos são ações 
rituais que nos permitem encenar simbolicamente os padrões que dão sentido às 
nossas vidas.  (MURRAY, 2003, pag. 141) 
 

The Walking Dead é um jogo que lida com dramas reais, apesar de um cenário de fantasia, 

apocalíptico, levanta temas delicados e conectados com decisões que poderíamos ter de 

tomar em momentos críticos de nossas vidas, trata de relacionamentos de amor, criados 

entre pessoas como forma de reconstrução de um passado perdido, conflitos entre pessoas 

de diferentes opiniões que envolvem, no final das contas, sobrevivência em um cenário de 

dificuldades e escassez.  
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Fig. 3 –Cena do jogo The Walking Dead (imagem retirada do site wiki.com) 

 

O jogador empírico e o jogador modelo 

 

Segundo Umberto Eco, o leitor modelo é aquele que se deixa levar pela narrativa, 

absorvendo o contexto do mundo ficcional e tomando caminhos interpretativos de acordo 

com o universo da história. O leitor empírico é aquele que não consegue se desvencilhar de 

contextos reais para seguir em frente na narrativa, a todo momento se depara com 

associações daquele universo ficcional e o universo real, fazendo relações e muitas vezes 

questionando a história. 

Para este artigo vamos considerar a existência de um jogador modelo, esse será o jogador 

que vai se entregar a narrativa, evitando comparar as situações do jogo com possíveis 

escolhas morais que faria na sua vida real, e o jogador empírico, será aquele que a todo 

momento pode tentar analisar a situação com base nas suas experiências reais e comparar o 

que faria se encontrasse a mesma situação na  sua vida, a própria mecânica do jogo, tenta 

evitar esse tipo de reflexão, colocando um tempo limite de resposta, dessa forma o jogador 

deve tomar uma atitude rápida, evitando fazer consultas ou associações com o mundo real, 

caso tente, alguma questão pode ficar sem resposta, e a própria ausência de escolha, pode 

levar a caminhos indeterminados no jogo. 
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Para termos um jogador modelo, ele precisa estar engajado, ou seja, participando 

ativamente e de forma plena, será necessário que haja uma crença sólida por parte dele, 

levando o mesmo a uma imersão. 

A grande vantagem de ambientes participativos na criação da imersão é sua 
capacidade de induzir comportamentos que dão vida a objetos imaginários. O 
mesmo fenômeno pode acontecer com uma criança que embala um urso de pelúcia 
ou diz um “bang!” ao empunhar uma arma de brinquedo. Nosso engajamento bem-
sucedido com esses objetos sedutores é feito de pequenos circuitos de realimentação 
que incitam a um engajamento maior, o qual, por sua vez, conduz a uma crença 
mais sólida. (MURRAY, 2003, pag. 113) 

Caso o jogador aja como um jogador empírico e a cada decisão tente revisitar uma situação 

de sua vida, ou pensar em como faria se fosse real, ele não conseguirá “suspender sua 

descrença”, e por consequência não terá imersão. Provavelmente, esse será um candidato a 

desistir da experiência do jogo, e não completar a história. A interface, cheia de telas, que 

aparecem para que haja uma escolha por parte do jogador, reforça esse conceito de 

empirismo, fazendo com que o mesmo, relembre sempre que está em um jogo de decisões 

psicológicas, o tempo de acesso as respostas, tenta equilibrar esse problema, exigindo uma 

resposta rápida e sem muita análise por parte do interator, seguindo assim, mais facilmente, 

um fluxo dos acontecimentos, e também dando um caráter de imprevisibilidade para a 

resposta que não for acionada no tempo esperado. 

 

Fig. 4 –Cena do jogo The Walking Dead (imagem retirada do site moviepilot.com) 
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Algumas conversas exigem que o jogador faça uma escolha dentro de um tempo bem 

limitado, caso contrário, Lee vai permanecer em silêncio, o que pode afetar a forma como 

outros personagens respondem a ele, as escolhas, dentro de The Walking Dead tem sempre 

resultados ambíguos, e gerando um efeito específico sobre a atitude dos personagens 

NPCs12 para com o personagem principal Lee. 

Porém, não é fácil constatar se a questão das telas é um fator preocupante, já que mesmo 

com esse caráter de quebra de ritmo na narrativa, ela não deixa de ser envolvente e 

emocionante. O fato de o mundo ficcional estar muito bem desenvolvido e o labirinto de 

possibilidades bem conectado faz o jogador se entregar, estimulando-o em saber o que 

acontecerá aos personagens no próximo capítulo. 

A prazerosa rendição da mente a um mundo imaginário é geralmente descritiva, nas 
palavras de Coleridge, como “suspensão intencional de descrença”. Mas essa é uma 
formulação muito passiva, mesmo para os meios de comunicação tradicionais. 
Quando entramos num mundo ficcional, fazemos mais do que apenas “suspender” 
uma faculdade crítica; também exercemos uma faculdade criativa. Não 
suspendemos nossas dúvidas tanto quanto criamos ativamente uma crença. Por 
causa do nosso desejo de vivenciar a imersão, concentramos nossa atenção no 
mundo que nos envolve e usamos nossa inteligência mais para reforçar do que para 
questionar a veracidade da experiência. (MURRAY, 2003, pag. 111) 

 

No jogo The Walking Dead, temos a oportunidade de vivenciar uma narrativa participativa, 

e agir criativamente como interator na construção da história, por mais que possamos, em 

alguns momentos, relacionar as escolhas com escolhas reais, ainda assim o jogo continua 

sendo estimulante e possuindo estratégias para manter nos manter engajados e 

participativos, como um jogador modelo, levando assim a imersão e uma experiência 

completa. 

 

Conclusão: 

Podemos concluir que The Walking Dead é um drama interativo, onde a tragédia, os 

conflitos e o ambiente caótico determinam as relações entre os personagens e influenciam a 

as decisões do jogador interator, esse jogador dialoga com o que podemos chamar de 

inteligência artificial do jogo, de maneira fluída, isso, devido a narrativa bem elaborada e a 

criação de situações emocionais que se aproximam da vida real, apesar de termos condições 

propicias para a imersão, podemos encontrar obstáculos, que para alguns usuários, podem  

                                                 
12 Personagens NPC´s são personagens não jogáveis, participam da história, mas o interator não pode conduzi-los de 
forma direta. 
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gerar comparação e tentativas de revisitar o mundo real, se afastando da história, mas o 

empirismo desse jogador não necessariamente é a regra, o caminho natural para a maioria 

dos jogadores é se entregar ao fluxo narrativo e desconsiderar as pequenas interrupções, 

como telas de escolha, e falha em algum processo que exija retornar de pontos anteriores, 

como jogador modelo, ele irá perceber esses elementos, apenas, como parte material do 

ambiente onde está conectado.  

Também identificamos que The Walking Dead está próximo do que LAUREL entende 

como drama interativo ideal, é um jogo desenvolvido com características diferentes de 

jogos de luta, tiro, competição, é um jogo onde o fluxo está conectado com a história, não 

sabemos ao certo como vencer o jogo, ele apenas impulsiona o interator a continuar 

construindo a experiência. 
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