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RESUMO 

Esta dissertação investiga os elementos e práticas que participam no processo de construção da 

dramaturgia da franquia transmídia The Walking Dead (2003-) conduzida pelo seu autor-

roteirista Robert Kirkman. Baseado na Teoria da Transmodalidade de Christy Dena (2009) nós 

investigamos as convergências no modo de se conceber a forma dramática de uma série de 

quadrinhos e de televisão, intituladas The Walking Dead, além de uma temporada do jogo 

eletrônico The Walking Dead: The Game (2013-) e dos quatro primeiros romances situados 

neste universo ficcional. De nossa análise pudemos depreender que cada uma das obras possui 

seu próprio mundo ficcional, personagens e tramas únicos, mas a constituição destes elementos 

se dá a partir de parâmetros dramatúrgicos comuns ao universo ficcional desta franquia. Nos 

dedicamos, nesta dissertação, a identificar e apontar as relações de convergência quanto ao 

modo de tramar os dispositivos dramatúrgicos em cada um dos produtos, buscando assim 

caracterizar o universo ficcional da franquia e as particularidades de sua transmidiação. Para 

compreender como este universo é construído, planejado e organizado, nós propomos a 

observação da trajetória de Robert Kirkman, criador e principal gestor da franquia, por meio da 

teoria sociológica da cultura das obras de arte de Pierre Bourdieu (2002) e da abordagem em 

indústrias criativas advindas de Caves (2002) e Hesmondalgh e Baker (2011). Apreciamos os 

esforços de Kirkman e outros agentes para construir e expandir The Walking Dead, com atenção 

especial à criação da Skybound Entertainment, companhia fundada pelo autor. Em seguida 

analisamos esses produtos usando a abordagem da transmodalidade proposta por Dena, assim 

como dos recursos dramatúrgicos e poéticos de Emil Staiger (1977) e dos territórios da 

ficcionalidade do western, do melodrama e da ficção pós-apocalíptica. Além de uma análise 

geral do universo, apreciamos em maior profundamente as relações entre HQ e série televisiva, 

buscando identificar a acentuada aproximação dramatúrgica entre ambas narrativas. Pudemos 

identificar que a maneira como Kirkman gesta a dramaturgia em sua propriedade intelectual 

está ligada à estratégia de concepção de cada obra a partir de parâmetros dramatúrgicos 

compartilhados, tais como a não representação de uma temporalidade acurada, a não revelação 

das origens da epidemia zumbi e a desestruturação da sociedade civil, assim como, à sua 

colaboração criativa em cada um dos produtos, seja como roteirista ou consultor. Por meio dos 

elementos transmodais e dos recursos dramatúrgicos presentes em nossa metodologia pudemos 

concluir que o universo ficcional da franquia fornece matrizes de geração de personagens, 

eventos e ambiências que se apresentam de modo semelhante nos mundos ficcionais de cada 

produto. 

  

 

Palavras-Chave: The Walking Dead; dramaturgia; transmodalidade; franquia transmídia; 

autoria 

 



ABSTRACT 

This thesis investigates the elements and practices that participate on the composition of 

dramaturgy proccess of the transmedia franchise The Walking Dead (2003-) conducted by his 

writer-author Robert Kirkman. Based on Christy Dena’s theory of transmodality (2009) we 

looked for convergences in the way of conceaving a dramatic form for a comics series, a 

television show, both titled The Walking Dead, and also one season of the videogame The 

Walking Dead: The Game (2013-) and the first four volumes of novels located in this fictional 

universe. From our analysis we could under-stand that each work has its own fictional world, 

unique characters and plots, but the building of these elements is given from shared 

dramaturgical parameters of the fictional universe of the franchise. We dedicated ourselves, in 

this thesis, to identify and point convergence relations about the way of composing 

dramaturgical devices into each one of the products, searching to characterize the fictional 

universe of the franchise and the particularities of its transmediation. To comprehend how this 

universe is built, planned and organized, we proposed a look to the trajectory of Robert 

Kirkman, creator, owner and main architect of The Walking Dead’s IP. Through Pierre 

Bourdieu’s (2002) socio-logical theory of culture and artworks; and Caves (2002) and 

Hesmondalgh and Baker (2011) approach on creative industries. We aprecciated Kirkman and 

others agents efforts to construct and expand The Walking Dead, with special attention to the 

creation of Skybound Entertainment, company founded by the author. In following, we 

analysed these products using the transmodality approach proposed by Dena, as well as the 

dramaturgical and poetic resources of Emil Staiger (1977) and fictionality territories like 

western, melodrama and post-apocalyptic ficction. Beyond a general analysis of the fictional 

universe, we made a deeper appreciation of the relations between comics and TV show, trying 

to identify the accented dramaturgical rapprochement of these works. We could note that the 

way Kirkman manages his IP dramaturgy is connected to the design strategy of each product 

elaborated from shared dramaturgical parameters, such as the non-representation of an 

accurated temporality, the non-revealing of the zombie epidemy origins and the society 

disruption, and the participation of Kirkman into each one of the compounds, assuming writing 

or creative consultant roles. By the employ-ment of transmodal concepts and and dramaturgical 

resources in our methodology we could conclude that the fictional universe of the franchise 

offers generative matrixes of characters, events and ambiences that are presented in a very 

similar aprroach on the fictionl worlds of each product. 

Keywords: The Walking Dead; dramaturgy; transmodality; transmedia franchise; authorship 
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INTRODUÇÃO 

A indústria de entretenimento dos Estados Unidos tem investido com maior frequência 

na transmidiação das suas propriedades intelectuais, ou seja, na expansão de produtos de uma 

mesma franquia por mais de uma mídia, com resultados que variam da elaboração de uma 

narrativa fragmentada à criação de peças lúdicas interativas. Os fins envolvidos nesse processo 

são típicos de um segmento da indústria criativa contemporânea que gera novos mercados de 

produtos e oportunidades de acúmulo de capital financeiro, ao mesmo tempo em que busca 

propiciar uma abordagem estética que produza obras sofisticadas, atraia cultos de fãs e interesse 

de profissionais consagrados em expressar suas ideias e anseios artísticos ao participar de 

projetos transmídia. 

Um Projeto Transmídia é formado por diferentes produtos que são elaborados para 

diversas mídias e que estão integrados por algum tipo de planificação. De acordo com Figueirôa 

e Fechine (2011), há duas funções principais que norteiam estes produtos: a narrativa e a 

informativa. A função narrativa está presente em produtos transmidiáticos que desdobram e 

complementam narrativas interdependentes, mas sendo eles próprios histórias autônomas. A 

função informativa, por sua vez, pode ser encontrada em produtos transmidiáticos que 

correlacionam diferentes conteúdos narrativos, de modo que não se impliquem diretamente, 

mas sem necessariamente formarem uma narrativa e sem a obrigação de serem independentes. 

Apesar da distinção em duas categorias é comum que os produtos de um Projeto Transmídia 

operem com funções mistas – ou seja, é possível que haja expansões que desdobram novas 

narrativas e que também retroalimentam outros produtos, além de haver outras funções, ou 

modos, como o lúdico. 

A transmidiação de uma franquia ficcional é um processo que utiliza estratégias que 

guardam semelhanças e diferenças das práticas de licenciamento de produtos. Grosso modo, o 

licenciamento é uma estratégia de transmidiação, uma vez que gera produtos derivados para 

outras mídias. Entretanto, de acordo com Dena (2009, p.34), há uma diferença importante na 

atitude corporativa em torno de produtos licenciados e aquelas consideradas extensões ou 

expansões transmidiáticas: os primeiros não precisam, necessariamente, ser canônicos nem 

estar integrados ao planejamento e desenrolar do universo ficcional como ocorre com o segundo 

caso. Esta diferença pode ser ilustrada da seguinte forma: no caso de licenciamento dos 

produtos, se uma empresa é contratada para produzir bonecos de uma franquia de aventura 

medieval, por exemplo, ela receberá um guia de identidade visual e terá que se adequar para 

produzir seus produtos a partir desse documento, atentando para não provocar profundas 

alterações no material original. Caso se tratasse de um produto transmídia, a empresa contratada 



14 

 

atuaria em parceria com a empresa contratante, inclusive havendo a possibilidade de 

compartilhamento de profissionais e inserção de informações que modificassem, seja em maior 

ou menor grau, o caráter do universo ficcional da franquia. 

Para entender melhor as especificidades dos produtos de natureza ficcional gerados em 

um Projeto Transmídia é útil a classificação de DOWD et al (2013, pp. 22-23) em três categorias 

básicas: adaptação, extensão e expansão. A adaptação envolve a passagem de uma mesma 

história de um meio para outro, realizando as modificações necessárias para torná-la 

interessante na nova mídia1. As extensões transmidiáticas buscam criar novos conteúdos, que 

se relacionem fortemente a um material preexistente, aprofundando-o. É o caso de uma 

temporada de webisódios que funciona como conexão entre duas temporadas de uma série de 

TV ou como uma minissérie em quadrinhos que dá conta do interlúdio entre dois filmes de uma 

franquia. A terceira categoria, da expansão transmidiática, envolve a criação de novas histórias 

em um universo ficcional que não contrarie as regras estabelecidas pelo seu projeto ou pela 

nave-mãe2. Assim, o universo ficcional é expandido ao se explorar perspectivas de personagens 

diferentes, narrativas paralelas, dentre outros usos. 

É possível enumerar algumas propriedades intelectuais com desdobramentos 

transmidiáticos ficcionais realizadas recentemente: as adaptações audiovisuais de romances 

como As Crônicas de Gelo e Fogo (Bantam Spectra, 1996-), Jogos Vorazes (Scholastic, 2008-

2012); os quadrinhos que viraram filmes e jogos tais como Scott Pilgrim Contra o Mundo (Oni 

Press, 2004-2010), Os Vingadores (Marvel Comics, 1963-) e Operação Big Hero (Marvel 

Comics, 1998-2008); e séries televisivas que lançaram HQs, minijogos e webséries tais como 

Heroes (NBC, 2006-2010), Hora de Aventura (Cartoon Network, 2010-), True Blood (HBO, 

2008-2014) e Breaking Bad (AMC, 2008-2013). Ainda que estes exemplos possam ser 

familiares, e que haja uma profusão de livros e discussões acerca do tema, concordamos com o 

pesquisador Rodrigo Lessa, quando afirma que “há poucos projetos transmídia [desta natureza] 

elaborados de maneira organizada, contínua e duradoura” (2013, p.11, comentário nosso).  

É importante frisar que uma grande parte dos projetos transmidiáticos é construída a 

partir de uma propriedade monomidiática. Devido ao sucesso de público da obra ou do interesse 

de produtores, ou de ambos os fatores, ela é levada para outras mídias por meio de outras 

criações. Isto possui implicações significativas no desenho da transmidiação da dramaturgia, 

                                                 
1 No capítulo 2 é discutido três diferentes perspectivas sobre adaptações, inclusive aquela que será definida como 

uma adaptação transmidiática. 

2 “Nave-Mãe” é o qualificador dado a um produto que está na centralidade em um Projeto Transmídia e cujos 

demais produtos são elaborados em torno dele.  
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da narrativa e demais elementos porque o trabalho preexistente já apresenta um mundo ficcional 

estruturado que orienta as escolhas para subsequentes desenvolvimentos.  

Em verdade, têm sido realizados exames de casos bem sucedidos em busca do 

mapeamento de estratégias narrativas, dramáticas e interativas destes projetos. Aqui analisamos 

a expansão transmídia do universo ficcional de The Walking Dead em busca da compreensão 

dos dispositivos dramatúrgicos empregados. Esta franquia surge em 2003, nos gibis mensais e 

a partir de então teve obras para mídias e meios variados tais como a televisão, os jogos 

eletrônicos para consoles e celulares, os romances, sites interativos, board e card games, dentre 

outros.  

O processo de transmidiação do universo ficcional de The Walking Dead aqui analisado 

se configura enquanto um projeto transmidiático vasto e centrado no autor-roteirista Robert 

Kirkman que gere e colabora a franquia por meio de sua empresa Skybound Entertainment. 

Kirkman, enquanto roteirista, é um profissional bastante preocupado com a elaboração 

dramatúrgica de suas obras e isso é visível em TWD, que combina elementos de horror, histórias 

de aventura e ação e princípios da melodramaturgia.  

Para o autor-roteirista preocupar-se com a dramaturgia significa, ao nosso ver, se ocupar 

não apenas de elaborar a ação que conduz uma história, ou histórias, como também das ideias 

e conceitos que embasam as obras, assim como personagens, temas tratados, tom e gêneros 

ficcionais evocados por elas (CARDULLO, 2000, p.8). Como nos reporta Pallottini, os 

condutores da dramaturgia são responsáveis pela “arte de compor dramas” (2005, p.12), sendo 

drama qualquer tipo de história que coloque em ação tanto o desenrolar de eventos objetivos 

quanto subjetivos – marcados pela moralidade e sensações das personagens perante fatos e 

acontecimentos ficcionais (p.27).  

A escolha dramatúrgica de expandir o universo de TWD por meio da transmidiação 

deve-se ao fato da franquia não possuir como elemento central a expansão de uma única 

narrativa. Verifica-se, em verdade, a criação de diferentes histórias não correlatas, em termos 

de continuidade do relato narrativo, mas semelhantes em sua dramaturgia e construção dos 

elementos do mundo ficcional. Assim, pode-se afirmar que as obras desta franquia se equivalem 

dramaturgicamente.  

É predominante, em análises de projetos transmidiáticos ficcionais, a observação de 

produtos que expandem um único mundo narrativo (Jenkins, 2009; Lessa, 2013; Scolari, 2013). 

O fato de The Walking Dead não possuir esse traço definidor refina nosso problema de pesquisa 

que pode ser formulado da seguinte forma: como são construídas as estratégias dramatúrgicas 

transmidiáticas entre diferentes obras da franquia TWD promovida por Robert Kirkman.  
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Para além disso, TWD também foi escolhido porque, segundo Lessa (2013, p.11), 

projetos transmídia de grande porte possibilitam observar melhor a existência de um 

desenvolvimento dramatúrgico mais ou menos coeso por apresentar maior quantidade de 

relações narrativas entre as composições ficcionais dos produtos que a constituem.  

Por se tratar de uma análise da dramaturgia de produtos com histórias ficcionais foram 

excluídos aqueles que não contém programas narrativos, tais como máquinas de pinball, jogos 

sociais e gadgets como o chapéu da personagem Rick Grimes, que possui uma versão 

comercializável no mundo real; assim como obras não ficcionais como o talk-show The Talking 

Dead (AMC, 2011). Também eliminamos da amostra as extensões ficcionais realizadas pela 

AMC, que construiu um projeto transmidiático exclusivo para a série televisiva por meio do 

jogo eletrônico The Walking Dead: Survival Instict (Terminal Reality, 2013)3 e de uma série de 

webisódios4, além de outros produtos que não desenvolvem uma narrativa. Pesa nesta escolha 

o fato de que as extensões da AMC não contam com a parceria criativa de Robert Kirkman – 

seja pela sua participação direta ou indireta, seja por meio da atuação de sua empresa. Assim, 

privilegiamos na análise o papel de Kirkman que não apenas confere autenticidade à 

propriedade intelectual, como os projetos vinculados a ele são mais prestigiados e vistos como 

de maior importância para os fãs5. Uma última exclusão foi aplicada à série spin-off Fear The 

Walking Dead (AMC, 2015-) que, apesar de se enquadrar como um item interessante para nossa 

análise, foi lançada já no estágio final de desenvolvimento da dissertação, ficando, portanto, 

para futuras abordagens.  

As obras selecionadas para nossa apreciação são todas seriadas e de quatro mídias 

distintas: televisão, quadrinhos, romance e videogame. Cada uma das obras analisadas 

                                                 
3 Jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Terminal Reality e publicado pela Activision para 

Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360 e Wii U. Baseado na série televisiva, o jogador controla Daryl Dixon 

em suas desventuras antes de se encontrar com o grupo de Rick Grimes, conforme se vê no programa da AMC. 

Foi lançado em 19 de Março de 2013 e, apesar das vendas razoáveis, foi duramente criticado pelo público e pela 

mídia especializada. Sobre as notas dos críticos, acessar: http://www.metacritic.com/game/xbox-360/the-walking-

dead-survival-instinct 

4 Webisódios são narrativas ligadas ao mundo ficcional televisivo de The Walking Dead e lançadas exclusivamente 

no formato web em geral, estreando a poucas semanas de uma nova temporada da série. Funciona como ponte 

entre temporadas e também servem para criar expectativa para o programa principal. Compostas de vários micro-

episódios de cerca de 4 minutos cada, cada “temporada” de webisodes é disponibilizada no site da AMC, emissora 

que produz a série de TV. Até o momento há três séries de Webisodes concluídas e que se relacionam ao show: 

Torn Apart (2011), Cold Storage (2012) e The Oath (2013). A série spin-off Fear the Walking Dead (2015, AMC) 

também possui uma minissérie de webisódios: Flight 462 (2015). 

5 É possível encontrar em diversos fóruns online e entrevistas fãs perguntando a Kirkman sobre seu envolvimento 

no jogo The Walking Dead: Survival Instinct e a razão dele ser tão ruim. Kirkman é enfático em concordar com os 

fãs e dizer que o produto é da AMC e não dele, assim mantendo sua responsabilidade pela qualidade dos produtos 

associados a ele. Para acompanhar um pouco desta discussão acessar: http://www.adweek.com/adfreak/8-

revelations-about-walking-dead-robert-kirkmans-reddit-ama-156423   

http://www.adweek.com/adfreak/8-revelations-about-walking-dead-robert-kirkmans-reddit-ama-156423
http://www.adweek.com/adfreak/8-revelations-about-walking-dead-robert-kirkmans-reddit-ama-156423


17 

 

acompanha um grupo de sobreviventes ao pós-apocalipse zumbi em algum local do Estado da 

Geórgia nos Estados Unidos da América. As aventuras giram em torno das relações entre os 

sobreviventes, a luta contra mortos-vivos e outros humanos com os quais disputam recursos 

como alimentação, armas e moradia.  

A série de quadrinhos The Walking Dead, publicada desde 2003, é o produto que deu 

origem ao universo ficcional. Possui mais de 130 edições, quase todas lançadas em 

periodicidade mensal, roteiros de Robert Kirkman e desenhos de Tony Moore e Charlie Adlard. 

Nos EUA, a publicadora é a Image Comics, enquanto no Brasil a revista é comercializada 

mensalmente pela Editora HQM. O gibi já recebeu o prêmio Eisner Awards de Melhor Série 

Continuada6, que é o maior prêmio dos quadrinhos norte-americanos, e há alguns anos é 

presença constante na lista de graphic novels mais vendidas dos EUA7. Nesta HQ de drama e 

horror acompanhamos Rick Grimes, um ex-policial do Kentucky, liderando um grupo de 

sobreviventes em um mundo dominado por zumbis e grupos humanos hostis. A dinâmica das 

histórias é a de um nomadismo forçado, em que as personagens ocupam espaços como uma 

fazenda ou uma prisão, se sedentarizam e tentam se organizar socialmente. Conflitos externos 

e internos fazem com que os sobreviventes precisem migrar e reiniciar o ciclo de ‘ocupação – 

sedentarização – conflito – migração’. Para nossa análise selecionamos material das primeiras 

48 edições, de 24 páginas cada, que equivalem aos quatro primeiros anos de publicação. Estes 

volumes cobrem a seção de história que vai até a morte do primeiro grande vilão da história, O 

Governador. Esta decisão foi feita por entendermos que nessas revistas os autores tiveram 

tempo de maturar os principais temas encontrados no universo ficcional de TWD, além de ter 

introduzido o primeiro de uma série de vilões sádicos que serão marcas fundamentais na trama 

quadrinhística. É também nesta fase de publicação que uma das protagonistas é eliminada, Lori 

Grimes, o que confere outra organização familiar na relação entre Rick e o seu filho, levando a 

narrativa a outros níveis de complexidade sentimental. 

A série televisiva The Walking Dead é uma adaptação dos quadrinhos criada por Frank 

Darabont e produzida e exibida pelo canal AMC desde 2010 – no Brasil a série é exibida pela 

Fox International. Está em sua sexta temporada, contado com mais de 70 episódios já 

produzidos e cujo tempo de duração varia entre 42-45 minutos de exibição semanal8. A partir 

da segunda temporada há a divisão em duas partes: metade dos episódios é veiculada de outubro 

                                                 
6http://www.comicsreporter.com/index.php/your_2010_eisner_award_winners/ 

7 Ver em: http://icv2.com/ 

8 Alguns episódios especiais possuem duração de uma hora, como é o caso do piloto da série. 
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a dezembro, enquanto a segunda parte se inicia em fevereiro e termina em março. Assim, a série 

conta anualmente com uma abertura de temporada, uma mid-season finale – que é o episódio 

que precede o hiato de exibição – uma mid-season premiere, que marca o retorno da segunda 

parte da temporada e uma season finale que encerra a programação anual do show.  

No programa, Robert Kirkman colabora enquanto produtor executivo e um dos 

roteiristas. A série acumula 22 prêmios9, uma média de 80 em nota dos críticos10 de acordo com 

o agregador de críticas Metacritic.com, o que indica maioria de críticas positivas para o 

programa, além de marcar 8.7 no site IMDb.com11 e uma média de 91% no 

RottenTomatoes.com12, que também atua como agregador. 

Assim como nas HQs, na série acompanhamos o grupo de um ex-policial da Geórgia 

chamado Rick Grimes. Apesar de explorar situações e personagens diferentes a lógica narrativa 

do programa é similar ao das HQs – ou seja, peregrinação; sedentarização; conflito; nova 

peregrinação. O recorte aplicado aqui é o das primeiras três temporadas do show, cuja amplitude 

é a de 35 episódios. Nas três primeiras temporadas da série somos apresentados ao vilão 

Governador e também se instala uma grande mudança no rumo narrativo do programa com a 

morte de Lori Grimes. A semelhança de arcos entre TV e HQs nos auxilia a construir 

comparações no modo de tramar e nas estratégias dramatúrgicas presentes em cada um destes 

produtos. 

A série de jogos eletrônicos The Walking Dead – The Game foi lançado em 2012 para 

Android, iOS, KindleFire HDX, Microsoft Windows, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360, 

PlayStation 4 e Xbox One. Desenvolvido pela Telltale Games, sob supervisão da Skybound 

Entertainment e participação de Robert Kirkman enquanto consultor criativo. O jogo, dividido 

em cinco episódios, vendeu mais de 8,5 milhões de downloads em janeiro de 2013, além de ter 

recebido o prêmio de Game of The Year (“Jogo do Ano”) de conceituadas publicações tais como 

a USAToday, Wired, Complex, Games Radar e Official Xbox. 

A primeira temporada do jogo narra a história de Clementine, uma garota de oito anos 

que é salva por Lee, um assassino que encontrou a liberdade em meio ao apocalipse zumbi. Em 

busca de redenção pelo crime cometido – Lee assassinara um senador que dormira com a sua 

esposa – ele assume para si o papel de proteger Clementine dos perigos do mundo enquanto 

                                                 
9http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_The_Walking_Dead 

10http://www.metacritic.com/tv/the-walking-dead 

11http://www.imdb.com/title/tt1520211/?ref_=fn_al_tt_1 

12http://www.rottentomatoes.com/tv/the-walking-dead/s05/ 
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buscam um local onde possam se estabelecer. O game também se passa na Geórgia e alguns 

personagens e cenários originais das HQs aparecem na obra, embora não assumam a 

centralidade narrativa. Lee e Clementine se unem a outros sobreviventes e vivem um ciclo de 

aventuras nos mesmos moldes das narrativas das HQs, contudo com maior desenvolvimento da 

dupla de personagens centrais e menos atenção ao grupo que os acompanha.  

O gameplay do jogo se dá por meio de pequenos episódios interativos em que o jogador 

decide o que a personagem fará, como reagirá a determinada situação e quais escolhas ele irá 

performar. Por exemplo: em alguns momentos será requisitado a expulsão de um dos membros 

do grupo porque alguém foi responsável pelo furto de um objeto. O jogador pode tentar 

investigar quem foi o ladrão até certo ponto, pois não há pistas conclusivas, contudo ainda assim 

será pedida a decisão. Essas escolhas influenciarão o restante da narrativa – inclusive o final da 

história.  

Por último, os romances escritos por Robert Kirkman e Jay Bonansinga foram 

publicados originalmente pela Thomas Dunne Books entre 2011 e 2014. No Brasil, os livros 

são publicados pela Editora Record desde 2011. Os romances narram a jornada de personagens 

da cidade de Woodbury, especialmente do seu líder, o emblemático vilão Governador que está 

presente tanto na televisão quanto nos quadrinhos. As publicações foram best-sellers do New 

York Times e o primeiro livro vendeu mais de 50 mil cópias no Brasil. 

Observa-se um intenso envolvimento da audiência com estes produtos que compõem a 

franquia, a ponto de indivíduos tornarem-se fãs que produzem conteúdo. Essa relação pode ser 

verificada no fórum Spoiling Dead Fans, que conta com mais de 12.000 membros registrados 

e uma página homônima de Facebook13 com mais de 200 mil curtidas. Este site é centralizado 

na série de televisão, mas acaba por conter uma comunidade que discute cada um destes 

produtos de TWD, o que inclui avaliações e indicações de consumo. Outros sítios de fã 

costumam se especializar nas demais obras de cada uma das mídias específicas, mas sempre há 

espaço para tratar dos outros produtos, configurando-se aí um consumo transmidiático por parte 

destes indivíduos.  

Cada uma dessas obras possui um mundo ficcional próprio, embora esteja inserida em 

um universo ficcional maior. É uma acepção comum, nos estudos de ficção e mundos possíveis, 

que as obras ficcionais criam mundos (RYAN, 1992; DENA, 2009; ARAÚJO, 2012). Os 

mundos possíveis apresentam, de acordo com Araújo (2012, p.13), não apenas as geografias 

física e urbana de uma determinada localidade, mas também as transformações nela operadas, 

                                                 
13https://www.facebook.com/SpoilingDeadFans 

https://www.facebook.com/SpoilingDeadFans
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ou seja, "os personagens que a habitam, os estados sucessivos deles e das relações que eles 

mantêm entre si e com aquele espaço" (p.13).  

Araújo (2012) explicita, ainda, que diferenças lógicas na estrutura de mundos possíveis 

funcionam como indicativos de que cada mundo é um ente diferente. Se Drácula é um vampiro 

nos livros de Bram Stoker, mas surge em uma ficção contemporânea enquanto desprovido de 

seus poderes isso significa que essa nova versão pertence a um outro mundo ficcional – embora 

possa ser aglutinada sob o universo ficcional do Drácula de Bram Stoker, em conjunto com 

suas outras versões. 

Em TWD cada produto acaba por criar seu próprio mundo ficcional porque não é 

totalmente idêntico, em termos lógicos, aos demais e esta opção, como se verá no primeiro 

capítulo, faz parte da estratégia gerencial da transmidiação por parte da Skybound e de Robert 

Kirkman. Esta franquia transmidiática, portanto, lança produtos relacionados a um mesmo 

universo ficcional transmidiático, mas situados em mundos ficcionais diferentes, aspectos que 

serão aprofundados no segundo capítulo da dissertação. Entender como a dramaturgia agrupa 

estes mundos sob um mesmo universo é o objetivo principal deste trabalho. 

 

Sobre a metodologia 

A expansão do universo ficcional de The Walking Dead foi delineada pelo criador, 

Robert Kirkman, especialmente no que tange à negociação entre diferentes produtoras e 

criadores e às definições quanto a escolhas dramatúrgicas do autor que deveriam ser respeitadas 

em todas as obras derivadas.  

Uma das primeiras questões com as quais nos deparamos foi como realizar uma análise 

da dramaturgia deste projeto transmidiático coordenado por Kirkman, já que envolvia produtos 

específicos de grande volume e mundos ficcionais diferentes. Para cumprir nosso intento, 

empregamos uma metodologia para identificar convergências e diferenças entre as obras que 

compõem a franquia selecionada no tocante à organização geral das obras e à forma dramática 

que se delineou enquanto marca principal nestas obras. A opção pela análise da dramaturgia é 

justificada pelo fato de que é pela sua elaboração que os projetos de universos ficcionais 

transmidiáticos planejados são arrolados (DENA, 2009; DOWD et al, 2015)1415.  

                                                 
14  A dramaturgia planificada pode ser observada por meio de documentos como a Bíblia Transmídia do projeto e 

os roteiros. Ela é desenvolvida por profissionais denominados de criativos que conhecem os meandros de uma 

determinada propriedade intelectual e sabem quais histórias podem funcionar ou não naquele universo. Em nossa 

pesquisa, entretanto, não olhamos para esses documentos e sim para as obras. 

15 Uma Bíblia Transmídia inclui seções que dão conta desde aspectos dramatúrgicos (personagens, histórias, 

ambientes) a financeiros (orçamento, funcionários). As seções de uma Bíblia Transmídia e seus conteúdos podem 
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Dena (2009) argumenta que, no processo de transmidiação, há propriedades intelectuais 

que funcionam bem tanto em mídias predominantemente narrativas, como a televisão e os 

quadrinhos, quanto em meios interativos em que a função lúdica é mais importante, a exemplo 

dos jogos eletrônicos. Contudo, ainda sob o ponto de vista de Dena, há outras propriedades que 

apresentam material que se limita mais a um ou outro modo, e, por essa razão, oferecem uma 

maior resistência à transmidiação em diversificados meios16. 

Os elementos que, em uma propriedade intelectual, ultrapassam as fronteiras de 

diferentes mídias e funcionam bem em uma variedade delas são chamadas por Dena (2009, 

p.204) de elementos transmodais17. Esse termo deriva da noção de multimodalidade, conforme 

conceituada pelos teóricos Kress e Van Leeuwen (2001), em que o processo de produção de 

sentido de qualquer artefato semiótico está ligado a todas as etapas de sua feitura. Assim, da 

composição da banda sonora de uma obra audiovisual às tecnologias de distribuição escolhidas, 

há uma imensa variedade de mídias, princípios e, especialmente, modos semióticos ativados 

para a produção de artefatos complexos (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, pp. 21-22). Dena 

comenta que a teoria da comunicação multimodal deles é 

 

enunciada contendo níveis conceituais e materiais (embora não seja descrita assim): 

princípios, modos e mídias. O nível superior, se você preferir, engloba princípios 

semióticos comuns, tais como a ação, emoção e o enquadramento. Princípios de 

enquadramento podem ser observados com as molduras em uma pintura, bordas de 

um jornal e pausas em uma fala. Enquadramento é um princípio semiótico 

compartilhado, "um princípio multimodal" que pode ser "diferentemente realizado em 

diferentes modos semióticos" (Kress e Van Leuween, 2001, 3). “O próximo nível é o 

dos modos, que são recursos semióticos que podem ser realizados em mais de um 

meio de produção” (ibid, 21-22). Narrativa, eles explicam, é um modo que 'pode ser 

realizado em uma grande variedade de mídias diferentes' (ibid, 22). Mídia é o nível 

final: "os recursos materiais utilizados na produção de produtos semióticos e eventos" 

(ibid.). Exemplos de mídias são a tinta, as câmeras, computadores e aparato vocal 

(humano).18 (DENA, 2009, p.197)  

                                                 
ser acessadas aqui: http://www.screenaustralia.gov.au/getmedia/2b6459ab-3d05-4607-8fc6-

10e1a8fff13d/transmedia-prod-bible-template.pdf 

16Dena (2009, p. 203) demonstra como uma transmidiação pode ser malsucedida quando mal desenhada a partir 

do exemplo de Babysitter Wanted (Big Screen Entertainment, 2006). O produto principal do Projeto Transmídia 

foi um filme homônimo sobre uma jovem garota que tenta salvar a si mesma à criança da qual ela é babá. Para 

acompanhar a película a produtora responsável anunciou um MMO (massively multiplayer online), jogo online 

para audiências massivas que compartilham um ambiente virtual que oferece desafios e missões a serem 

cumpridas. O setting do filme, contudo, era bastante restrito, explorando, basicamente, a casa onde a babá e a 

criança eram assediadas por criaturas malignas. Dessa forma, o filme não oferecia possibilidades de 

desdobramentos para um público tão extenso quanto o de um MMO. Assim, não foi surpresa quando, depois de 

algum tempo do filme lançado, a companhia produtora informar que os planos para o jogo virtual haviam sido 

cancelados. 

17 Iremos discutir os elementos transmodais em maior profundidade a partir do capítulo 2 dessa dissertação. 

18 Traduzido do original: “Their theory of multimodal communication is enunciated with conceptual and material 

levels (though they don't describe them as such): principles, modes and media. The top level, if you like, 

encompasses commons semiotic principles, such as action, emotion and framing. Framing principles can be 



22 

 

 

Para não confundir a noção de multimodalidade apenas com o nível dos modos 

semióticos, Dena renomeia o conceito de princípio para "elemento transmodal", enquanto um 

elemento ou princípio que pode ser "realizado diferentemente em modos semióticos diferentes" 

(p.198). Os elementos transmodais são aqueles que não estão circunscritos a um modo 

específico, podendo existir ou se manifestar em uma quantidade abrangente de modos. Cada 

modo, por sua vez, ativa diferentes princípios e características formativas das obras. Assim, o 

modo lúdico, ou game mode, quando presente em uma obra exige que nela se manifestem regras 

que possam qualificar as ações desencadeadas pelos jogadores (ou interagentes) como acertos 

ou erros (Dena, 2009, p.192).  

Dena aponta os seguintes itens como elementos transmodais em obras ficcionais: a 

ambiência ou cenário; personagens ou classe de personagens; eventos e problemas19. Estes 

elementos formam a mobília do universo ficcional transmidiático, conforme pôde ser visto na 

conceituação de mundos possíveis, e podem ser executados por meio de diferentes ferramentas 

como as provenientes do estilo visual, da narrativa e da dramaturgia, nosso foco de estudo e 

análise. 

Uma vez que o desenho do projeto dramatúrgico transmidiático de The Walking Dead, 

conduzido a partir das escolhas de Kirkman, não se orienta pelo emprego de um único mundo 

ficcional, partimos da premissa que os elementos transmodais funcionaram como uma matriz 

geradora de tipos de personagens, ambiências e eventos. Desse modo, por mais que não 

partilhem da mesma mobília ficcional, cada mundo da franquia está inserido num campo de 

possibilidades e escolhas dramatúrgicas condicionadas pela caracterização geral do universo 

ficcional de The Walking Dead.  

Assim, a metodologia deste trabalho foi guiada pela teoria da transmodalidade de 

Christy Dena e pelos elementos transmodais propostos.  

Na análise da dramaturgia de The Walking Dead, procuramos, ainda, observar como os 

elementos transmodais estavam relacionados com os gêneros poéticos, propostos por Staiger 

                                                 
observed with arms in a painting, borders in a newspaper and pauses in speech. Framing is a common semiotic 

principle, a "multimodal" principle that can be "differently realised in different semiotic modes" (ibid., 3). The 

next level is modes, which are semiotic resources that "can be realised in more than one production medium" 

(ibid., 21-22, original emphasis removed). Narrative, they explain, is a mode that can be "realised in a range od 

different media" (ibid., 22). Media is the final level: "the material resources used in the production of semiotic 

products and events" (ibid.). Examples of media are paint, cameras, computers and (human) vocal apparatus.”  

19Dowd et al (2015, pp. 48-54) apontam elementos-chave de uma história transmidiática bastante similares aos 

levantados por Dena: história/tema; enredo; personagens; cenário/ambiência. Eles ainda adicionam “Estilo/Tom”, 

mas acabam por deixar em segundo plano este aspecto.  
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(1977), e os territórios de ficcionalidade cujas convenções fomentam estratégias dramatúrgicos 

neste universo ficcional, tais como o western, o melodrama e o pós-apocalíptico. 

A partir destas perspectivas apreciamos as quatro obras, a HQ, a série televisiva, o jogo 

eletrônico e a série de livros, no capítulo 2, e então construímos um quadro de aspectos 

convergentes na dramaturgia destes produtos. Em seguida, no terceiro capítulo, observamos a 

HQ e a série televisiva de forma mais aprofundada, para demonstrar com maior riqueza de 

detalhes e exemplos como a acentuada aproximação da forma dramática entre os produtos é 

construída, ao mesmo tempo em que foi circunscrito a cada um destes mundos ficcionais 

elementos próprios e intrasferíveis. 

 

Estrutura da dissertação 

Por fim, cabe aqui explicitar o modo como está desenhada nossa dissertação. 

Apresentamos três capítulos, além de uma seção de apêndices.  

O Capítulo 1 mergulha no processo criativo/empresarial/autoral de Robert Kirkman, da 

Skybound Entertainment e demais empresas e artistas que trabalham colaborativamente na 

expansão do universo ficcional de The Walking Dead. Conforme defendido por Dena (2009) a 

investigação de uma experiência transmidiática pode levar em conta apenas uma análise interna 

das obras, mas ela se torna mais substancial se for realizada de forma multimodal, ou seja, 

observando as etapas criadoras e de gestão assim como o produto final desenvolvido. Este olhar 

guia o primeiro capítulo, onde se considera que a franquia existe por conta de um projeto 

criador de Robert Kirkman. É salutar, então, entender a sua trajetória, segundo a perspectiva 

de Bourdieu (2002). Observamos como ele acumulou capital simbólico e intelectual desde seu 

trabalho enquanto roteirista na Image Comics até chegar à aglutinação de funções e poderes de 

gestão que hoje lhe é atribuída. A partir daí se pode compreender os demais agentes, tais como 

o canal AMC, os seus sócios na Skybound Entertainment e a própria Image Comics. A 

aproximação com as lógicas que regem estas empresas foi permitida pela bibliografia que trata 

dos estudos sobre Indústrias Criativas por meio de autores como Caves (2002) e Hesmondalgh 

e Baker (2011). 

Ainda neste capítulo frisou-se, sempre que possível, a ligação entre as questões de 

gerência criativa e os elementos dramatúrgicos percebidos nos produtos selecionados. À guisa 

de exemplo: os produtos analisados não estão situados em um período temporal definido. Esta 

é uma regra dramatúrgica imposta por Kirkman que está presente nas coordenadas dadas aos 

seus parceiros nas diversas mídias.  
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Seguindo adiante, no capítulo 2, apresentamos os parâmetros para análise da 

dramaturgia desse universo transmídia observando-se os produtos. Primeiramente, como já 

indicado, este aparato metodológico recai sobre a teoria da transmodalidade de Christy Dena e 

a sua definição de um fenômeno transmídia intercomposicional. Os elementos transmodais 

foram situados no contexto do universo ficcional da franquia TWD para mostrar as bases de 

construção dramatúrgica destes mundos ficcionais. Após a observação da transmodalidade 

foram apresentados os recursos de dramaturgia do universo ficcional da franquia, formulados a 

partir dos gêneros poéticos de Staiger, e do mapeamento dos territórios de ficcionalidade a partir 

de Thomasseau (2005), Araújo (2012), BØ (2013), dentre outros autores. Estes conceitos foram 

postos em operação em uma análise de quatro produtos da franquia The Walking Dead, 

buscando reconhecer estratégias dramáticas comuns.  

No terceiro e último capítulo, os elementos transmodais e os recursos dramatúrgicos são 

colocados em operação numa análise aprofundada das HQs e da série televisiva. Nele passa-se 

novamente, tópico a tópico, pelos três itens que serviram como grandes conjuntos de elementos 

do universo ficcional que dividem e agrupam as obras em termos de semelhanças no modo 

como são constituídas. Esta constituição, contudo, esteve mediada pelos processos gerenciais e 

criativos conduzidos por Kirkman e estes marcos são retomados como parte do processo de 

análise. Os achados são descritos textualmente assim como também colocados em tabelas e 

diagramas, situados no Apêndice, que facilitam a compreensão e a comparação.  

Pôde-se concluir, conforme está evidenciado em nossas Considerações Finais, que por 

mais que se tratem de produtos com mundos ficcionais diferentes, há elementos transmodais 

comuns que conduzem estratégias dramáticas compartilhadas no processo de transmidiação, 

configurando-se assim obras pertencentes a um mesmo universo ficcional transmidiático. 
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1. A GESTÃO DO PROCESSO CRIATIVO EM THE WALKING DEAD 

Neste capítulo é discutido como a propriedade intelectual20 The Walking Dead é gestada 

pelos diversos agentes criativos envolvidos na elaboração dos produtos desta franquia 

transmidiática. O que se espera demonstrar aqui é que a consolidação da franquia e do universo 

ficcional de TWD dependeu, e ainda depende, fortemente da atuação de Kirkman que, ao manter 

os seus direitos de autor, pôde participar mais diretamente e com maior autonomia na 

orquestração do universo ficcional. Uma das consequências disto para a nossa análise está no 

fato de Kirkman definir e acompanhar o uso dos parâmetros dramatúrgicos existente em cada 

uma das obras, ao desempenhar funções tais como a de roteirista, produtor executivo, consultor 

criativo e bíblia humana21.  

Um primeiro ponto levantado é o da construção de uma franquia transmídia. Uma 

grande parte dos projetos que envolvem a transmidiação é fomentada a partir de uma 

propriedade monomidiática que tenha feito sucesso ou interessado a produtores ou criadores22. 

Não é diferente com The Walking Dead, uma vez que, nascida nas histórias em quadrinhos, a 

propriedade foi convertida em franquia a partir do interesse do diretor Frank Darabont em 

adaptar os comics para a televisão. Este caminho faz convergir, como já apontado por Jenkins 

(2009), diferentes empresas e criadores para a feitura de novas obras, assim como a existência 

de uma cultura empresarial monomidiática em contato com estratégias criativas de 

transmidiação. 

Uma vez que The Walking Dead se popularizou por meio do programa televisivo, 

Robert Kirkman tem feito novos negócios com empresas como a AMC, a Telltale Games e a 

Image Comics de maneira a atender as suas próprias perspectivas enquanto autor e também 

como empresário. Por essa razão, este capítulo se concentra na análise da trajetória de Kirkman 

para mostrar como ele foi ampliando este poder de negociação que se expressou, em especial, 

na fundação da Skybound Entertainment, empresa que gere as suas próprias propriedades 

intelectuais.  

                                                 
20 Nesta dissertação empregamos o termo propriedade intelectual e franquia transmidiática como 

correlatos, conforme sugerido por Dowd et al, 2013 e assim conceituado como “um universo de possibilidades de 

histórias [e jogos] apresentáveis e expressáveis criativamente em uma variedade de mídias” (p.5) 

21 Criativos que conhecem os meandros de uma determinada propriedade intelectual e sabem quais 

histórias podem funcionar ou não naquele universo. 

22 Exemplos desse caminho podem ser observados em franquias transmidiáticas de renome como Matrix 

e Star Wars que tiveram sua primeira encarnação nos cinemas e, devido ao grande sucesso, ganharam extensões 

para outras mídias. 
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A partir da trajetória de Kirkman será enfatizado o modo como ele atuou na conversão 

de uma propriedade monomidiática em transmidiática por meio do planejamento da estrutura 

de produção e lançamento das obras analisadas. Em especial, iremos observar a maneira pela 

qual ele conseguiu determinar os rumos dramatúrgicos do material baseado em sua HQ. 

Para ampliar a análise da trajetória de Kirkman, foi levado em consideração a atuação 

das empresas e profissionais envolvidos para conhecer melhor como ocorreu o processo de 

produção de cada produto da franquia. Examinamos também os textos da mídia especializada 

em negócios criativos e os índices de vendas e audiência de cada produto. Conforme apontado 

pelos mais diversos estudiosos da transmidiação (SCOLARI, 2013; PHILLPS, 2012; DOWD 

et al., 2013; DENA, 2009; JENKINS, 2009a; LONG, 2000; LESSA, 2013) ao se conhecer o 

planejamento do processo criativo estaremos compreendendo melhor como ele pode influenciar 

no resultado final dos produtos, especialmente, na elaboração dramatúrgica do universo 

ficcional da franquia. 

 

1.1. O projeto criador e a trajetória de Robert Kirkman 

Muito embora o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2002) não tenha se ocupado do 

mesmo fenômeno e obras aqui estudados, a sua teoria sobre os campos sociais ilumina questões 

a serem levadas em conta desde que com uma abordagem cuidadosa. Em seu livro As Regras 

da Arte, o autor elabora a necessidade de uma aproximação contextual ao fenômeno literário e 

o da pintura, para que se possa compreender que os processos criativos não podem ser 

totalmente independentes das instâncias sociais que lhes cercam e que também engendram suas 

existências. Pelo contrário: os campos artísticos e criativos23 funcionam segundo leis e disputas 

específicas que obrigam os agentes neles imersos a tomarem posições e batalharem pelo capital 

específico, intelectual ou artístico, que é distribuído de forma desigual. 

Dentre diversos conceitos que Bourdieu põe em operação há um em especial que 

empregamos para entender as motivações que influem no gerenciamento criativo de Robert 

Kirkman: a noção de projeto criador ou de intenção subjetiva do autor. Bourdieu afirma (2002, 

p.108) que para apreender o que guia a obra de um determinado criador e suas tomadas de 

decisão, sejam elas estéticas ou políticas, é preciso tentar assumir o ponto de vista dele, abranger 

a situação de disputa em que ele esteve colocado enquanto construía seu trabalho. A ação do 

agente deve ser entendida, então, em relação de homologia estrutural – ou seja, de semelhança 

                                                 
23 Os campos sociais são diversos e não se limitam a atividades intelectuais e artísticas. Em As Estruturas 

Sociais da Economia (2006), por exemplo, Bourdieu aborda o campo social dos construtores de imóveis.  



27 

 

–, com as ações e posições desenvolvidas no campo em que está inserido e em outros campos 

que porventura esteja associado.  

Para descrever a intenção subjetiva do autor, dentre outros achados de sua pesquisa, 

Bourdieu se utiliza de uma análise profunda alicerçada em um arrazoado complexo de conceitos 

e operadores. Uma análise desenvolvida nessa dissertação jamais chegará ao nível de 

profundidade desenvolvida por este autor, mas seu trabalho orienta a tentativa de aproximação 

ao projeto de criador de Kirkman que aqui se intenta. Consideramos essa noção importante 

porque desde a sua estreia como um modesto roteirista de quadrinhos independentes até o seu 

hodierno status de criador prestigiado para diversas mídias, Kirkman tomou posições e assumiu 

riscos para acumular prestígio em diferentes campos sociais. A ferramenta de Bourdieu a qual 

recorremos para entender as estratégias de Kirkman é a da análise de trajetória, que não é o 

mesmo que realizar uma biografia determinista ou teleológica do autor. A trajetória, para 

Bourdieu (2002, p. 299), articula disposições sociais ligadas às origens sociais e familiar de um 

indivíduo com as tomadas de posições sucessivas que variam de acordo com os estados, 

também sucessivos, do campo em que está inserido e dos demais agentes. Ou seja, a trajetória 

precisa ser construída tendo sempre a referência da história das disputas em jogo no campo 

social. 

Traçamos a seguir diferentes momentos da trajetória de Kirkman por meio de 

entrevistas, reportagens e outros documentos. Estes momentos evidenciam tomadas de posição 

e sua visão de criador quanto à TWD, além de sua relação empresarial com a franquia. 

 

1.2.  Os primeiros quadrinhos 

Robert Kirkman nasceu na cidade Richmond, no Kentucky, em 30 de novembro de 

1978, e sempre foi um ávido leitor de histórias em quadrinhos. Sua cidade natal, de porte 

pequeno e pouco mais de 30 mil habitantes24, apresentava, conforme apontado por Kirkman em 

entrevista ao portal Polygon, escassas opções de quadrinhos no começo da década de 8025 - 

basicamente uma estante em um supermercado da Walmart com alguns títulos da Marvel 

                                                 
24 Dados retirados do censo federal dos Estados Unidos: 

http://www.census.gov/prod/www/decennial.html 

25 A maior parte dos dados e declarações sobre a infância e carreira de Kirkman foi retirada de um longo 

perfil intitulado How The Creator Of The Walking Dead Is Changing Comics, Tv, Video Games And Movies feito 

pelo jornalista Brian Crecente para o portal de cultura pop Polygon. Este perfil foi construído tendo como base o 

evento Robert Kirkman: Creator Activism realizado dentro das atividades da conferência South By Southwest, em 

Austin, Texas. Para se aprofundar link para a matéria: http://www.polygon.com/features/2015/3/30/8311735/the-

walking-dead-invincible-outcast-fear-the-walking-dead-interview-robert-kirkman; e para o vídeo do evento: 

https://www.youtube.com/watch?v=jJmkgqfGdIs 

http://www.polygon.com/features/2015/3/30/8311735/the-walking-dead-invincible-outcast-fear-the-walking-dead-interview-robert-kirkman
http://www.polygon.com/features/2015/3/30/8311735/the-walking-dead-invincible-outcast-fear-the-walking-dead-interview-robert-kirkman
https://www.youtube.com/watch?v=jJmkgqfGdIs
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Comics26. Com o avançar da década de 1980, o futuro roteirista passou a frequentar comic 

shops27 que se instalaram em sua cidade e descobriu obras da nona arte publicadas de forma 

independente e cujas temáticas e gêneros exploravam searas diferentes daquelas desenvolvidas 

nas HQs de super-heróis. Naturalmente, ele foi refinando sua apreciação por diferentes tipos de 

histórias em quadrinhos e um repertório que não passava somente pelo conhecimento de 

personagens, arcos de história e títulos, como também dos profissionais, roteiristas, desenhistas 

e editores, que trabalhavam para produzir títulos mensais e graphic novels. 

Em 1992, tem-se a fundação da Image Comics, uma editora de quadrinhos, que desde 

então publica revistas e livros cujas propriedades intelectuais são originais, criadas por terceiros 

que possuem autonomia criativa total e todos os direitos de autor assegurados. Estas práticas 

são opostas àquelas adotadas nas duas maiores editoras americanas, a já citada Marvel Comics 

e sua rival, DC Comics28, que mantém os direitos sobre tudo que é criado e exercem forte 

controle criativo sobre roteiristas e desenhistas por meio de seus editores. Os fundadores e 

primeiros artistas da Image Comics eram veteranos da Marvel Comics que estavam em busca 

de melhores condições de trabalho. Este time era formado por Todd McFarlane, Jim Lee, Erik 

Larsen, Jim Valentino, Marc Silvestri e Rob Liefeld, que eram alguns dos artistas favoritos de 

Robert Kirkman à época. O fato deles estarem em busca de seus direitos enquanto autores atraiu 

a atenção de Kirkman, conforme ele declara, 

 

Então eu parei de ler todas as revistas da Marvel e segui esses caras. Ser um fã de 

quadrinhos naquela época me tornou um pouco mais consciente das questões dos 

direitos dos criadores que estavam acontecendo nos quadrinhos, o fato de que todos 

esses criadores populares que eu observava estarem se tornando empresários e 

fazendo suas próprias coisas ao invés de continuar trabalhando em grandes 

companhias. E então eu creio que por estar entusiasmadamente consciente daquela 

situação em uma idade jovem me colocou no caminho de sempre querer fazer minha 

própria coisa. (KIRKMAN, 2015a)29 

 

 

                                                 
26 Marvel Comics: Editora norte-americana que produz e publica histórias em quadrinhos de personagens 

como Homem-Aranha, X-Men e Os Vingadores. 

27Comic shop: Loja especializada na venda de produtos relacionados aos personagens e títulos das 

histórias em quadrinhos. 

28 Editora de quadrinhos dos EUA que produz e publica Hqs de personagens como Superman, Batman e 

Liga da Justiça. 

29 Traduzido do original, em inglês: “So I stopped reading all the Marvel books and followed those guys 

over [...] Being a big fan of comics at the time made me a little bit more aware of the creators' rights issues that 

were going on in comics, the fact that all these popular creators that I looked up to were being entrepreneurs and 

doing their own thing instead of continuing to work at the big companies. And so I think that because I was keenly 

aware of that situation at a young age, it put me on the path of always wanting to do my own thing." 
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Pode-se notar aí, em estado embrionário, uma disposição que estará presente na carreira 

de Kirkman: o creator activism, termo ainda sem tradução corrente para o português e que 

designa a militância de criadores pela manutenção dos direitos autorais de suas obras caso sua 

criação seja produzida ou adaptada por terceiros. 

Outro fator importante nesta fase da vida de Kirkman veio a partir da sua contratação 

para trabalhar numa loja de quadrinhos. Ele não se considerava especialmente talentoso nem 

produzia quadrinhos à época, conforme alega, 

 

Eu gosto de pensar que sou um tipo de idiota, e portanto eu não tinha nenhum tipo de 

habilidade verdadeira. Eu não fui para a universidade nem nada. Eu tinha alguns 

trabalhos servis diurnos e um deles era o trabalho em uma comic shop. Trabalhando 

na loja de quadrinhos eu percebi que seria muito fácil publicar um pequeno gibi e 

distribui-lo, porque há apenas uma grande distribuidora que vai para todas as lojas dos 

Estados Unidos e do restante do mundo (KIRKMAN, 2015a) 30 

 

De fato, o sistema de distribuição de quadrinhos nos Estados Unidos é dominado, em 

termos de vendas diretas, por uma única distribuidora, a Diamond Comic Distributors que desde 

a década de 1980 exerce o monopólio nesse setor, transportando desde quadrinhos 

independentes aos gibis da Marvel e DC Comics31. Tendo conhecimento do sistema de 

distribuição das HQs, Kirkman convidou Tony Moore, um colega dos tempos da escola, e 

juntos fizeram a primeira série de HQs dos dois, Battle Pope (Funk-O-Tron, 2000) sobre um 

papa alcóolatra, mulherengo e treinado por Bruce Lee que precisa enfrentar demônios com a 

ajuda de Cristo para proteger a Terra do vindouro Apocalipse. A minissérie foi impressa no 

Canadá e distribuída através da Diamond. 

Já tendo estreado de forma independente, Kirkman aproveitou a oportunidade de 

entrevistar Erik Larsen, um dos fundadores da Image Comics e criador da personagem e do 

título Savage Dragon (Image Comics, 1992-), para estabelecer uma relação de amizade e 

networking e assim publicar suas histórias pela editora. A entrevista, que seria publicada em 

um site que nunca foi ao ar, durou duas horas e meia e culminou em um bate-papo que seria 

repetido em inúmeras ligações de Kirkman para Larsen até o ponto de se tornarem bastante 

próximos. Kirkman conseguiu trabalhos como roteirista de algumas histórias do personagem 

                                                 
30 Traduzido do original, em inglês: “I like to think that I'm kind of an idiot, and so I didn't really have 

any real skills. I didn't go to college or anything. I had some menial day jobs and one of those was working at a 

comic shop. I realized from working at a comic shop that it would be really easy to actually publish a little comic 

and get it distributed, because there's only one major distributor that goes to all the stores in the U.S. and 

worldwide”. 

31 Mais sobre o sistema de submissões de novos autores e distribuição pela Diamond no artigo: 

http://www.comixtribe.com/2012/05/21/tips-for-submitting-to-diamond/ 
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SuperPatriot, criação de Larsen, e passou a propor séries originais para a editora. Inicialmente 

suas séries foram todas recusadas pelo editor Jim Valentino e, temendo não conseguir publicá-

las, Kirkman apelou para a amizade com Larsen. Ele conta, “Eu ligava para Erik Larsen e era 

tipo ‘Eu acho que esse quadrinho é muito bom’. E ele dizia ‘Tudo bem, publicaremos isso’”32. 

Sobre essa relação de ‘apadrinhamento’ por parte de Larsen, Kirkman revela que  

 

Isso apenas aconteceu uma porção de vezes. Mas se as pessoas disserem a você que o 

nepotismo não ajuda a pôr os pés na entrada de qualquer indústria, elas estão erradas. 

Faça o que for necessário para fazer amizade com as pessoas. Trabalho duro não é a 

única coisa que irá lhe ajudar. Definitivamente tente conseguir quanto favores quanto 

você possa das pessoas, e boa sorte ao tentar conseguir meu número de telefone. 

(KIRKMAN, 2015a)33 

 

De acordo com a Penn State Alumni Association, networking é 

 

... o estabelecimento e manutenção de relacionamentos informais com pessoas cuja 

amizade ou conhecimento poderia trazer vantagens tais como oportunidades de 

trabalho ou de negócios. Em sua forma mais básica, networking é conversar com 

pessoas, se tornar conhecido ou amigável com elas, e construir relações ao ficar 

sabendo mais sobre elas. No networking profissional, pessoas querem aprender mais 

sobre as outras, seus trabalhos e experiências de carreira. (PENN STATE ALUMNI 

ASSOCIATION, s/d)34 

 

Esta construção de uma rede de relações informais é discutida por Hesmoldagh e Baker 

(2011), que afirmam que “em todas as indústrias que estudamos, não apenas a da televisão, 

havia um senso de que a sociabilidade é essencial para o sucesso profissional” (p.155)35.  Dessa 

forma, socializar é um elemento compulsório (HESMONDALGH; BAKER, 2011, pp.153-154) 

dos trabalhos criativos, tendo desde efeitos benéficos como a aquisição de novos trabalhos e a 

criação de efetivos laços afetivos quanto resultados indesejados como a sensação de estar 

sempre trabalhando, mesmo nos momentos que deveriam ser voltados ao puro lazer. 

                                                 
32 Traduzido do original em inglês: "I would call Erik Larsen and be like, 'I think this comic's pretty good!' 

He'd be like, 'Ah, yeah, we'll publish that,'" 

33 Traduzido do original, em inglês: “That only happened a couple of times. But if people tell you that 

nepotism doesn't help you get a foot in the door of any industry, they're wrong. Do whatever you can to make 

friends with people. Hard work is not the only thing that'll help you out. Definitely try to score as many favors as 

you can from people, and good luck trying to get my phone number”. 

34 Traduzido do original em inglês: “Networking is establishing and maintaining informal relationships 

with people whose acquaintance or friendship could bring advantages such as job or business opportunities. In its 

simplest form, networking is talking to people, becoming acquainted or friendly with them, and building 

relationships by getting to know more about them. In professional networking, people want to learn more about 

others and their jobs and career experiences.” 

35 Traduzido do original, em inglês: "...in all the industries we studied, not just television, there was a 

sense that sociability is essential for professional success" 
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Pelo exemplo citado, é possível notar como Kirkman conseguiu ter adentrado o campo 

dos roteiristas de quadrinhos por meio de uma facilidade inata para a construção de networking 

com um profissional mais experiente. Foi assim que, em 2002, ele lançou sua primeira 

minissérie original de quadrinhos por meio da Image Comics, Tech Jacket (Image Comics, 

2002-2003), criada em parceria com o desenhista E. J. Su. Em 2003, Kirkman aprovou as duas 

séries originais nas quais desenvolve seus principais trabalhos enquanto roteirista de histórias 

em quadrinhos e cujas publicações se estendem até os dias atuais. A primeira delas é Invencível 

(Image Comics 2003-), criada em parceria com o desenhista Cory Walker, sobre um super-

herói adolescente filho do maior herói da Terra, o Omni-Man – que na verdade é um 

extraterrestre. A história lida com dramas adolescentes e familiares em primeiro plano, mas 

conta com bastante aventura e ficção científica. A outra série é The Walking Dead. 

 

Figura 1 Capa Comemorativa de 10 anos da Edição#1 de The Walking Dead 

Publicada em Outubro de 2003, TWD teve vendas baixas, como é comum para novos 

títulos independentes. Apenas 7.200 cópias foram adquiridas36, o que é considerado pouco em 

um mercado muito maior do que o brasileiro, por exemplo37. As edições #2 (Novembro/2003) 

e #3 (Dezembro/2003) não recuperaram o fôlego da publicação, mas, a partir do quarto número, 

as vendas foram aumentando paulatinamente. A edição #12 (Setembro/2004) teve uma 

vendagem de 14.539 exemplares, o dobro da primeira edição, o que colocou TWD na lista dos 

150 quadrinhos mais vendidos nos EUA. 

A edição 36 (Março, 2007), foi a primeira a entrar na lista dos 100 quadrinhos mais 

vendidos na América do Norte, com 21.290 cópias, o que já a tornava um quadrinho indie de 

                                                 
36 Para saber o histórico de vendas da série consultar o Apêndice A deste trabalho. 

37 Nos EUA é comum que quadrinhos independentes bem sucedidos ultrapassem os 20 mil exemplares 

mensais. Os quadrinhos da Marvel e DC Comics, por sua vez, vendem mais de 50 mil exemplares mensais, 

podendo chegar a mais de 100 mil exemplares nos títulos de maior peso tais como Homem-Aranha e Batman. 
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relativo sucesso. A conquista progressiva de público para TWD por meio do interesse pela 

história é apontada por Kirkman como um resultado mais da sua liberdade criativa do que de 

suas habilidades enquanto roteirista.38 

No período que vai de 2004 a 2008, Kirkman havia sido convidado a trabalhar na Marvel 

Comics devido às boas vendas e aceitação de TWD e Invencível. Na Casa das Ideias, como a 

empresa é apelidada, ele escreveu histórias para o Capitão América, Homem-Aranha, X-Men, 

dentre outros. Contudo, em reconhecimento ao seu desempenho profissional e boas vendas, em 

julho de 2008, Kirkman revelou ter sido nomeado sócio igualitário da Image Comics, junto aos 

quatro artistas-fundadores que remanesceram no negócio: Erik Larsen, Marc Silvestri, Todd 

McFarlane e Jim Valentino. Kirkman foi o único artista desde as origens da Image Comics a 

receber esse convite.39 

A promoção de Kirkman marcou um momento na Image em que todos os sócios se 

afastaram de funções administrativas, que foram relegadas a terceiros, para se dedicar 

exclusivamente à criação. Conforme afirma o publisher da editora, Eric Stephenson, “é isso que 

esperamos de todos esses caras. Para mim, a Image Comics ideal é uma companhia que tem 

seus membros associados criando quadrinhos” (2008, online)40 

Nesse espírito de atenção exclusiva à criação, Kirkman passou a se dedicar com afinco 

às suas publicações mensais e à missão pessoal de ser uma espécie de “embaixador” da Image 

Comics na busca por novos talentos para tornar a empresa tão competitiva quanto a Marvel e a 

DC Comics. Ele declarou: “Estou tentando me fazer disponível para todas as pessoas na 

comunidade criativa que possuem questões sobre a Image Comics ou precisam de qualquer tipo 

de informação que não é, necessariamente, de conhecimento público porque não é assim que se 

publica” (Kirkman, 2008a)41. 

Então, Kirkman saiu da Marvel Comics em 2008 focando-se integralmente nos seus 

trabalhos autorais. Essa tomada de posição é marcada por dois acontecimentos: a publicação 

                                                 
38 Em diversas entrevistas o autor tenta criar uma persona de roteirista de sucesso “por acaso”, afirmando 

sentenças como “Honestamente, eu sou um babaca. Se eu posso fazer isso qualquer um pode fazê-lo. Alguém 

como Brian K. Vaughan é infinitamente mais inteligente do que eu. O futuro de algo como Saga (Image Comics, 

2012-) pode deixar para trás o que fiz com The Walking Dead”. 

39 Cf. http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=17356 

40 Traduzido do original em inglês: “that's what we want out of all of these guys. For me, the ideal Image 

Comics is a company that has its partner members creating comic books”. 

41 Traduzido do original em inglês: "I'm trying to make myself available to all people in the creative 

community that have questions about Image Comics or need any kind of information that's not necessarily public 

knowledge because that's not how publishing is done. 

http://www.comicbookresources.com/?page=article&id=17356
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do Kirkman Manifesto e o debate com o roteirista exclusivo da Marvel Comics, Brian Michael 

Bendis. 

O Kirkman Manifesto é composto por um vídeo42 e por uma declaração de missão 

textual43, nos quais Robert Kirkman explicou a razão de ter saído da Marvel. No vídeo ele 

emprega frases assoberbadas tais como “Eu sai [da Marvel Comics] para salvar toda a indústria 

dos quadrinhos”44 (KIRKMAN, 2008b, comentário nosso); além de sentenças pessimistas a 

exemplo de “No fim das contas se você é uma sensação, você é uma sensação, se você não é, 

você não é e esse é o fim de sua carreira”45 (IDEM) ou “O fanboy46se transforma no fanman47 

que se transforma no homem velho que se transforma no homem morto e todos nós levaremos 

a indústria dos quadrinhos conosco”48 (IBID). Com estas polêmicas pregações, Kirkman 

tentava chamar atenção para o fato de que o quadrinhista que trabalha para a Marvel ou para a 

DC Comics, por não possuir direitos de autor sobre a obra, tornava-se uma mão de obra 

dispensável e desprestigiada simbolicamente. Ele queria fazer seus colegas de profissão 

perceberem que sua propriedade intelectual original poderia valer muito mais desde que eles 

possuíssem liberdade criativa, garantindo maior respeito pela atividade do criador, assim como 

uma relação mais direta com os fãs e admiradores. Além disso, ele considerava que se os 

grandes roteiristas e desenhistas deixassem de produzir trabalhos para as grandes editoras 

haveria uma multiplicação de gêneros e maior diversidade de histórias – fator apontado por ele 

enquanto essencial para que o público leitor de quadrinhos se renovasse.  

Na parte textual do seu manifesto ele sugeriu dois passos para atingir seus objetivos:  

 Passo 1: Criadores de excelência que desejam criar trabalhos autorais deveriam se juntar 

e investir nessa via, abandonando as grandes editoras nas quais trabalhavam. 

 Passo 2: Um êxodo massivo de criadores veteranos da Marvel e DC Comics 

incentivariam estas editoras a se reinventarem tornando suas histórias menos 

                                                 
42 Cf: https://www.youtube.com/watch?v=92qtLOrXIAM 

43 Cf: http://www.comicbookresources.com/?id=17705&page=article 

44 Traduzido do original em inglês: “I did it to save the entire comics industry” 

45 Traduzido do original em inglês: "At the end of the day if you're hot you're hot, if you're not you're not 

and this is the end of your career" 

46 Fanboy é um termo utilizado para descrever garotos adolescentes viciados em quadrinhos de super-

herois. 

47 Um trocadilho com o termo fanboy. 

48 Traduzido do original em inglês: "And the fanboy becomes the fanman becomes the old man becomes 

the dead man and we're all gonna take the comics industry with us" 
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continuadas e mais acessíveis, além de liberar os postos de trabalho para novatos que 

ainda não podem capitanear e viver de suas próprias criações. 

O manifesto de Kirkman não foi tão bem recebido pelos seus pares e fãs. O artigo dividiu 

opiniões e ecoou em podcasts, blogs e fóruns. Brian Michael Bendis, um dos principais 

roteiristas da Marvel Comics, foi quem se posicionou mais fortemente contra Kirkman, 

afirmando que o prestígio obtido por ele não era a regra para os artistas independentes e que 

eles não deveriam seguir cegamente as instruções de Kirkman. Além do mais, Bendis 

argumentava que trabalhar para uma grande companhia não tornava nenhum artista indigno e 

poderia muito bem ser o objetivo de carreira de diversos profissionais. A discussão virtual entre 

os dois se acalorou e culminou em um dos debates mais importantes da história das HQs norte-

americanas, durante o Baltimore Comic-Con, em 27 de setembro de 200849. Bendis apontou 

"falsas promessas" por parte de Kirkman e apontou que a vida enquanto artista independente é 

bastante complicada e nem sempre recompensadora, exemplificando sua perspectiva com 

situações pessoais. Kirkman se defendeu afirmando existir um ciclo nocivo de formação do 

artista que passa por começar com pequenos trabalhos, fazer um nome com isso, ir para uma 

grande editora quando se está no seu auge e permanecer nela enquanto conseguir ser um autor 

interessante. Depois, já não há mais para onde crescer. 

Estes exemplos de posicionamentos de Kirkman a partir do momento em que ele avança 

em capital simbólico, ao tornar-se um sócio da Image Comics e um bom vendedor de 

quadrinhos independentes, demonstram continuidade com uma disposição já anteriormente 

construída, quando de sua fase de leitor de quadrinhos independentes, mas também refletem 

mudanças dentro do próprio meio dos quadrinhos e um reposicionamento estratégico do autor. 

Saber disto é importante quando se percebe o modo como The Walking Dead veio a se expandir 

por outras mídias, com forte tutela criativa de Kirkman. É, então, que adentrar-se-á no território 

da adaptação transmidiática de TWD para a televisão. 

 

1.3. Os mortos-vivos chegam à televisão! Kirkman enquanto uma bíblia humana 

- Robert Kirkman é um talento criativo memorável, um parceiro e um 

amigo, Charles Collier, presidente da AMC e da Sundance TV50 

 

                                                 
49 Cf: http://revision3.com/ifanboy/kirkmanvsbendis 

50 No original: "Robert Kirkman is a remarkable creative talent, a partner and a friend”. Disponível em: 

http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/walking-dead-creator-inks-deal-800150 

http://revision3.com/ifanboy/kirkmanvsbendis
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Em agosto de 2009 foi anunciado que a AMC havia encomendado um piloto adaptando 

The Walking Dead para a televisão. Em setembro do mesmo ano, a MTV entrevistou51 Robert 

Kirkman sobre o assunto e qualificou a vindoura parceria entre o roteirista e o diretor Frank 

Darabont52, responsável pela adaptação, como a mais acertada possível devido ao fato deles 

trabalharem com tons similares em suas obras. Kirkman revelou, inclusive, ter tido reuniões 

anteriores em Hollywood e que ouvira falar do interesse de Guillermo del Toro para adaptar os 

quadrinhos para a HBO. De acordo com o autor, dessa vez na já referenciada entrevista para a 

Polygon, uma das chaves para seu sucesso foi a paciência para escolher os melhores acordos e 

contratos para a sua carreira e somente a AMC lhe apresentou um plano interessante e que 

respeitava o material original das HQs 53. E, mais importante, aceitava o envolvimento dele na 

decisão dos rumos da história que seria contada para a televisão. 

Este poder de barganha e a paciência para aceitar somente o acordo que lhe fosse 

interessante demonstram o capital simbólico já acumulado pelo roteirista devido ao sucesso de 

TWD nas histórias em quadrinhos, assim como sua disposição para lutar pelos seus direitos de 

autor e a garantia de estar envolvido ativamente com a sua propriedade intelectual. 

Hesmondalgh e Baker (2011, p. 39), em seus estudos sobre a concepção de trabalho criativo 

bom ou ruim, apontam os seguintes elementos, dentre outros, que são buscados pelos 

profissionais de carreiras artísticas: autonomia, interesse e envolvimento e autorrealização. Eles 

complementam que as oportunidades de trabalho criativo permitem a “constituição de pessoas 

que podem viver uma vida governada menos pela acumulação do que pela busca de objetivos 

estéticos”54, e que “a busca de recompensas internas continua a prover uma parte muito 

importante da motivação de produtores culturais” (HESMONDALGH; BAKER, 2011, p.74-

75)55. Para um criador como Kirkman, que já possuía reconhecimento e ganhos financeiros 

advindos dos quadrinhos, aguardar o momento certo para que sua propriedade migrasse para 

outra mídia lhe garantiria um estado de maior satisfação enquanto autor. 

                                                 
51 Cf. http://splashpage.mtv.com/2009/09/29/exclusive-the-walking-dead-creator-explains-how-frank-

darabont-can-bring-zombie-drama-to-amc/ 

52 Renomado diretor de filmes de horror, especialmente adaptações de Stephen King, para a indústria 

hollywoodiana. Foi indicado por três vezes ao Oscar. Apesar de dirigir filmes centrados em monstros, Kirkman o 

descreve como um autor que consegue, acima de tudo, “chegar ao coração das personagens ao mostra-los lidando 

com situações extremas” (KIRKMAN, 2009)  

53 O autor cita casos de executivos que lhe sugeriram alterações absurdas tais como “Os zumbis não 

podem ter superpoderes?” 

54 Traduzido do original, em inglês: "...constituency of people who can live a life governed less by 

accumulação than the pursuit of aesthetic goals" 

55 Traduzido do original, em inglês: "pursuit of internal rewards continue to provide a very important part 

of the motivation of cultural producers" 
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Figura 2 Promo da série televisiva The Walking Dead 

The Walking Dead é a quarta série original da AMC desde que a empresa passou a 

concentrar esforços na produção de drama seriado56, e a primeira produzida inteiramente pela 

emissora57. Uma das motivações para adotar o projeto tem a ver com uma das especialidades 

do canal. A AMC construiu seu capital simbólico e financeiro por meio da exibição de filmes 

clássicos e da construção, por meio de branding, de uma identidade de canal ligado ao respeito 

ao Cinema. Uma das estratégias de marca do canal é a realização de festivais temáticos ligados 

aos filmes que ela exibe, sendo um dos seus eventos mais famosos o Fearfest, uma maratona 

de 30 dias com programação especial dedicada aos filmes de horror e que ocorre próximo ao 

Halloween. A AMC desejava aproveitar o burburinho gerado em sua grade nesse período para 

lançar uma série em meio ao Fearfest58 e The Walking Dead foi a opção que melhor se 

encaixava à proposta da emissora, conforme afirma Collier, 

 

A AMC busca fazer shows originais que pareçam com filmes e The Walking Dead é 

um complemento perfeito para a celebrada franquia cinematográfica do canal, 

Fearfest, que sempre foi uma importante destinação à nossa audiência. Com a 

profundidade da sua história e talentos memoráveis agrupados, The Walking Dead 

nos dá uma oportunidade de elevar significamente o nível de exigência dentro desse 

gênero popular, e continuar nosso compromisso em ser o lar da programação premium 

no cabo básico (COLLIER, 2010a)59 

 

                                                 
56 As anteriores foram Mad Men (2007-2015), Breaking Bad (2008-2013) e Rubicon (2010) 

57 Cf. http://www.thefutoncritic.com/news/2010/06/08/amc-signs-unprecedented-deal-with-fox-

international-channels-for-all-international-rights-to-original-series-the-walking-dead-36035/20100608amc01/ 

58 Até os dias atuais as aberturas de temporada de The Walking Dead são realizadas na programação do 

FearFest. 

59 Traduzido do original, em inglês: AMC strives to make original shows that play like movies and The 

Walking Dead is a perfect complement to the network’s celebrated movie franchise, Fearfest, which has always 

been an important destination for our audience,” said Charlie Collier, AMC President. “With its depth of story and 

the remarkable talent attached, The Walking Dead gives us an opportunity to raise the bar significantly within this 

popular genre, and continue our commitment to being the home of premium programming on basic cable. 

Disponível em: http://www.amc.com/talk/2010/03/amc-greenlights 
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Ao que Joel Stillerman, vice-presidente sênior de programação original, produção e 

conteúdo digital da AMC, adiciona, “The Walking Dead é aquela rara peça de material que 

funciona em vários níveis. A série de Kirkman captura brilhantemente o comentário social e o 

drama humano contínuo do apocalipse zumbi; e nos deixa chutar o você sabe o quê dos zumbis 

de quando em quando"(STILLERMAN, 2010, online)60. 

Como visto pelas declarações dos gerentes da AMC, The Walking Dead representou, e 

ainda representa, uma grande aposta na programação do canal. Não obstante ter o produto em 

sua rede, a AMC propôs um acordo para a Fox International Channels (FIC) para que ela 

distribuísse internacionalmente o show em todas as suas janelas, em troca de direitos vitalícios 

de distribuição. Foi a primeira vez que a Fox realizou esse tipo de serviço para uma série que 

não fosse dos seus próprios canais. Sobre o acordo, Collier afirmou que "A habilidade da FIC 

para agir como um programador global para essa série enquanto um distribuidor mundial nos 

permite maximizar a janela de exibição e interesse global nessa propriedade única"61 

(COLLIER, 2010b). A vice-presidente sênior de Desenvolvimento Global da FOX, Sharon Tal 

Yguado, concordou ao afirmar que  

 

The Walking Dead é um projeto inovador com claro apelo global. Ele mistura terror 

e suspense com drama humano, criando uma experiência obrigatória de TV. Estamos 

buscando ajudar a incrementar seu sucesso utilizando nossas capacidades criativas e 

amplo alcance internacional (YGUADO, 2010, online)62 

 

Esta preparação de luxo para a estreia do programa demonstra o acerto de Kirkman em 

ter aguardado as negociações para fechar um acordo com uma emissora que respeitasse sua 

propriedade intelectual e conferisse a ela um valor criativo e econômico que correspondesse ao 

seu apreço pela sua criação.  

É importante frisar que Kirkman foi integrado como produtor executivo e roteirista no 

projeto televisivo desde a primeira temporada. Sobre o seu trabalho diário enquanto roteirista 

de quadrinhos, Kirkman afirmou que consegue escrever HQs a qualquer momento e 

circunstância, como durante reunião e outras atividades. Já no tocante à televisão, ele disse que,  

                                                 
60 Traduzido do original, em inglês: “The Walking Dead is that rare piece of material that plays on many 

levels. Kirkman’s series brilliantly captures the social commentary and ongoing human drama of the zombie 

apocalypse; and let’s us kick a little zombie you-know-what from time to time.” 

61 Traduzido do original, em inglês: “FIC's ability to act as a global programmer for this series as well as 

a worldwide distributor allows us to maximize the viewership and global interest in this one-of-a-kind property” 

62 Traduzido do original, em inglês: “"'The Walking Dead'" is a groundbreaking project with clear global 

appeal. It mixes dread and suspense with human drama, creating a "must watch" TV experience. We are looking 

forward to helping drive its success using our creative capabilities and wide international reach.” 
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Quando estou na sala de escritores em um programa, eu tento ter a certeza de ter 

terminado o trabalho com quadrinhos antes de entrar naquela sala. O benefício 

tremendo é que as pessoas em Hollywood são preguiçosas. Com muita frequência a 

sala de escritores não se inicia antes das 11 da manhã. Eu posso trabalhar das 7 às 11 

da manhã e então ir para a sala de roteiristas às 11 e todo mundo está ‘Whoa, hora de 

começar meu dia e beber um pouco de café’. E eu estou, tipo, ‘Vocês são os piores’, 

e isso torna meu trabalho possível. (KIRKMAN, 2015a, online)63 

 

 

Percebe-se nesta sentença que o trabalho de escrita e gerenciamento de ficções seriadas 

de longa duração é encarado como um trabalho relativamente fácil para Kirkman, indicando 

que ele encontrou o seu lugar natural (BOURDIEU, 2002) na indústria. Lugar este que existe 

não somente porque lhe fornece liberdade criativa, como Kirkman insiste em afirmar, mas 

também por conta de seu talento para criar obras narartivas que condensam melodrama e ação. 

A outra faceta do trabalho de Kirkman, enquanto produtor executivo, se refere ao cargo 

que, nas séries televisivas, “tem a responsabilidade final por todos os aspectos criativos e de 

negócio e é o responsável perante os financiadores da série” (DOWD et al, 2013, p.8)64. Em 

entrevistas, Kirkman afirmou que Frank Darabont sempre o tratou como um guia criativo para 

que o programa adaptado se mantivesse fiel ao tom das HQs. Sobre esse processo, Kirkman 

revelou que, 

 

Eu disse a Frank várias vezes que eu não quero que ele siga o quadrinho em detrimento 

ao show [televisivo]. Eu o encorajo a tomar caminhos diferentes se tem algo que ele 

considera que funcionará especialmente bem na TV e que não seria tão bom no 

quadrinho. Eu não quero as pessoas que gostam da HQ estejam vendo o programa na 

TV e digam, 'Oh, isso vai levar àquela outra coisa que eu já sabia do quadrinho’ 

(KIRKMAN, 2009c)65 

 

                                                 
63 Traduzido do original em inglês: "When I'm in the writers' room on a show, I try to make sure I get the 

comics work I need to get done before I go into the room. The tremendous benefit is that people in Hollywood are 

lazy. Writers' rooms oftentimes don't start until like 11 a.m. I can work from 7 a.m. to 11 a.m. on a comic and then 

go in at 11 a.m. and everybody's like, 'Whoa, time to start my day and get some coffee!' I'm like, 'You guys are the 

worst.' So that makes it possible." 

64 Traduzido do original, em inglês: “...has the final responsability for all of the business and creative 

aspects of the production and is responsible to the financial backers of the series”. 

65 Traduzido do origina, em inglês: “I've told Frank flat-out that I do not want him to follow the comic to 

the detriment of the show. I encourage him to veer off if he has something that will work really well on TV that 

wouldn't work in a comic. I don't want people who enjoy the comic to be watching the TV show and going, "Oh, 

this is leading to that one thing I already know about from the comic." 
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Ainda que haja essa relativa independência entre quadrinho e série, Kirkman assegurou 

que “A voz do criador ainda está envolvida no programa de TV, ainda que eu não faça TV para 

me se sustentar”66 (KIRKMAN, 2015a, online).  

Henry Jenkins (2011) publicou em seu blog um texto sobre os caminhos diferentes 

tomados na televisão em relação ao quadrinho de TWD e destacou que mesmo havendo enormes 

diferenças de continuidade entre os dois produtos, muitos fãs consideraram estas 

transformações consistentes porque se mantiveram fiéis a "regras" sobre o universo ficcional 

que foram estabelecidas por Kirkman ainda nas HQs. Uma das principais regras que ele aponta 

é o fato de Kirkman não achar necessário explicar o porquê dos zumbis terem surgido. Na 

coluna de cartas da edição 46 da revista mensal um fã perguntou se ele não iria dar pistas do 

apocalipse e ele respondeu que " ...Isso começa a trazer a origem de todas essas coisas, e eu 

acho que não é importante para a série em si. Haverá pequenas respostas enquanto as coisas 

progridem... Mas você nunca verá a situação como um todo"67 (KIRKMAN, 2008c). Para o 

autor o foco das histórias deveria ser na situação vivida pelas personagens em um mundo pós-

apocalíptico e não na busca por respostas a este acontecimento. Isso não exime as personagens 

de buscá-las ou de teorizá-las, mas não é o tema central da série68. Esta regra, que chamaremos 

de um parâmetro dramatúrgico compartilhado é seguida nas demais extensões de The Walking 

Dead, inclusive na série spin-off Fear The Walking Dead. Como esse spin-off da série televisiva 

se passa antes do apocalipse zumbi muitos fãs chegaram a crer que respostas para a origem dos 

monstros seriam reveladas. Contudo, Kirkman foi categórico em afirmar que, 

 

Eu ainda mantenho que isso não é um aspecto importante da narrativa. Eu acho que 

assistindo a Fear the Walking Dead você terá uma noção mais aprofundada do mundo, 

mas quão mais profundo você escavar na tentativa de encontrar a faísca e perceber o 

que causa tudo isso é apenas desimportante para a história como um todo. Se fôssemos 

fazer uma série complementar a The Walking Dead e ela fosse sobre um grupo de 

cientistas trabalhando para encontrar a cura e descobrindo as origens, isso me deixaria 

muito entediado (KIRKMAN, 2015b)69. 

                                                 
66 Traduzido do original, em inglês: “The creator's voice is still involved in the TV show, even though I 

don't make TV for a living” 

67 Traduzido do original, em inglês: “That starts to get into the origin of all this stuff, and I think that's 

unimportant to the series itself. There will be smaller answers as things progress...but never will we see the whole 

picture." 

68 Sobre esta escolha Jenkins explica que “Nesse caso, os impulsos de Kirkman enquanto narrador são de 

que qualquer explicação danificaria a credibilidade da ficção que ele estava construindo. Isto não é um problema 

com a sua história: é um desafio mais geral ao se trabalhar com o gênero zumbi, um desafio que todos os narradores 

precisam enfrentar e, especialmente, um desafio de uma versão que busca realismo emocional do jeito que 

Kirkman faz” (2011, online) 

69 Traduzido do original, em inglês: “I still maintain that’s not an important aspect of the story. I think 

watching Fear the Walking Dead, you’ll get a bigger picture of the world, but as far as digging down to actually 

find the smoking gun and realizing what that causes, it’s really just unimportant to the overall story. If we were to 
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Outros parâmetros dramatúrgicos compartilhados que surgem nos produtos e que foram 

defendidos pelo autor são: inacurácia temporal – não sabemos em que ano os eventos narrados 

estão se passando; zumbificação pós-morte – as personagens viram zumbis mesmo se 

morrerem, o que contraria a predominância da zumbificação somente por meio de mordida. 

Estes e outros parâmetros serão explorados em profundidade a partir do capítulo 2 dessa 

dissertação. 

Estes exemplos demonstram a importância criativa de Kirkman como uma espécie de 

bíblia humana (DENA, 2009), ou seja, alguém que está presente em um projeto para indicar 

quais caminhos e elementos pensados colaborativamente na sala de roteiristas, pelos produtores 

e diretores são os que mais se adequam ao produto. Esta “função” é assumida, em outros 

projetos, pelos criadores das propriedades intelectuais tais como George Lucas em Star Wars e 

os irmãos Wachowski em Matrix. Outros projetos, por sua vez, contratam profissionais para se 

encarregar desse trabalho de compilação do universo e gerenciamento da continuidade e 

consistência para manutenção do cânone narrativo. É o caso de Lost (ABC, 2004-2010), que 

encarregou Gregg Nations, um dos roteiristas do programa, de saber todos os detalhes da 

continuidade da série, tornando-se um consultor para o assunto70. Outro exemplo é o de Leland 

Chee, responsável pela gestão da continuidade e do cânone oficial de Star Wars, cujo cargo se 

chama continuity database administrator, ou administrador da continuidade da base de dados 

(DOWD et al, 2013, p.75). 

Julia Round (2015), que fez um trabalho comparativo da adaptação da série em 

quadrinhos para a primeira temporada da série televisiva, compilou diversas declarações dos 

profissionais envolvidos nesse processo que revelam o respeito à obra original, tratada como 

um roteiro ou guia de como o programa da TV deveria se organizar. Ela detecta também que 

há um duplo endereçamento nos discursos acerca da adaptação, como se pode ver na declaração 

de Kirkman a seguir, 

 

É uma adaptação quase perfeita; é tudo que eu queria. É definitivamente The Walking 

Dead, o programa é completamente e totalmente The Walking Dead, não é The 

Walking Dead de leve, não é uma versão diferente de The Walking Dead, é 

exatamente o que você vê nos quadrinhos. Mas é tão diferente que você pode curti-

los separadamente.71 (KIRKMAN, 2011) 

                                                 
do a companion to The Walking Dead and it was about a bunch of scientists that were working to find the cure 

and finding out the origins, that would bore me to tears.” 

70 Dowd et al (2013) chama essa incumbência de continuity czar, algo como o czar da continuidade. 

71 Traduzido do original: “It's a near-perfect adapation; it's everyyhin I would have wanted. It's definitely 

The Walking Dead, the show is completely and utterly The Walking Dead, it's not The Walking Dead light, it's 
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Ou seja, a série foi vendida como bastante similar aos quadrinhos, o que reitera a 

aproximação com a obra familiar para os fãs, assim como promete novidades para quem tem 

ela como ponto de entrada. Desse modo, minimiza os efeitos negativos que atingem as 

adaptações enquanto inferiores ou com perdas de conteúdo em relação à obra original, ao 

mesmo tempo que revela que desvios criativos serão assumidos, respeitando a essência da 

ficção desenvolvida pela HQ.  

Novamente, é interessante perceber a colaboração de Kirkman no projeto enquanto um 

consultor e criador de referência. Em entrevista à Polygon o autor afirmou que, 

 

Com muita frequência algo é escolhido por Hollywood e eles dizem, ‘Ótimo, você fez 

um grande trabalho. Agora podemos fazer melhor porque somos especialistas’. Eu 

acho que ao me manter envolvido em The Walking Dead [na AMC] desde o primeiro 

dia, isso levou o show a ter um pouco mais de credibilidade. (KIRKMAN, 

2015a,online, comentário nosso)72 

 

De fato, a credibilidade da série enquanto adaptação sempre foi muito alta e, desde sua 

primeira temporada, The Walking Dead se firmou como um dos grandes sucessos da emissora, 

tendo batido diversos recordes de audiência da televisão de cabo básico73 e cujo valor de 

anúncio comercial há anos figura entre os cinco mais caros nos Estados Unidos74. Além do alto 

valor agregado à produção e distribuição da série, o contrato da AMC com Robert Kirkman é 

de licenciamento, o que inclui a produção de produtos ligados ao mundo narrativo da televisão, 

dentre eles o fracassado jogo eletrônico The Walking Dead: Survival Instinct. De acordo com 

Kirkman esse tipo de acordo é uma “situação de licenciamento muito única” (KIRKMAN, 

2015a, online), pois ele não pretende oferecer licenciamentos de suas propriedades intelectuais 

somente para obter lucros. Na ocasião de fechar o contrato com a AMC, Robert Kirkman 

                                                 
nota different version of The Walking Dead, it's exactly what you get out of the comic book. But it's so different 

that you can enjoy them both separately.” 

72 Traduzido do original: “"Too often something gets optioned in Hollywood and they say, 'Great, you 

did a good job. Now we can do it better because we're the experts.' I think that by keeping me involved in [AMC's] 

The Walking Dead from day one, it led to that show having a bit more credibility.” 

73 Atualmente o programa é o mais assistido do cabo básico e da sua faixa de horário, ultrapassando até 

mesmo transmissões de futebol americano. Cf: http://variety.com/2015/tv/news/the-walking-dead-season-5-

premiere-ratings-1201615801/ 

74 A setembro de 2015, The Walking Dead detinha a terceira posição na lista de valores de anúncio mais 

caros da TV americana, custando aproximadamente meio milhão de dólares. Cf: 

http://variety.com/2015/tv/news/tv-advertising-prices-football-empire-walking-dead-big-bang-theory-

1201603800/ 
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resolveu dar um passo decisivo para o gerenciamento de sua propriedade intelectual, conforme 

o trecho abaixo, 

 

Foi apenas quando a série televisiva The Walking Dead estava para acontecer que eu 

sentei com meu empresário naquele momento e conversei com ele sobre The Walking 

Dead estar às vésperas de se tornar um programa de televisão. Eu tenho todas essas 

oportunidades. Estou no centro do programa, como um dos produtores executivos. 

Estou escrevendo todos esses quadrinhos. Eu vou deixar todas essas oportunidades 

passarem despercebidas. Eu estava trabalhando com ele e disse ‘Eu preciso de alguém 

que me ajude a fazer camisas quando camisas forem uma oportunidade, fazer 

merchandising e licenciamento e todas estas outras coisas que estão se transformando 

em oportunidades para nós’. Por conta disso nós fundamos a Skybound. (KIRKMAN, 

2015a, online)75 

 

Ao que ele adiciona,  

 

A Skybound tem o controle de licenciamento de Walking Dead para além do show 

televisivo. Nós podemos fazer nossos próprios jogos, camisas, qualquer coisa, desde 

que baseada nos quadrinhos. A AMC tem sua própria divisão de licenciamento que 

licencia o programa da televisão. Praticamente da mesma forma que o Senhor dos 

Anéis esteve numa situação semelhante. (IDEM)76 

 

Por essa razão, é importante entender o plano de gerenciamento da franquia e do 

universo ficcional de TWD conduzidos pelo autor, que toma uma forma amadurecida a partir 

da fundação de sua empresa, a Skybound Entertainment. 

 

1.4. A atuação da Skybound Entertainment  

“Se pudermos encontrar o próximo Robert Kirkman hoje, ainda antes dele 

estar em uma jornada de sete anos [como Kirkman esteve], nós podemos encurtar 

esta jornada para que sua propriedade atinja o mesmo nível de sucesso”77, David 

Alpert, cofundador da Skybound Entertainment sobre os objetivos da companhia.   

 

                                                 
75 Traduzido do original, em inglês: "It was really when The Walking Dead show was about to happen," 

Kirkman says. "I sat down with my manager at that time and was talking to him about being on the eve of The 

Walking Dead becoming this television show. I have all these opportunities. I'm at the center of the show, one of 

the executive producers. I'm writing all these comics. I'm gonna have all these opportunities slip through the cracks. 

I was working with him and I said, I need somebody to help me do T-shirts when T-shirts are an opportunity, do 

merchandising and licensing and all these other things that are becoming opportunities for us. "Through that we 

formed Skybound." 

76 Traduzido do original, em inglês: “Skybound has licensing control of Walking Dead outside of the 

television show," he says. "We can do our own games, T-shirts, whatever, based on the comic book series. Then 

AMC has their own licensing division that licenses the television show. Much the same way that Lord of the Rings 

was in a similar situation.” 

77 Traduzido do original, em inglês: "If we can find the next Robert Kirkman today, then as opposed to 

theirs being a seven-year journey [as his was], we can make it a shorter journey for that property to achieve the 

same level of success," 
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A Skybound Entertainment foi fundada em 2010 por Robert Kirkman e pelo seu 

empresário, David Alpert, que também é produtor executivo da série televisiva The Walking 

Dead. A companhia começou em um cubículo, apenas três empregados e as propriedades 

intelectuais de Kirkman. Em 2014, ela já havia se mudado para dois prédios na Califónia, 21 

empregados em tempo integral, e mais de 20 propriedades intelectuais lançadas, além de outras 

em desenvolvimento. 

 

Figura 3 Logomarca da Skybound Entertainment 

A empresa foi criada, conforme já mostrado, para possibilitar a criação de produtos 

derivados de TWD baseado nas histórias em quadrinhos. O capital simbólico da franquia serviu 

de base para que a Skybound iniciasse suas operações e aproximações com parceiros. De acordo 

com Kirkman, 

 

Se você ligar para alguém e disser ‘Hey, somos da Skybound, nós queremos fazer isso 

e aquilo com Walking Dead’ isso ajuda que você abra uma oportunidade. Isso é uma 

coisa com a qual tivemos uma tremenda chance. Se eu fizer algo com Thief of Thieves 

ou Invincible ou Manifest Destiny ou qualquer outra coisa que estamos fazendo, as 

pessoas já querem conversar conosco por conta de The Walking Dead. Nós somos 

capazes de utilizar essa oportunidade para conseguir que aquelas outras coisas 

[propriedades intelectuais] tenham portas abertas quando, de outra forma, não 

seríamos capazes de conseguir78 (KIRKMAN, 2015a, online) 

 

A empresa teve sua atuação inicial ligada à Image Comics como um estúdio parceiro. 

Assim, a empresa não apenas funciona como uma pessoa jurídica para as propriedades de 

Kirkman, mas também como publicadora de outros quadrinhos. Conforme descrito na seção de 

Negócios da New York Times, 

 

O plano do Senhor Kirkman é oferecer aos criadores pagamentos adiantados e um 

empurrão de marketing. Se o quadrinho se provar bem sucedido e atrair atenção 

externa, o senhor Kirkman também ajudará a pôr em andamento coisas como direitos 

internacionais de publicação e licenciamento em outras mídias – que incluem filmes, 

TV e brinquedos. Em retorno, ele terá uma parcela de parceria em todas as 

                                                 
78 Traduzido do original, em inglês: "If you call somebody and you say, 'Hey, we're Skybound, we want 

to do Walking Dead this or Walking Dead that,' it helps you get in the door. That's something that we've had a 

tremendous opportunity with. If I do something with Thief of Thieves or Invincible or Manifest Destiny or all the 

other things we're doing, people already want to talk to us because of The Walking Dead. We're able to use that 

opportunity to get those other things through the door when we otherwise wouldn't be able to." 
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propriedades na Skybound. Esse investimento inclui porcentagens em qualquer longa-

metragem, TV e acordos de merchandising. (GUSTINES, 2010)79 

 

Esta estratégia de publicação segue forte desde o início da empresa, e a primeira 

propriedade intelectual original pertencente a terceiros foi o quadrinho Witch Doctor 

(Skybound, 2011), da dupla Brandon Seifert e Lukas Ketner. Atualmente, mais de 20 

propriedades intelectuais já foram publicadas80, e uma parte delas ainda existe enquanto série 

mensal. Este tipo de ação pode ser visto indo na esteira do recente boom das propriedades 

intelectuais baseadas em quadrinhos que estão obtendo bastante sucesso na Televisão e no 

Cinema, tais como Os Vingadores, Scott Pilgrim, Watchmen (Warner Bros, 2009) Demolidor 

(Netflix, 2015-), dentre muitos outros. Algumas destas obras têm sido produzidas por 

quadrinhistas que miram ativamente a possibilidade de vender seus direitos autorais para 

adaptação, assim buscando contar histórias que sejam mais atraentes para Hollywood, mas que 

nem sempre possuem um bom apelo para os fãs de quadrinhos. Diante desse quadro, Kirkman 

(2010) declarou: “Eu não vou publicar qualquer coisa que seria um quadrinho ruim mas que 

pode virar um excelente programa de televisão”.81 Esta percepção introduz um elemento caro à 

estratégia da Skybound Entertainment que é o fortalecimento criativo de cada propriedade 

intelectual no meio que está sendo publicado ou lançado antes de fazê-la migrar para outras 

mídias. 

Em entrevista ao Business Insider82, um dos maiores sites sobre negócios e celebridades 

do mundo, Robert Kirkman e David Alpert revelaram detalhes do modo como a Skybound 

opera. Antes de tudo, o creator activism, disposição construída por Kirkman desde sua busca 

por entrar na Image Comics, é um dos elementos centrais da empresa. Em sua visão,  

 

...em certa medida, as pessoas que originam uma coisa são as pessoas que a conhecem 

melhor, e então com a Skybound, se nós pegarmos um de nossos quadrinhos e 

                                                 
79 Traduzido do original, em inglês: “Mr. Kirkman’s plan is to offer creators advance payments and a 

marketing push. If the book proves successful and attracts outside attention, Mr. Kirkman will also help navigate 

things like international publication rights and licensing in other media — including film, TV and toys. In return, 

he will get a partnership stake in all of Skybound’s properties. That investment can include percentages on any 

feature film, TV or merchandising deals.” 

http://www.nytimes.com/2010/07/19/business/media/19comics.html?_r=0  

80 A lista completa de propriedades publicadas até o momento inclui: The Astounding Wolf-Man; Battle 

Pope; BirthrightBrit; Capes; Clone; Cloudfall; Dead Body Road; Ghosted; Guardians of the Globe; The Infinite; 

Invincible; Invincible Universe; Manifest Destiny; Outcast; Science Dog; Super Dinosaur; Tech Jacket; Thief of 

Thieves; The Walking Dead; Witch Doctor  

81 Traduzido do original, em inglês: “I’m not going to publish anything that would be a bad comic but 

would make an excellent TV show.” 

82 Cf. http://www.businessinsider.com/walking-dead-creator-skybound-entertainments-growth-plan-

2014-10 

http://www.nytimes.com/2010/07/19/business/media/19comics.html?_r=0
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adaptamos em jogo eletrônico ou filme ou programa de televisão, a pessoa que 

originou será envolvida naquilo. E eu acho que isso tornará o produto muito melhor. 

(KIRKMAN, 2014)83 

 

Esta declaração posiciona a Skybound em meio a um modelo de negócio e gerenciamento 

criativo que é diferente no meio dos quadrinhos e se situa entre dois pólos. O primeiro pólo 

pode ser exemplificado pelos contratos dos criadores da DC e Marvel Comics, por exemplo. 

Estas editoras pagam a artistas para desenvolver produtos com propriedades pertencentes à 

Warner Bros e à Disney, respectivamente. Os profissionais que trabalham para estas duas 

editoras, portanto, não mantém os direitos autorais de qualquer história ou personagem novo 

criado. O outro pólo é o dos criadores independentes, que publicam suas criações por meio de 

crowdfunding, patrocínio ou, com alguma frequência, por meio de autopublicação. A Skybound 

tenta se situar entre esses dois pólos, atuando de modo similar a editoras como a Image Comics 

ou a Fantagraphics Books, que publicam os autores, mas não retém direitos autorais. A 

Skybound, contudo, vai além porque também funciona como uma agenciadora dos criativos, 

negociando a presença de suas propriedades intelectuais em outros meios tais como a televisão, 

cinema e jogos eletrônicos, além de oferecer salários. Em outras palavras, a empresa tem um 

plano mais robusto de investimento nos talentos que ela coopta, o que torna os resultados 

previstos muito mais amplos e de maior impacto. Segundo Feloni (2014), a Skybound está 

tentando ser a primeira empresa de entretenimento com produções de larga escala a ter uma 

abordagem centrada nos criadores. 

De acordo com Kirkman (2014), a equipe da Skybound investe muito tempo 

verificando as séries de quadrinhos propostas ou sondadas pela empresa, tendo como parâmetro 

a possibilidade de formação de um fandom em torno da propriedade. Compreendemos que a 

busca por um núcleo duro de leitores está alinhada à formação de um culto de fãs que 

acompanhe o título quando ele entrar em processo de transmidiação e participe divulgando a 

obra para aqueles que ainda não a conhecem, ajudando a aumentar a expectativa pelo produto. 

A ação dos fãs é considerada por muitos teóricos (GIOVAGNOLI, 2011; JENKINS, 2009a; 

PHILLPS, 2012; SCOLARI, 2013; DOWD et al, 2013) como um dos vetores para o sucesso de 

projetos transmidiáticos. 

Apesar do objetivo voltado para a transmidiação, a empresa não exige que seus 

criadores tenham um plano de transmídia quando apresentam suas criações. De acordo com 

                                                 
83 Traduzido do original, em inglês: “to a certain extent, the people that originate a thing are the people 

that know it the best, and so with Skybound, if we take one of our comics and adapt it into a video game or a movie 

or a television show, the person that originated that will be involved in that. And I think that that will make that 

product that much better” 
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Alpert (2014), a realidade da maioria das grandes companhias ao assinar com um criador é que 

ele já tenha um plano de desdobramento de sua propriedade para jogos eletrônicos, filmes 

brinquedos, etc. Dan Murray (2014), presidente da Skybound Interactive, divisão da empresa 

voltada para videogames, afirma que  

 

Transmídia tem sido apregoada como uma obrigação na indústria por enquanto. Nossa 

abordagem é diferente porque ela surge puramente da propriedade intelectual ao invés 

de uma estratégia de negócio. [...] Tem mais a ver com idealizar um quadrinho, lançá-

lo no mercado e deixar os fãs decidirem. É uma maneira orgânica e natural de 

abordagem transmidiática (MURRAY, 2014, online)84. 

 

Kirkman reforça a visão da Skybound acerca de sua estratégia de transmidiação ao 

afirmar que há uma “ideia corporativa desalmada de transmídia, mas também há uma transmídia 

orgânica, quase incidental que eu creio ser um pouco mais verdadeira”85 (KIRKMAN, 2015a, 

online). Dessa forma, Kirkman está apontando para o fato de que a empresa não está interessada 

em ser somente uma companhia transmídia, mas trabalhar tanto em projetos monomidiáticos 

quanto com diversas plataformas. 

Scolari (2013, pp. 65-70) categoriza as empresas que lidam com narrativas 

transmidiáticas em três diferentes tipos: Empresas pré-digitais, que são as grandes corporações 

e empresas monomidiáticas, que, de um modo geral, oferecem resistências à transmidiação; 

Empresas pós-digitais, aquelas surgidas depois dos anos 1990 e do surgimento da rede WWW. 

São empresas que cogitam a transmidiação e meios de financiamento e produção alternativos; 

e Empresas Especializadas em Narrativas Transmídias, que são as gestoras e executoras de 

Projetos Transmídia para outras companhias que as contratam.  

Estas categorias são amplas e nem tanto acuradas, uma vez que há empresas pré-digitais 

abertas à transmidiação e com divisões próprias para lidar com distintas mídias, assim como 

empresas pós-digitais que empregam métodos de produção bastante tradicionais. Ao nosso ver, 

a Skybound se localiza em uma área de exceção nessa categorização, pois incorpora desde 

características das empresas pós-digitais, por se tratar de uma companhia cujo meio de produção 

é alternativo, baseado nos parceiros-criadores, quanto aspectos das empresas especializadas em 

                                                 
84 Traduzido do original, em ingês: ““Transmedia has been bandied about the industry for a while. Our 

different take on it is to have it come purely from the intellectual property rather than from a business strategy. [...] 

It’s about starting as a comic, releasing it in the market, and letting the fans decide. It’s a natural and organic way 

to approach transmedia.” 

85 Traduzido do original, em inglês: “There's this soulless corporate idea of transmedia, but then there's 

also an organic, almost accidental transmedia, which I think is a little bit truer" 
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transmidiação, uma vez que gerem parceiros para múltiplas plataformas a partir de propriedades 

intelectuais monomidiáticas fomentadas pela companhia. 

Atualmente, além das HQs que estão sendo publicadas e testadas com o público e do 

material relativo a The Walking Dead, a companhia lançou seu primeiro longa-metragem, Air 

(Skybound, 2015), dirigido por Christian Cantamessa, e está produzindo a adaptação da HQ 

Outcast (Image Comics/Skybound, 2014-) de Kirkman e Paul Azaceta, para o canal Cinemax, 

e ainda, em parceria com a AMC, realiza a adaptação de Thief of Thieves (Image 

Comics/Skybound, 2012-), também de Kirkman.  

É preciso se atentar ao processo de como a Skybound está gerindo The Walking Dead 

para entender as implicações de sua estratégia na dramaturgia e construção dos mundos 

ficcionais da propriedade. Conforme já expressado, a companhia tem controle total sobre The 

Walking Dead nas extensões baseadas nas histórias em quadrinhos. A série televisiva, portanto, 

não é de gerência da companhia, embora seus fundadores, Alpert e Kirkman, sejam agentes 

criativos para o programa da AMC. A relação entre o programa e o quadrinho de Kirkman já 

foi explorado no tópico anterior e, como se pôde ver, em termos de adaptação, apesar da 

proximidade entre enredo, núcleo de personagens e constituição do mundo ficcional, a obra 

televisiva acaba por seguir a sua própria trilha de decisões e estratégias narrativas. 

Uma vez que os produtos transmidiáticos não ficcionais estão excluídos desta análise, 

assim como o projeto transmídia da AMC, a seguir serão exploradas a parceria da Skybound 

com a Telltale Games e com o romancista Jay Bonansinga.  

Antes de adentrar cada caso, é necessário delinear características gerais da abordagem 

da empresa com as suas propriedades intelectuais. Identifico cinco aspectos gerenciais 

importantes aplicados às propriedades ficcionais cocriadas pela Skybound: 1 – pensar o produto 

junto à equipe de criadores; 2 – Tratar produtos licenciados de propriedades intelectuais 

exclusivas da Skybound como uma obra única, que reflete interesses criativos dos parceiros-

criadores escolhidos; 3 – Cada produto deverá ter seu entry point próprio; 4 – Cada meio ou 

produto deverá construir seu storyworld com relativa independência dos demais; 5 – o criador 

da propriedade intelectual participa como consultor criativo das histórias e bíblia humana no 

caso de sua criação migrar para outras mídias e projetos. 

O primeiro ponto diz respeito à adequação da ideia de novo produto com uma equipe 

que seja capaz de realizá-la com qualidade, e não apenas como uma prestação de serviços 

imposta verticalmente. Kirkman e Murray (KIRKMAN, 2015a; MURRAY, 2015) repetem em 

suas entrevistas que encontrar os talentos criativos corretos para cada propriedade intelectual 

ou obra a ser desenvolvida é uma etapa muito importante no processo criativo da Skybound. 



48 

 

Murray (2015) afima que eles “começam com uma ideia. O que nós fazemos é tentar encontrar 

criadores naquelas áreas, e se fizer sentido seguir nessa direção, encontrar a propriedade 

criativa”86. Ou seja, ao contrário de muitos projetos criativos realizados em grandes 

companhias, não há necessidade de explorar uma propriedade intelectual caso não haja 

criadores dispostos a abraçar aquela ideia. Segundo Kirkman (2015a), ter uma equipe 

comprometida verdadeiramente com uma propriedade intelectual e não apenas numa situação 

de empresa contratada por licenciamento possibilita a criação de produtos melhores. Nesse 

sentido ele compara o bem sucedido jogo de The Walking Dead feito em parceria com a Telltale 

Games, em contraste ao fracasso do jogo derivado da série televisiva, feito pela Activision sob 

licença da AMC.  

Ainda no tocante a este primeiro aspecto gerencial a Skybound dedica bastante energia 

ao networking, buscando mapear talentos e possíveis parceiros. Um exemplo desse foco está 

na parceria com a IndieCade, um festival de jogos eletrônicos criados por produtoras e 

profissionais independentes, chamada de “Sundance dos videogames”. A Skybound é uma das 

patrocinadoras do evento87, desenvolve uma websérie sobre bastidores da criação de jogos 

independentes88 e sonda por novos talentos no festival. 

Seguindo para o segundo aspecto gerencial, a Skybound oferece aos parceiros que 

trabalham com as suas propriedades uma relativa independência criativa para que a obra seja 

construída respeitando não somente a identidade da franquia, mas também anseios criativos da 

equipe envolvida. Ao sondar novas equipes para parcerias de desenvolvimento de jogos 

eletrônicos, Dan Murray explica que 

 

A estratégia que estamos testando é a de que não somos apenas uma loja de 

licenciamento. Estamos mais no espírito de uma loja de produção. Estamos tentando 

melhorar o desenvolvimento em um monte de caminhos diferentes. Eu fui e conversei 

com desenvolvedores e tem sido uma filosofia muito fácil de vender, porque nós já 

temos uma relação direta com a Telltale [Games]. Isso prova que ao ter o criador 

envolvido com o desenvolvedor, o produto se torna muito melhor. Nós fomos capazes 

de alongá-lo [o jogo eletrônico de TWD pela Telltale Games] em algo que muitas 

pessoas sentiram como se fosse algo novo. Parecia ser uma nova história, com novos 

personagens, quase como uma propriedade intelectual existente dentro daquele 

universo. Várias vezes com produtos licenciados você não tem isso. (MURRAY, 

2015)89 

                                                 
86 Traduzido do original, em inglês: "You start with the one idea. What we try to do is find creators in 

those fields, and if it makes sense to go in that direction, find that creative property." 

87 Cf. http://www.indiecade.com/sponsorship 

88 Cf. http://www.shacknews.com/article/88639/indiecade-teams-up-with-skybound-entertainment-for-

online-web-series 

89  Traduzido do original, em inglês: "The strategy that we're trying to go out there and do is, we're not 

just a licensing shop. We're more in the spirit of a production shop. We're trying to augment development in a lot 
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A esta elasticidade criativa, que permite que uma propriedade intelectual possa ser 

modulada pelos inputs criativos únicos trazidos pela equipe responsável, acompanha a 

flexibilização das rotinas produtivas. Os jogos licenciados pela Skybound não possuem 

deadlines tão precisos e curtos quanto as de jogos encomendados por grandes conglomerados, 

e a atitude, segundo Kirkman (2015a) é a de que o produto deve esperar o tempo que for 

necessário para que tenha qualidade antes de ser lançado. Este pensamento contraria a norma 

associada ao planejamento de projetos transmidiáticos e que constitui, segundo Dena (2009), 

um dos conflitos corporativos mais comuns: como associar diferentes rotinas de produção 

monomidiáticas para colocar um plano transmídia em continuidade? A Skybound opta por 

manter uma forte independência entre os produtos de um mesmo universo ficcional, eliminando 

a continuidade narrativa entre as distintas mídias e valorizando a identidade individual de cada 

produto. Esta característica já engloba os terceiro e quarto aspectos gerenciais que demandam 

que cada produto, no caso de The Walking Dead, possua seu próprio ponto de entrada e 

storyworld. Para as demais franquias, a empresa defende que o storyworld possa ser 

compartilhado, mas que cada produto seja independente, possua seu próprio ponto de entrada e 

que não possua continuidade narrativa sequencial. 

Por fim, o quinto aspecto criativo diz respeito à participação ativa do criador da 

propriedade intelectual que esteja sendo construída em parceria com a Skybound, 

especialmente quando esta propriedade está em processo de transmidiação. Na prática, apenas 

as propriedades de Kirkman se encontram nessa situação e esse aspecto do gerenciamento se 

alimenta de sua própria experiência. Como já foi mostrado, ele participa ativamente da série 

televisiva, mas também exerce seu papel de bíblia humana no jogo eletrônico da Telltale Games 

e nos romances escritos por Jay Bonansinga. Em última instância, a visão dele é um dos 

componentes para conferir coerência e continuidade, mesmo que não narrativos, ao universo 

ficcional de The Walking Dead. 

Com os métodos gerenciais postos à mesa, pode-se descrever a relação de Kirkman, por 

meio da Skybound, com a produção de The Walking Dead: The Game e dos romances sobre o 

Governador e Woodbury. 

 

                                                 
of different ways. I've gone and out and talked to developers and it's been a very easy message to sell, because we 

already have a relationship directly with Telltale. It proves that by having the creator involved with the developer, 

the product became much better. We were able to stretch it into something that a lot of people felt was something 

new. It felt like a new story, new characters, almost like a new IP within this existing universe. A lot of times with 

licensed products, you don't have that. The developer doesn't have the flexibility to do that." 
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1.5. The Walking Dead: The Game e a narrativa serializada nos jogos eletrônicos 

 

Figura 4 Promo do jogo eletrônico The Walking Dead: The Game 

Em abril 2012 foi lançado o primeiro dos cinco episódios da primeira temporada de The 

Walking Dead: The Game. O jogo, sucesso de crítica e de vendas90, foi desenvolvido pela 

Telltale Games, tendo como figuras-chave os profissionais Sean Vanaman, Jake Rodkin e Mark 

Darin. O game combina elementos de jogos de aventura interativos, como Grim Fandago 

(LucasArts, 1998) e The Secret of Monkey Island (LucasArts, 1990), com a possibilidade de 

escolher os caminhos da narrativa, como visto em jogos como Mass Effect (BioWare, 2007) e 

Heavy Rain (Quantic Dream, 2010), cujas consequências influenciam nos rumos da história. 

Os três primeiros episódios tiveram periodicidade bimestral e os dois finais foram lançados com 

diferença de um mês para o episódio anterior. A narrativa entre episódios é linear, e acompanha 

a trajetória dos sobreviventes Lee e Clementine, além de outras personagens que colaboram ou 

enfrentam os protagonistas. 

A Telltale Games é uma empresa fundada em 2004, por ex-funcionários da LucasArts, 

uma companhia de jogos eletrônicos reconhecida por criar jogos de aventura91 com interface 

point-and-click92. A Telltale é especializada na adaptação de propriedades intelectuais para 

games, como Game of Thrones (Game of Thrones, Telltale, 2014-), CSI (CSI: Hard Evidence, 

Telltale, 2007), De Volta Para o Futuro (Back to the Future: The Game, Telltale Games, 2010-

2011), e Jurassic Park (Jurassic Park: The Game, Telltale, 2011), dentre outras, na forma de 

narrativas interativas episódicas. 

                                                 
90 Segundo o Tech Times, o jogo já vendeu mais de 28 milhões de episódios. Além disso, foi vencedor na 

categoria “Melhor Jogo do Ano” de diversas publicações. Cf.: 

http://www.techtimes.com/articles/11417/20140728/walking-dead-video-game-telltale-games.htm 

91 De acordo com o portal Adventure Gamers (http://www.adventuregamers.com/articles/view/17547): 

“Jogos de aventuram se focam na resolução de enigmas dentro de uma estrutura narrativa, geralmente com poucos 

ou nenhum elemento de ação. Outros nomes populares para esse gênero são “aventura gráfica” ou “aventura point-

and-click”. 

92 O site especializado em games Giant Bomb (http://www.giantbomb.com/point-and-click/3015-75/) 

assim define point-and-click: “Point and click é uma interface existente em um tipo específico de jogo de aventura, 

no qual os jogadores clicam em objetos e personagens para interagir com eles”. 

http://www.adventuregamers.com/articles/view/17547
http://www.giantbomb.com/point-and-click/3015-75/
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Produzir um game de The Walking Dead surgiu como uma ideia dentro dos estúdios da 

Telltale Games. O designer Harrison Pink (2012) declarou em entrevista que Sean Vanaman e 

Jake Rodkin, ambos diretores e escritores do jogo eletrônico, se reuniram com Robert Kirkman 

já com uma ideia de história em mente. À revista Game Informer, Kirkman (2012a) revelou 

como Vanaman e Rodkin convenceram-no a licenciar o projeto, 

 

Eles vieram até a mim com uma proposta que envolvia tomada de decisões e suas 

consequências ao invés da coleta de munições ou da necessidade de pular sobre coisas; 

eu fiquei impressionado com aquilo. A única coisa que é realmente especial sobre The 

Walking Dead são os caracteres humanos e a estrutura narrativa em que eles existem. 

É tudo sobre drama e perda, então eu sentia que queria fazer um jogo com esse foco, 

mas não era algo que eu sabia ser possível. Quando a Telltale veio e me disse que o 

modo como se tomava decisões mudava o jogo e a maneira como os jogadores seriam 

forçados a escolher entre duas decisões ruins e como o aspecto da sobrevivência em 

The Walking Dead seria, na verdade, trazido para o primeiro plano - foi aí que eu 

comprei a ideia do jogo
93

 (KIRKMAN, 2012a, online). 

 

Miller (2011) afirmou que, a partir da conversa com Kirkman foi assinado um acordo 

de parceria para “várias plataformas, vários títulos e vários anos”94. Murray (2015) considerou 

a Telltale Games um premier partner, ou seja, um parceiro cujo capital criativo é reconhecido 

como de grau elevado. 

Kirkman foi listado como consultor criativo do projeto e, apesar dele ter declarado que 

não deveria receber créditos pelo sucesso do game, ele confirmou em entrevistas que esteve em 

reuniões de desenvolvimento e participou do processo de decisão dos rumos do enredo do jogo. 

Ele detalhou que funcionou como uma figura que aprovou e direcionou ideias, ouviu sugestões 

e interviu naquelas que não poderia concordar de modo algum. Segundo ele, 

 

Porque eu entendo cada faceta do mundo de The Walking Dead, eu sei quando se está 

quebrando aqueles parâmetros e quando você está lidando com eles corretamente. Sou 

capaz de conferir à Telltale uma margem de liberdade para que eles façam o que eles 

fazem bem, em oposição a ditá-los o que eu acho que Walking Dead deveria ser, até 

uma certa medida, se isso fizer sentido. (KIRKMAN, 2015a, online)95 

                                                 
93 Traduzido do original, em inglês: “They came to me with a proposal that involved decision-making and 

consequences rather than ammunition gathering or jumping over things; I was impressed by that. The only thing 

that’s really special about The Walking Dead is the human characters and the narrative that they exist in. It’s all 

about drama and loss, so I felt like doing a game with that focus, but that wasn’t something that I knew was really 

possible. When Telltale came and told me about the way that making decisions changed the game and the way that 

players would be forced to choose between two bad decisions and how the survival aspect of The Walking Dead 

would actually be brought to the forefront – that’s when I was sold on the game”. 

94 No original: "multi-year, multi-platform, multi-title". 

95 Traduzido do original, em inglês: Because I understand every facet of the Walking Dead world, I know 

when you're breaking those parameters and when you're playing in them correct. I'm able to give Telltale the 

leeway and the freedom to do what they do well, as opposed to trying to dictate to them what I think Walking 

Dead should be, to a certain extent, if that makes sense." 
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De acordo com Dan Connors (2013), CEO da Telltale Games, um dos principais 

pârametros para adaptação de The Walking Dead que foi imposto por Kirkman é que, mesmo 

que o jogo fosse baseado nos quadrinhos, ele não deveria tratar dos conflitos vividos pelos 

protagonistas dos gibis, assim como teria de contar uma história própria, ainda que esta não 

fosse totalmente condizente com a storyworld das HQs. Conforme relato de Connors, 

 

Nós não fomos atrás da história de Rick. Ele [Kirkman] não queria que 

bagunçassemos com o programa. Nós estávamos muito conscientes de sua ficção, sua 

cronologia e onde os personagens estavam. Ele tem personagens sobre os quais ele 

deseja escrever livros. Ele tem romances em produção. Basicamente, se ele está 

explorando alguma coisa, ele quer ter o direito a ditar para onde aquela ficção vai. Se 

é alguma coisa que é livre e neutra, como Lee e Clementine, que nós criamos, nós 

podemos fazer qualquer coisa que desejarmos (CONNORS, 2013) 96 

 

Esta declaração reflete os pressupostos gerenciais da Skybound apontados 

anteriormente, tais como a necessidade de criação de um entry point e um mundo ficcional 

próprios, além da necessidade de tratar o produto com relativa independência dos demais para 

que ele seja desenhado a partir dos interesses da equipe desenvolvedora. Por mais que The 

Walking Dead seja uma propriedade intelectual de Robert Kikrman, o jogo eletrônico da 

Telltale Games preserva aspectos essenciais da franquia ao aliar a sua expertise na criação de 

ficções interativas, imbuindo o game de suas marcas autorais. Esta abordagem de adaptação 

transmidiática facilita a entrada de novos consumidores, assim como interessa aos fãs por 

preservar o tom e a dramaturgia apreciados na experienciação da franquia. 

 

1.6. O universo de TEWD sob a perspectiva dos antagonistas: os romances de Jay 

Bonasinga 

A expansão do universo ficcional de The Walking Dead para os romances se iniciou em 

2011, com a publicação de The Walking Dead: Rise of the Governor (Thomas Dunne Books, 

2011), sucedido por outros cinco livros97, todos escritos por Jay Bonansinga e Robert Kirkman. 

                                                 
96 Traduzido do original, em inglês: “We didn’t go after Rick’s story. He didn’t want us to mess with the 

show. We were very conscious of his fiction and timeline and where people are. He’s got characters he wants to 

write books about. He’s got novels going on. Basically, if he’s in there exploring something, he wants the right to 

dictate how that fiction goes. If it’s something that’s free and clear, like Lee and Clementine, who we’ve created, 

we can do whatever we want.” 

97 A saber: The Walking Dead: The Road to Woodbury (Thomas Dunne Books, 2012), The Walking Dead: 

The Fall of Governor Part One (Thomas Dunne Books, 2013), The Walking Dead: The Fall of Governor Part 

Two (Thomas Dunne Books, 2014), The Walking Dead: Descent (Thomas Dunne Books, 2014), The Walking 

Dead: Invasion (Thomas Dunne Books, 2015). 
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As primeiras quatro publicações se dedicam à construção da trajetória da personagem 

Governador, um dos grandes vilões tanto na HQ quanto na série televisiva. A série de romances 

adota a perspectiva dele e dos seus seguidores, que fundaram a cidade de Woodbury. No quarto 

volume há aparição de personagens dos quadrinhos, como Rick Grimes e Michonne, que 

participam do evento que leva à morte do Governador pelas mãos de Lily Caul. A partir do 

quinto volume a narrativa passa a tratar do destino dos moradores de Woodbury liderados pela 

assassina do seu ex-líder. 

 

Figura 5 Capa dos quatro primeiros romances baseados em TWD 

Jay Bonansinga, autor principal dos romances, possui uma carreira literária voltada para 

o gênero do horror. O seu livro The Black Mariah (Warner Books Inc, 1994) foi adaptado para 

o cinema pelo reconhecido diretor George Romero, com quem Bonansinga coescreveu o 

roteiro, além de ter sido indicado ao prestigiado prêmio Bram Stoker. Essas credenciais 

contaram a seu favor quando o seu agente literário, Andy Cohen, se encontrou com um grande 

amigo, David Alpert (o cofundador da Skybound), e descobriu que Robert Kirkman buscava 

um romancista para desenvolver histórias relacionadas ao universo ficcional de The Walking 

Dead98. A relação entre Bonansinga e Kirkman, portanto, é o de contratação do primeiro pelo 

segundo para realização de uma obra por encomenda. 

Sobre o trabalho criativo, Kirkman (2012b), explica que, 

 

... eu escrevo um esqueleto e então ele [Bonansinga] vem e o transforma em um ser 

humano. Eu escrevo um documento que é basicamente, ‘Aqui estão as personagens, 

                                                 
98 Mais sobre essa história na entrevista com Jay Bonansinga conduzida por Rich Johnston para o site de 

cultura pop Bleeding Cool: http://www.bleedingcool.com/2011/12/06/the-walking-dead-novel-jay-bonansinga-

interviewed-by-greg-baldino-with-audio-book-excerpt/ 



54 

 

aqui está jornada, aqui estão os eventos que acontecem a eles’. Eu escrevo um grande 

argumento para o romance que detalha a narrativa e então ele vem e milagrosamente 

desenvolve isso em prosa e adiciona todo esse vocabulário que eu não compreendo e 

torna tudo isso um romance bem redondo. Então eu vou e mexo em algumas coisas e 

partimos para a corrida99. (KIRKMAN, 2012b) 

 

Bonansinga se declara, em muitas das entrevistas que dá sobre o romance 

(BONANSINGA, 2013a; 2013b; 2011), um fã de Kirkman. Ele atesta que o autor dá liberdade 

para que se discuta alterações na estrutura do romance e pede que ele encare a literatura como 

independente da HQ – por mais que o oriente a respeitar a continuidade dos gibis. Apesar desta 

relativa independência, Bonansinga se sente um executor das ideias de Kirkman e vê “...o 

trabalho como um construtor deve olhar os prospectos da construção de um prédio baseado em 

uma planta lindamente apresentada e criada por um grande arquiteto” (BONANSINGA, 

2011)100. 

A relação entre a Skybound e Bonansinga é diferente daquela negociada com a Telltale 

Games, uma vez que ela se dá de forma mais direta. Bonansinga (2013b) se reporta diretamente 

a Kirkman e segue os arcos dramáticos que ele lhe entrega. É um trabalho que se mantém em 

alguns dos aspectos citados (entry point próprio, um mundo narrativo único), mas que possui 

uma ingerência de Kirkman muito maior, muito possivelmente por se tratar de uma história que 

partiu dele próprio – e, afinal, se trata da história pregressa do maior vilão das HQs.  

O modo como os romances são gestados por Kirkman demonstra como a voz criativa 

do autor pode alternar de uma participação mais tangencial, como consultor, no jogo eletrônico 

e na série televisiva, a um controle ativo da história a ser narrada, nos romances.  Nesse sentido, 

por mais que se busque uma audiência específica para os livros, há um apelo maior para a 

audiência das HQs. 

 

Tendo sido exploradas as relações entre Skybound/Kirman e as empresas e profissionais 

associados à transmidiação de The Walking Dead, e tendo identificado os parâmetros 

dramatúrgicos comuns a este universo ficcional passaremos, no capítulo a seguir, a um 

aprofundamento sobre dramaturgia, transmidiação e territórios de ficcionalidade. 

                                                 
99 Traduzido do original, em inglês: “...I write a skeleton and then he comes in and turns it into a human 

being. I write a document that’s basically, “Here’s the characters, here’s the journey, here are these events that 

happen to them.” I write a big outline for the novel that lays down the story and then he comes in and miraculously 

spins it into prose and adds all of the vocabulary that I don’t understand and turns it into a well-rounded novel. 

Then I go in and pick at that a little bit and we’re off to the races”. 

100 Traduzido do original, em inglês: “... the job as a builder might look at the prospects of constructing a 

building based on a beautifully rendered blueprint created by a great architect”. 
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2. DRAMATURGIA E TRANSMIDIAÇÃO NO UNIVERSO FICCIONAL DE 

THE WALKING DEAD 

Neste capítulo será analisado o universo ficcional da franquia The Walking Dead a partir 

de operadores metodológicos que tratam da maneira como a dramaturgia, os territórios da 

ficcionalidade e a transmidiação constroem mundos e consolidam referências canônicas deste 

universo. Nesta seção apontaremos relações de convergência mais gerais entre os quatro 

produtos selecionados, o quadrinho, a série de TV, o jogo eletrônico e a tetralogia de romances 

para que no capítulo seguinte se possa comparar a HQ e o seriado em maior profundidade. 

Nossa divisão em universos e mundos ficcionais segue a proposição de Dowd et al 

(2013, pp. 42-43), que considera que “o termo universo narrativo entra em jogo quando sua 

propriedade possui múltiplos mundos narrativos todos surgidos do mesmo conceito da 

propriedade original”101.  

A franquia TWD se caracteriza pela possibilidade de se apreciar produtos diferentes e 

ao mesmo tempo ter reter elementos que caracterizam-nos enquanto pertencentes a um mesmo 

universo ficcional.  Por conta desta peculiaridade se observa que os produtos seguem certas 

convenções em sua forma dramática e mundo ficcional próprio que se reporta ao universo 

ficcional de referência – ou canônico. Assim, continuidade e consistência dramáticas podem 

ser produzidas mesmo em mundos ficcionais diferentes. 

Para examinar este universo ficcional o conceito de fenômeno transmídia 

intercomposicional, formulado a partir da teoria da transmodalidade de Christy Dena (2009), 

mostrou-se útil para formular os elementos transmodais, os operadores de análise que 

permitiram analisar as propriedades dramatúrgicas dos diferentes mundos ficcionais que 

compõem os produtos selecionados do universo transmídia de TDW.  

 

2.1. Da narrativa transmídia ao fenômeno transmídia intercomposicional  

Desde a publicação do livro a Cultura da Convergência, em 2006, o pesquisador Henry 

Jenkins tornou-se bastante popular, especialmente quanto ao conceito de narrativa transmídia 

(transmedia storytelling). De acordo com o texto seminal de Jenkins, 

 

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, 

com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma 

ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que faz de melhor - a fim de que 

uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances 

                                                 
101  Traduzido do original, em inglês: “The term story universe comes into play when your property has 

multiple storyworlds all springing from the same core property concept”. 
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e quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como 

atração de um parque de diversões (JENKINS, 2009, p.135). 

 

Dentre os exemplos preferidos por Jenkins para ilustrar seu conceito estão Star Wars 

(1977, 20th Century Fox) e Matrix (1999, Village Roadshow Pictures), nos quais ele destaca a 

expansão do universo ficcional por meio da adição de conteúdos narrativos únicos, não 

repetidos, como o elemento-chave para o desenvolvimento deste tipo de poética. Para a 

narrativa transmídia concebida por Jenkins ficam excluídas, portanto, as adaptações, vistas 

como uma replicação de conteúdo narrativo recodificado para outra mídia – assim, sem 

contribuições únicas para o programa narrativo do storyworld. Há diversos autores que seguem 

esta mesma linha de raciocínio (DOWD et al, 2013; LONG, 2000, PHILLIPS, 2012), e que se 

dedicam a mapear e analisar a construção de relações de continuidade e preenchimento de 

lacunas do universo ficcional transmidiático. 

Henry Jenkins propõe em seu blog Confessions of an Aca-Fan102 sete conjuntos de 

princípios das narrativas transmídia que podem ser distribuídos em dois grupos de propriedades, 

o primeiro trata dos modos de se relacionar com a audiência e o segundo das estratégias de 

composição dessas narrativas103. Estes princípios, também, têm sido objeto de atenção e crítica 

dos autores que se dedicam à compreensão das narrativas transmídia. Destaco aqui as 

contribuições mais expressivas deste debate para o exame do caso específico de TWD. 

Sobre a relação entre Continuidade e Multiplicidade, Scolari (2013) amplia a percepção 

de Jenkins quando argumenta que a Continuidade é a preservação da consistência na 

caracterização de personagens e do cenário em todas as extensões transmidiáticas. Sendo assim, 

se no seriado televisivo homônimo da franquia Pokémon (The Pokémon Company, 1995-), há 

uma Equipe Rocket formada por um trio de antagonistas atrapalhados, é esperado que as 

encarnações dessa mesma equipe em outras mídias respeitem esta caracterização inicial. A 

Multiplicidade está, assim, em conjunto com a Continuidade ao oferecer versões alternativas 

de um mundo ficcional. Utilizando o mesmo exemplo da Equipe Rocket, poder-se-ia criar uma 

história em quadrinhos passada cem anos depois da obra original, em que os antagonistas 

empregariam apetrechos futuristas para tentar atingir seus objetivos de conquistar Pokémons 

raros para lucrar com a sua venda ilegal. Sob esta perspectiva, a Multiplicidade corresponderia 

ao desenvolvimento de versões alternativas ao mundo ficcional da obra canônica – aquela que 

                                                 
102As propriedades podem ser vistas aqui: http://henryjenkins.org/ 

103 As propriedades primeiras seriam:  expansão vs profundidade; Realização e a extratibilidade.  As propriedades 

das narrativas transmidia seriam: continuidade vs. multiplicidade;  construção de mundos; serialidade; 

subjetividade; Imersão. 
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estabelece storyworld principal, ou oficial. Desse modo a Continuidade mantém a consistência 

entre diferentes obras ao firmar que existem características nucleares de personagens e do 

mundo ficcional que não se devem alterar; enquanto a Multiplicidade apresenta possíveis 

alternativos ao mundo principal, enriquecendo-o. 

Há outra particularidade em TWD que merece ser ressaltada, a ocorrência de 

personagens que variam em consistência em suas encarnações por mais de uma das mídias, 

como o Governador, um dos principais antagonistas tanto das histórias em quadrinhos quanto 

da série televisiva. Apesar de ele ser representado com uma personalidade semelhante em 

ambos os meios, ele diverge em uma quantidade significativa de características. Uma prova 

disso é que ele morre, nos quadrinhos, durante a batalha que ocorre na prisão em que o grupo 

de protagonistas está refugiado, enquanto que na TV ele sobrevive ao conflito e aparece em 

muito mais situações dramáticas. Esta não é uma diferença isolada: muitos personagens da HQ 

aparecem de forma diferente na televisão, além do que há entes ficcionais exclusivos em cada 

um dos meios.  

A narrativa transmidiática, conforme conceituada por Jenkins, é aquela que se dedica à 

construção de uma narrativa principal ligada a um mundo ficcional único desdobrado em várias 

obras de distintas mídias. As obras do universo ficcional de The Walking Dead apresentam 

outra faceta, elas não se situam em um mesmo mundo, as obras não se focam no preenchimento 

de lacunas narrativas, nem na adição de informações tendo como objetivo a expansão de um 

único mundo narrativo. O que se observa no caso de TWD é a expansão de vários mundos 

diferentes por meio de obras com serialidade marcada pela intensa continuidade entre 

exemplares ou episódios de cada produto.  

Outro aspecto merece ser assinalado: a série televisiva de The Walking Dead é uma 

adaptação dos quadrinhos, o que infringe a regra de “sem adaptações” no desenvolvimento de 

narrativas transmídia da postulação de Jenkins. Esta indicação normativa ainda persiste 

fortemente nos estudos sobre a transmidiação das narrativas, mas também foi alvo de crítica 

por parte de pesquisadores como Scolari (2013) e Lessa (2013), cujas abordagens trouxeram 

outros ângulos de visão para o fenômeno da narrativa transmidiática104.  

                                                 
104 Além de uma ampla discussão acerca da transmidiação em outros campos que não somente o da narrativa 

ficcional – como a publicidade transmídia, a educação transmidiática, etc – estes autores buscaram conferir 

legitimidade às adaptações de uma mídia para outra enquanto componentes da transmedia storytelling. Para este 

movimento, eles passaram a ter em consideração não somente a expansão do universo ficcional em termos de 

programas narrativos, mas também por meio da construção de novas experiências plástico-poéticas, ou seja: se é 

lançado um gibi que condensa a história de um filme de 90 minutos em 32 páginas, é certo que a experiência de 

leitura, mesmo que da mesma narrativa com diálogos integrais, será totalmente diferente por conta do modo de 

narrar e da plasticidade própria do meio utilizado. As planificações, transições de quadrinhos, uso de cor, 

balonamento, dentre outros recursos das HQs, são diversos daqueles que são empregados em um longa-metragem, 
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A crítica de Dena é mais pertinente para discutir o tema. Ela afirma que “argumentar 

que adaptações são as mesmas [histórias] através das mídias e dos modos narrativo e lúdico 

nega a realidade dos limites, questões peculiares de design e a experiência de cada meio" (2009, 

p. 155, comentário nosso)105. Com isto, ela deseja dizer que as adaptações não são meras 

transposições de conteúdo e que "se os criadores originais estão envolvidos ou organizados 

criativamente de alguma forma para garantir que cada composição é parte do processo de 

construção de sentido, então a adaptação é simplesmente outra técnica que os profissionais 

podem utilizar para comunicar sentido" (DENA, 2009, p.156). Ela aponta três categorias de 

adaptações transmidiáticas possíveis: adaptações a partir de obras desenhadas para a 

transmidiação; adaptações como pontos de entrada em universo ficcional; e as 

autoadaptações. Identificamos a adaptação dos quadrinhos de The Walking Dead para a 

televisão enquanto um exemplar das adaptações como pontos de entrada em um universo 

ficcional, categoria assim elaborada, 

 

Ao invés de ver as adaptações enquanto um processo linear, como uma linha de 

montagem, em que há uma composição principal que então é adaptada para outras 

mídias, existe a essência de uma história, jogo ou evento único que é expressado e 

acessado por meio de mídias diferentes e por meio de formas de arte diferentes (...) 

onde cada meio é uma expressão idêntica de um elemento essecial único, porém 

intangível" (DENA, 2009 p.158)
106

 

 

Dena ilustra esse conceito por meio da obra Fonte da Vida, de Darren Aronofsky, que 

foi publicada em forma de HQ (Fonte da Vida, Vertigo, 2005) e filme para cinema (Fonte da 

Vida, Warner Bros, 2006). Embora não tenha sido anunciado enquanto uma adaptação, o filme 

adapta o roteiro publicado na HQ, abordando questões similares, mas por meio de uma estrutura 

narrativa diferente – até porque houve necessidade de cortes de gastos no orçamento do filme, 

exigindo uma versão do roteiro que simplificasse a produção. O que Aronofsky procurou fazer 

                                                 
que irá se utilizar de música, diálogo falado, dentre outros artifícios próprios ao meio. Ou seja, neste exemplo, não 

somente não há novas informações narrativas, como também existe uma compressão do que já foi contado – por 

conta do espaço utilizado na HQ – e ainda assim existe a construção de uma nova experiência dotada de 

narratividade. Outros argumentos para uma noção mais ampla de narrativa transmídia são apontados por Scolari, 

tais como a não existência de uma separação entre adaptações e expansões transmídia por parte das empresas 

produtoras, bem como o funcionamento de todos estes textos como portas de entrada para o universo narrativo - 

os chamados pontos de entrada ou access point ao universo transmídia. 

105 Traduzido do original: “To argue that adaptations are the same across media and narrative and game modes 

negates the reality of the affordances, peculiar design issues and experience of each medium”. 

106 Traduzido do original: “Rather than seeing adaptation as a linear, assembly-line process, where there is a main 

composition that is then adapted into other media, it is the essence of a single story, game or event that is expressed 

and accessed through different media, through different artforms (...) where each medium is an equal expression 

of a possible single essential but intangible element.” 
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com sua adaptação foi elaborar dramaturgias semelhantes na criação de histórias distintas, 

publicadas em mídias diferentes. Este tipo de experimento transmidiático, que não preza pela 

integração da experiência de fã para compreender uma única narrativa, mas sim enquanto 

adaptações de uma mesma premissa, pode “se traduzir [em termos corporativos] como 

adaptações ou pontos de entrada que miram diferentes audiências com diferentes preferências 

de mídias e formas de arte” (Dena, 2009, p.162, comentário nosso)107. 

Dena convoca a ideia de que os limites dos meios e mídias são cada vez mais conscientes 

para a audiência e para os produtores e que o “fato de que nem todas as mídias apelam para 

todas as audiências tornou-se mais pronunciado no contexto das práticas transmidiáticas” 

(2009, p.162)108. Apesar de Jenkins defender a história única que se integra por diferentes 

mídias, Dena argumenta que isso tende a separar os fãs em  

 

grupos de acordo com o letramento nas várias mídias (ou mesmo por conta da posse 

de dinheiro ou tempo para buscar outras mídias), independente dos seus desejos de se 

aprofundar em todos os aspectos de um mundo ficcional. Entretanto, por meio da 

abordagem das adaptações enquanto pontos de entrada, diferentes audiências são 

capazes de acessar o mundo ficcional por meio de sua mídia de escolha. Quando os 

mesmos elementos essenciais são expressos de modos diversos, então as audiências 

não iriam, compreensivelmente, se sentir enganadas ou deixadas de lado (idem, 

p.162)
109

 

 

Em consonância com o exposto defendemos que a série televisiva de TWD foi 

construída por meio de uma adaptação que permitiu a criação de um novo ponto de entrada para 

a franquia. Apesar das demais obras, como o jogo eletrônico e os romances, não serem uma 

adaptação da história dos quadrinhos, elas se apropriam de elementos do mundo já desenvolvido 

no quadrinho para gerar novos mundos autossuficientes que também se tornam acessíveis a 

audiências próprias que não precisam estar imersas em todo o universo ficcional da franquia 

para poder acompanhar as histórias de suas mídias de escolha. 

                                                 
107 Traduzido do original: “...this can translate to adaptations or points-of-entry targeting different audiences with 

different artform and media preference.” 

108 Traduzido do original: "The fact that not all media appeal to all audiences has become more pronounced in the 

context of transmedia practices" 

109 Traduzido do original: "...groups according to wether they are literate in the various media (or even have the 

time or money to pursue other media), irrespective of their desire to delve into all aspects of a fictional world. 

However, through the adaptation poins-of-entry approach, different audiences are able to access the ficctional 

world through their medium of choice. When the same essential elements are expressed in diverse ways, then 

audiences would not, conceivably, feel cheated or left out"  



60 

 

Por essas razões decidiu-se adotar o termo “fenômeno transmidiático 

intercomposicional”110, cunhado por Dena, por permitir examinar as relações entre as obras 

(composições) que compõem a franquia transmídia em seus diversos modos, não apenas 

considerando relações de expansão narrativa. Os elementos transmodais citados anteriormente 

são operadores metodológicos já decorrentes da elaboração de Dena acerca dos fenômenos 

intercomposicionais. De acordo com Dena, jogos e narrativas em um projeto transmidiático 

compartilham "personagens, ações encadeadas, finais, ambientes", além de "personagens, 

ambientes e eventos", e também "trajetórias que levam de um estado inicial a um final" (2009, 

p. 204). Ela sistematiza três elementos principais na transmodalidade: ambiência; personagens 

e classes de personagens; eventos e problemas. Os elementos transmodais e os recursos 

dramatúrgicos em The Walking Dead serão examinados a seguir. 

 

 

2.2. Elementos transmodais e recursos dramatúrgicos no universo ficcional de  The 

Walking Dead 

2.2.1 Ambiência 

Christy Dena entende a existência de uma mundidade (worldliness, no original), que são 

descrições espaciais ricas e com ampla abrangência geográfica. Descrevem-se “céus, estrelas, 

montanhas ou crateras, flora e fauna" (2009, p. 205). Em projetos transmidiáticos de larga 

escala, a exemplo de TWD, é importante que a ambiência seja vasta, uma vez que a “vastidão 

abarca possibilidades dramáticas " (2009, p. 205).  

Dowd et al aponta três tendências de criação de mundos, 

 

1. O mundo “real” com elementos ficcionais, tais como vistos em Arquivo X, Heroes 

e Exterminador do Futuro; 2. Um mundo levemente diferente que espelha o nosso de 

diversas formas e no qual nossas regras físicas ainda se aplicam, como em Lost; 3. Ou 

um mundo completamente ficcional com regras e entes diferentes como em Star Trek, 

Avatar e Prometheus, mas mesmo no último são dadas pistas e elementos do mundo 

real que se justapõem a outros mundos. Como na trilogia do Senhor dos Anéis, nós 

experienciamos um mundo estranho, mas humanoides são as principais 

personagens/herois (2013, p. 54)
111 

                                                 
110 Além do fenômeno transmidiático intercomposicional, Dena também descreve o fenômeno transmidiático 

intracomposicional, que é aquele que se dá em um único experimento ou obra, por exemplo, um Alternate Reality 

Game que utiliza de diversas mídias em uma única situação e período de execução. 

111 Traduzido do original, em inglês: “1. The ‘real world’ with fictional elements, such as The X-Files, Heroes and 

Terminator. 2. A slightly diferente world that mirrors ours in many ways and in which our physical rules still 

apply, as in LOST. 3. Or a completely fictional world with diferente rules and beings as in Star Trek, Avatar and 

Prometheus, but even in the later, trackers or real world elements by which to juxtapose the other worlds are 

given. As in The Lord of the Rings trilogy, we experience a strange world, but humanoids are the main 

characters/heroes” 
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Em The Walking Dead os mundos ficcionais se desdobram na apresentação de uma 

versão pós-apocalíptica de cidades norteamericanas especialmente Atlanta e Woodbury, que 

ficam no estado da Geórgia, além de espaços rurais e selvagens nesse mesmo entorno 

geográfico112. A tendência adotada na ambiência de TWD, portanto, é a segunda na classificação 

de Dowd et al, que aponta para um mundo levemente diferente, em termos de lógica, do mundo 

"real", sendo a grande diferença o fato dos zumbis fazerem parte deste universo. 

Como se verá mais a frente no tópico sobre ficções pós-apocalípticas, há uma convenção 

deste subgênero que é a representação de espaços urbanos e rurais modificados pelas 

necessidades de sobrevivência. Uma vez que grande parte dos recursos naturais e humanos 

foram perdidos, os sobreviventes são obrigados a vasculhar por restos de alimentos, 

medicamentos, dentre outros, além de procurar abrigo e escapar de perigos como os mortos-

vivos. 

Dos ambientes vistos nas obras alguns se repetem com bastante impacto, sendo talvez o 

mais recorrente o da cidade de Atlanta devastada. 

Este ambiente aparece na série televisiva, nos quadrinhos e nos romances. Na TV e na 

HQ, a destruição da cidade é apresentada, respectivamente, na primeira temporada e no 

primeiro arco de histórias, que corresponde às seis primeiras edições. Assim que Rick Grimes 

desperta e sai do hospital, ele passa por sua antiga estação policial para buscar armas e segue 

para a capital da Geórgia. Lá, ele se depara com ruas vazias, lojas pilhadas, saídas da cidade 

tomadas de carros batidos e vandalizados, além de muitos zumbis vagando livremente pelos 

restos urbanos. No jogo eletrônico é preciso procurar os pais de Clementine em meio aos 

escombros caóticos da cidade de Savannah. 

 
Figura 6 Cidade de Savannah, no game (Episódio 4) 

 

A exuberância do ambiente natural em contraste com o ocaso de estruturas urbanas é 

um dos aspectos caros à ficção pós-apocalíptica. A ambiência rural e vegetal apresenta 

                                                 
112 A única obra que se passa fora da Geórgia, até o momento, é o spin-off Fear The Walking Dead, que se 

passa em Los Angeles. No quadrinho apenas a primeira edição se passa no Kentucky. 
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abundância de verde, por conta das florestas de pinheiros que ocupam mais de 60% da área do 

Estado da Geórgia113.  

  
Figura 7 Floresta nas proximidades de Atlanta e Macon (Episódio 1 do jogo) 

Figura 8 Floresta nas proximidades de Atlanta na primeira temporada do seriado televisivo 

 

Uma vez que as personagens das obras encontram-se em nomadismo, os ambientes 

naturais e urbanos alternam-se com frequência114 e, a partir do momento em que se decide 

estabelecer bases para uma vida sedentária, as personagens intervém na geografia daquele 

mundo para construir proteções fortificadas, plantar e estabelecer moradias confortáveis. 

Conforme apontamos no primeiro capítulo há parâmetros dramatúrgicos compartilhados 

que unificam a construção ficcional em The Walking Dead. Dois deles orientam a ambiência: a 

inacurácia temporal, a inexistência de poder político e de meios de comunicação de massa, além 

de não haver conhecimento sobre o que provocou o surgimento de zumbis ou possíveis curas 

para o estado morto-vivo. 

A falta de uma temporalidade específica nas obras da franquia elimina a necessidade de 

adequar acontecimentos do mundo real à linha do tempo de cada uma delas. Assim, obtém-se 

uma espécie de atemporalidade narrativa que facilita o enfoque na ação presente e na situação 

vivida pelas personagens.  

Sobre a linha do tempo das HQs, Kirkman (2007a) afirmou que “The Walking Dead 

toma lugar em nosso mundo, como se toda essa coisa houvesse começado a acontecer em 

outubro de 2003 e continuado a partir dali. Agora [Edição 38] na revista... Ainda é, tipo... Junho 

de 2014 nesse momento"115. Dois anos depois, entretanto, ele sentenciou que 

 

[The Walking Dead] é ambientado em tempos modernos... Mas o quadrinho se iniciou 

em 2003 e apenas um ano se passou na revista. Mas isso não significa que é 2004 na 

                                                 
113  Cf. http://www1.gadnr.org/cwcs/Documents/cwcs_docs.html  

114 Uma lista de locais e cenários, assim como suas funções em cada produto, é apresentada no Apêndice B deste 

trabalho. 

115 Traduzido do original, em inglês: "The Walking Dead takes place in our world, as if this stuff has started 

happening in October 2003 and continued from there. Now, in the book it's still only like... June 2004 at this point. 

http://www1.gadnr.org/cwcs/Documents/cwcs_docs.html
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HQ... Talvez seja 2009... Quem sabe... Quem se importa de verdade? Eu não quero 

ser específico (KIRKMAN, 2009a). 
116 

 

No romance Fall of The Governor, que poderia ser visto como uma prequela da HQ, os 

mesmos eventos ocorrem em um período de tempo duas vezes maior. Um exemplo é o encontro 

entre o grupo de Rick e o do Governador, nos quadrinhos, se dá cerca de um ano depois do 

apocalipse zumbi, enquanto que nos romances menciona-se que ocorreu dois anos depois. De 

um modo geral, contudo, nenhuma das obras parece se situar em um tempo muito diferente das 

outras, tendo cada mundo ficcional mais ou menos as mesmas características. 

Quanto à inexistência de poderes políticos e dos meios de comunicação, esta é uma 

constante sem explicação em todas as obras e funciona como um dos mistérios desse universo 

ficcional, assim como as origens do apocalipse zumbi.  

No primeiro arco das HQs e na primeira temporada da série a busca por segurança do 

governo é um dos objetivos da ação. O grupo de Rick Grimes intercepta uma frequência de 

rádio – uma das poucas fontes de informação que aparece naquele universo – que garante 

possibilidade de refúgio aos sobreviventes na cidade de Atlanta. Apesar da promessa, eles não 

conseguem encontrar qualquer apoio ou sinal de um poder oficial pelas ruas da cidade. Nos 

romances, o grupo do Governador tem a mesma busca e mesma frustração. No jogo eletrônico, 

Lee se aproveita da falta de um poder instituído para voltar a ser um homem livre e, em 

momento algum, deseja que exista um governo novamente.  

É importante apontar que a sociedade é substituída por pequenos agrupamentos e 

comunidades que constroem suas próprias regras. O grupo de Atlanta, liderado por Grimes, se 

orienta por escolhas morais e éticas internas como a proibição do assassinato ou da violência 

entre os membros por meio da formulação “Você mata, você morre” vista na edição 17 da HQ. 

O grupo cria divisões de trabalho de acordo com a especialidade de cada personagem e monta 

objetivos de curto prazo, como montar cercas ao redor da prisão que ocupam em determinado 

momento na narrativa, ou de longo prazo, como o preparo da terra para o plantio. O grupo de 

Woodbury, liderado pelo Governador, vive uma cidade fortificada e armada que utiliza zumbis 

em eventos de entretenimento e permite o assassinato livre de estrangeiros em prol do saque de 

seus suprimentos117. Já o grupo de Lee e Clementine é menos organizado, uma vez que não 

                                                 
116 Traduzido do original, em inglês: [The Walking Dead] is set in modern times...but the book started in 2003 and 

only a year has passed in the book. But that doesn't mean it's 2004 in the book...maybe it's 2009...who knows...who 

really cares? I don't want to be specific."  

117  Uma lista com os grupos de cada um dos produtos e a linha política deles pode ser vista em nosso Apêndice 

C. 
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chegam a se estabelecer em quaisquer um dos ambientes por onde passam. As relações entre 

esse grupo são mais frágeis e temporárias, não é à toa que se dissolve completamente até o fim 

do jogo eletrônico. 

Por último é interesse notar que há locais em comum que são explorados nas diferentes 

mídias. Em todas elas aparece a cidade de Atlanta, na Geórgia, tornando-se um destino ora de 

chegada para busca de itens, refúgio e condições de sobrevivência (HQ, Série e Romances), ora 

de saída, como no caso de Lee sendo transportado para uma prisão, como mostrado no jogo 

eletrônico. A rodovia Interstate 85 é o espaço percorrido para essas chegadas ou saídas em 

todos os produtos. 

 

  
Figura 9 Interstate 85 na HQ (Edição #2) 

Figura 10 Interstate 85 no jogo eletrônico (Episódio 1) 

 

O jogo, os quadrinhos e a série também compartilham a Fazenda de Hershel Greene 

como ambiente. Mais convergente é a relação entre HQs, romances e TV, que apresentam o 

condomínio privado Wiltshire Estates, a cidade de Woodbury e a prisão118 (embora na versão 

da TV ela tenha um nome diferente) enquanto espaços utilizados. Fora isso, por ser uma 

adaptação, TV e quadrinhos empregam praticamente os mesmos espaços, ainda que se troquem 

nomes ou ordem de aparição. 

Assim, é possível notar que há uma ambiência recorrente que tende a se apresentar nos 

novos produtos associada há regras restritivas acerca da temporalidade, ou da situação política. 

A presença de zumbis e perigos que exigem aventura (como a necessidade de vasculhar 

suprimentos) conduz o desenho da ação tanto para jogos eletrônicos, quanto para mídias 

predominantemente narrativas.  

O fato da maior parte das histórias se passarem na Geórgia funciona como um atrativo 

para fãs que desejem ver partes diferentes da ambiência, montando um quebra-cabeça de como 

                                                 
118 Embora não seja confirmado na obra, é possível que a prisão para qual Lee estava sendo conduzido no começo 

dos eventos do jogo eletrônico seja a mesma instituição vista na televisão, nas HQs e nos romances. 
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está a geografia física e política da região, assim como obter versões alternativas quando elas 

são usadas para fins diferentes.  

 

2.2.2 Eventos e problemas 

O segundo conjunto de elementos transmodais se refere à construção de eventos ou 

problemas a serem resolvidos narrativamente ou solucionados por jogadores em um game 

(DENA, 2009, p. 210). De acordo com Dena, problemas podem ser empregados tanto em modo 

lúdico quanto narrativo, pois ele funciona como teste nos jogos e como um artifício dramático 

em histórias (inclusive nas histórias dos jogos eletrônicos, assumindo assim uma dupla função). 

A existência de eventos ou problemas funciona em duas configurações: a primeira diz respeito 

de grandes eventos vividos no universo ficcional e que impactam quaisquer das obras contidas 

nele; já a segunda é relativa a uma matriz de produção de conflitos ou eventos que esse universo 

ficcional é capaz de fomentar em seus variados produtos. 

No primeiro caso, trata-se da existência de pontos-chave na constituição de um universo 

ficcional que contribui para a caracterização dramática ou atmosférica das obras. Um exemplo 

disso é a ciência de que, no universo ficcional de As Crônicas de Gelo e Fogo (George R. R. 

Martin, 1996-), houve uma guerra recente que unificou os sete reinos, embora tenha deixado 

diversas feridas abertas entre os povos do continente de Westeros. Este evento está presente 

tanto no jogo eletrônico, quanto na série de TV, nos romances e nos quadrinhos desta 

propriedade intelectual. 

Sobre esta primeira característica pode-se afirmar que há como eventos básicos 

compartilhados no universo de The Walking Dead o apocalipse zumbi, a destituição do governo 

e dos meios de comunicação, assim como de toda instituição social. Alguns eventos específicos, 

como a morte de Lori, são mostrados em mais de um produto, mas não há eventos que afetem 

todos os produtos além dos citados anteriormente.  

Por outro lado, no segundo caso, da tipologia de eventos e problemas que podem surgir 

nesse universo ficcional, existem mais exemplos a serem apontados. Um dos problemas mais 

comumente enfrentados em todos os produtos é a morte. Em um mundo perigoso como o de 

TWD, a morte espreita tanto por ação dos zumbis, quanto advinda do antagonismo humano, e 

morrer é uma possibilidade corriqueira. Ao se observar a lista de personagens mortos até o 

momento em cada um dos produtos, temos os seguintes dados: nas HQs há 108 mortos e 6 

desaparecidos dos 164 personagens sobreviventes (taxa de mortalidade aproximada de 65,8%); 

na série de tevê, 161 mortes, 38 desaparecidos de 224 personagens sobreviventes (taxa de 

mortalidade aproximada de 71,8%); no jogo eletrônico, 32 mortes obrigatórias, 16 mortes 
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opcionais (dependentes de escolhas no jogo), 19 desaparecidos de 68 personagens 

sobreviventes (taxa de mortalidade aproximada de 70,5%); nos romances, 126 mortes, 39 

desaparecidos, de 184 personagens sobreviventes (taxa de mortalidade aproximada de 68,4%).  

Por ser um problema sempre presente, a possibilidade de morte orienta certas estratégias 

dramáticas, como o suspense criado em cenas que envolvem a transformação de uma das 

personagens em zumbis. Um bom exemplo é a transformação de Amy, na série de TV, no quarto 

episódio da primeira temporada. A garota é mordida por um zumbi e morre por conta da perda 

de sangue. Andrea, irmã de Amy, mesmo sabendo que a irmã virará uma das criaturas, se recusa 

a deixar que destruam a cabeça dela – é preciso destruir o cérebro do morto para evitar que ele 

retorne enquanto zumbi. Andrea se mantém abraçado à irmã, em um luto duradouro que faz os 

outros personagens temerem pelo momento em que Amy retorne, pois qualquer falta de atenção 

pode resultar em Andrea também ser mordida. 

 
Figura 11 Amy prestes a se transformar (T01E05) 

 

Outros problemas comuns enfrentados nos produtos e que acabam virando parte de uma 

matriz de eventos nas obras são:  

 Mordidas de zumbis e a necessidade de isolar ou assassinar o infectado, 

ou, ainda de amputar uma parte do seu corpo antes que o vírus se espalhe (caso de 

Hershel na HQ e no romance, de Lee, no jogo eletrônico e Rick Grimes em na TV, 

quadrinhos e livros); 

 A busca por ajuda governamental em Atlanta (ou fuga dela, no caso do 

jogo eletrônico); 

 Encontro com novos sobreviventes, que pode resultar desde conflitos 

tensos com 'bandidos' à assimilação de integrantes a um dos grupos; 

 Doenças que eram corriqueiras, como gripes, tornando-se problemas 

reais por escassez de remédios; 

 A necessidade de migrar entre cenários em busca de víveres e refúgio; 

É importante observar que o mecanismo lúdico do game trata da construção dos 

problemas e eventos de modo narrativo, uma vez que os desafios envolvem escolher uma dentre 
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várias ações não para vencer o jogo, mas para conduzir a trama em uma experiência única. 

Dessa forma, pode-se admitir que os eventos e problemas no universo ficcional de The Walking 

Dead estão ligados mais à manipulação do fio narrativo do que do lúdico e, muito embora haja 

poucos eventos-chave partilhados pelos mundos ficcionais de cada produto, há uma tipologia 

de problemas que se manifesta em todos eles, garantindo uma continuidade na experienciação 

destas obras. 

A seguir, serão aprofundados os mecanismos dramatúrgicos e de gênero que operam 

neste universo e que também funcionam para unificar os elementos poéticos destes diferentes 

produtos.  

 

2.3. Os recursos de dramaturgia 

O pesquisador suíço Emil Staiger (1977) apresenta, em seu Conceitos Fundamentais da 

Poética, a tese de que há três recursos poéticos principais que compõem as obras de arte 

literárias, seja ela poesia, romance ou texto teatral. Estes recursos são o lírico, o dramático e o 

épico119, e não há nenhuma obra que os possua de forma pura, ou seja, não existe trabalho que 

seja somente épico, somente lírico ou somente dramático, mas, ao invés disso, os três recursos 

se encontram combinados, nas obras, em diferentes proporções para a produção de diferentes 

efeitos. Dessa tese, Staiger depreende não existir gêneros literários que correspondem 

integralmente a um destes recursos, portanto obras eminentemente líricas não têm de ser sempre 

música ou poesia, assim como as criações dramáticas nem sempre são tomadas como 

espetáculos teatrais. Apesar do pesquisador não ter tratado de histórias em quadrinhos, séries 

televisivas ou jogos eletrônicos, seus conceitos, incorporados aos estudos da dramaturgia, 

podem ser empregados, com adaptações, para compreender como se organizam as histórias em 

muitas mídias. Para deixar clara a abrangência destes recursos, deve-se conceituá-los 

brevemente. 

O recurso lírico é descrito, por Staiger, como aquele em que o poeta (criador) não 

constrói objetos, ou seja, mundos ficcionais logicamente encadeados em uma história. O lírico, 

visto como subjetivo, é uma expressão do mundo íntimo do criador (ou de suas personagens), 

que se encontra perante uma disposição anímica (Stimmung) e se deixa contagiar por um estado 

de espírito. Esta disposição, que afeta liricamente o criador, é realizada de forma que o que seja 

dito ou mostrado por ele utilize de dispositivos plásticos e sonoros que tentem corresponder à 

                                                 
119  Estes recursos são distintos da Lírica, da Épica ou da Dramática, pois se referem à poiesis, modo de 

fazer, e não a territórios de ficcionalidade demarcados por uma determinada tradição ou escola de criação.  Esta 

distância também deve ser mantida a gêneros midiáticos como o drama televisivo. 
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própria sensação provocada. Staiger afirma, sobre isso, que “o valor dos versos líricos é 

justamente essa unidade entre a significação das palavras e sua música” (STAIGER, 1977, p.7). 

Assim, numa obra audiovisual, caso se deseje provocar a sensação de nostalgia ao se 

reencontrar uma foto há tantos anos esquecida, poder-se-ia utilizar de uma música patética, 

fusão de imagens do passado e do presente, balbucios da personagem, lágrimas e outros 

artifícios que transcendem as possibilidades expressivas e racionais do indivíduo.  

A oposição entra a forma e o objeto inexiste no lírico, porque não há formação de objetos 

antagônicos como vilão e herói. Por essa razão, Staiger afirma que, dentre os três recursos, o 

lírico é aquele que mais cria estruturas, pois existem tantas quanto climas (Stimmungen) possam 

ser expressos. Também por esse argumento ele explica que as obras eminentemente líricas 

costumam ser curtas, pois os estados de afeto são condensados e, não havendo preocupação de 

encadeamento de fatos ou episódios, o lírico não consegue se reproduzir de forma duradoura – 

o estado de ânimo toma a obra e seus apreciadores, e então se dissipa. 

Dentre as mais importantes características desse recurso indicadas por Staiger estão: as 

sensações e fatos poéticos, predominantemente, no presente verbal, “misturam-se espacial e 

temporalmente fatos próximos e longínquos” (1977, p.21) sem que haja necessidade de ligação, 

uma vez que “todas as partes estão imersas no clima ou na 'diposição anímica' lírica” (p.21); a 

falta de distância entre sujeito e objeto, uma vez que estão um-no-outro, é chamada de 

recordação, já que todas as temporalidades e entes estão tomados pelo mesmo clima; dissolução 

da estrutura sintática, uma vez que mesmo a linguagem pode se desfazer quando mergulhada 

em um determinado estado de disposição afetiva; compreensão imediata do estado lírico da 

obra, uma vez que ela não carece de conexões lógicas ou fundamentação, se firmando pelos 

efeitos sensoriais que desperta em sua audiência. 

Passando ao recurso épico, Staiger o identifica como objetivo, no sentido de que o seu 

criador se distancia do material ficcional da obra apresentada para melhor formulá-la e 

descrevê-la. Aqui ele está preocupado em construir um mundo ficcional filinagrado, marcado 

por episódios que se sucedem aos entes de sua obra, e cuja apresentação é coesa, valendo-se de 

um senso acentuado de identidade. Enquanto identidade, Staiger quer afirmar a estrutura mais 

ou menos simétrica que as obras épicas constroem em seus episódios, de modo a atentar seus 

consumidores mais à consagração de uma forma do que ao triunfo de uma originalidade 

narrativa. 

A consagração da forma, explica Staiger, é comparada à busca pela Beleza ou Perfeição 

nas artes plásticas. Para o autor épico há interesse em demonstrar, por meio de riqueza 

vocabular e plástica, os acontecimentos de uma determinada narrativa como se ela acontecesse, 
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em todos os detalhes, diante do espectador. Assim, descrevem-se em detalhes todos os bens em 

uma sala, sem que haja qualquer compromisso em empregar narrativamente estes objetos. 

Também no épico há a preocupação em criar personagens e ambientes cujas características 

materiais e físicas possam corresponder (ou contrastar vivamente) ao comportamento ou 

estados emocionais assumidos ou vividos. Assim, um homem temperamental pode ter olhos 

agressivos e íris achatadas como uma cobra. Esse mesmo homem, por contraste, poderia ter 

feições pacíficas. Em ambos os casos, é empregado uma objetificação bastante demarcada, e 

isto é o que importa nesse recurso. 

Outros elementos demarcados pelo recurso épico são: o uso de fórmulas narrativas 

repetitivas e personagens estereotipados, para que a obra se ocupe de construir prolixamente os 

cenários e as ações; o encadeamento lógico das histórias épicas é construído para permitir mais 

que se possa narrar cada passagem de maneira rica do que para conduzir a história a um final 

que confira unidade e significação completa; “o épico raramente escolhe o caminho mais 

rápido” (STAIGER, 1977, p.42). Nesse recurso a divagação e a reflexão são valorizados, 

portanto o ritmo não precisa ser acelerado; é constituído por episódios (ou partes) autônomos; 

o princípio da composição da obra épica é o da simples adição de eventos independentes, sejam 

em pequena ou grande escala; o interesse pela história épica é fomentado pela sucessão de 

eventos, geralmente apresentados em um crescendo no qual cada nova parte “tem que ser ainda 

mais rica, mais terrível ou mais agradável” (STAIGER, 1977, p.52); além da intensificação do 

episódio, pode-se trabalhar os contrastes, ou seja, a inserção de heróis e cenários sob regimes 

diferentes dos conhecidos no evento anterior; o tempo narrativo é o do passado, ainda que o 

tempo verbal seja presente, porque se contam histórias de objetos e eventos que parecem 

concretos e completos em sua própria descrição. 

Por fim, Staiger apresenta o recurso dramático, o qual ele também chama de estilo da 

tensão. Para ele o dramático contém dois elementos essenciais: o patético e o problemático.  

A patética se refere às “paixões”, ou seja, os afetos que movem os indivíduos. Diferente 

da disposição anímica lírica, a ação do pathos é visível enquanto um movimento concreto de 

um indivíduo ou grupo de indivíduos em direção contrária, chocando-se contra outros 

indivíduos ou à sociedade como um todo – o objeto contrário ao indivíduo é chamado, por 

Staiger, de status quo. A razão para esse choque, as paixões, conseguem ser compreendidas 

cognitiva e emocionalmente pelos espectadores, por meio de discursos, gestualidade e 

provações vividas pelas personagens. Por esse motivo que a dramática se apoia tanto na atuação 

e na composição dessas figuras: por mais vil que seja a paixão de uma personagem ela deve 

carregá-la como sua verdade, a ponto de fazer parecer que o status quo está aquém em nobreza 
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de ideias. A dinâmica das ações patéticas é a da tensão entre presente e futuro, pois o indivíduo 

estará sempre buscando modificar o ambiente em que está inserido por meio de seus ideais e 

crenças.  

Nas obras patéticas tudo se volta para o final da obra. Diferente do épico, em que cada 

passagem da narrativa é igualmente importante, a obra pode ser dívida, segundo Staiger, “em 

'expectativa' e 'desfecho', e que a primeira, a expectativa, deve ser conduzida de tal modo que a 

conclusão ganhe o máximo em clareza e ênfase” (1977, p.68). 

A problemática, por sua vez, compreende a ideia de um percurso de obra cujo início e 

fim são interdependentes e giram em torno de tensões, ou conflitos, ligados a situações e ações 

concretas. O início do trabalho poético se caracteriza enquanto uma premissa e seu final se 

encerra como uma conclusão. As partes da obra, na problemática, exigem um alto grau de 

unidade, a ponto de que qualquer mínima alteração possa modificar o todo completamente. De 

acordo com Staiger, “no estilo problemático o todo tem que ficar claro antes do poeta 

determinar natureza e proporção das partes. Ele resolve inicialmente que ponto quer atingir e 

depois considera como orientar o trabalho para esse ponto” (1977, p.69). É, portanto, necessário 

tornar cada parte da obra extremamente funcional para que a ação aponte sempre para a frente 

e o sentido da história se feche e se faça compreender totalmente ao seu final. 

Sobre histórias longas, Staiger afirma que, 

 

...em novelas longas ou em romances (…) quando além da fábula há ainda sérios e 

intricados problemas a se desvendar, o criador é então obrigado a muita concentração 

e cautela. É necessário sugerir o secundário em parcas pinceladas, e acentuar o 

essencial por meio de acontecimentos importantes ou de 'momentos concentrados'. De 

tempos em tempos serão feitas considerações resumindo o que aconteceu e auxiliando 

a memória. (STAIGER, 1977, p. 69)
120 

 

Patética e problemática estão imbricadas nas criações dramáticas. Conforme explicitado 

por Staiger, 

 

Aqui conseguimos compreender porque as duas modalidades do estilo de tensão — o 

patético e o problemático — unem-se tão facilmente. Um como o outro conduzem a 

ação para adiante. O phatos quer, o problema pergunta. Querer e questionar residem 

igualmente numa existência futura, que a depender da índole e da intensidade, decide-

se por um ou outro caminho. E enquanto as questões de um problema podem ameaçar 

uma abstração excessiva, exigindo a mais refinada arte para assegurar a participação 

do público, o pathos leva esse público obrigatoriamente à simpatia e lança questões 

ao coração do espectador, não a sua mente. (1977, p.72) 

                                                 
120 Esta passagem evoca ideias que se encontram expressas em manuais de roteiro hodiernos, tais como subtrama 

ou trama secundária, pontos-chave do enredo ou plot points, além de recapitulações. 
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Assim, o dramático consegue criar um contexto e uma estrutura de início, meio e fim 

que pode abarcar personagens em suas buscas e conflitos diante de outros personagens e eventos 

centralizadores. Sobre o dramático pode ser resumido que é um recurso em que: a tensão é 

constante e crescente, fazendo com que as ações desenvolvidas na obra apontem sempre para o 

futuro, levando a história andar por meio de ganchos, suspense, e da crescente curiosidade em 

conhecer os desenlaces do enredo; conta fortemente com a atuação e/ou construção de 

personagens envolventes; cada parte da obra dramática é interdependente com as outras e tem 

papel na significação do todo; é intersubjetivo, ou seja, fica entre a objetividade épica e a 

subjetividade lírica, uma vez que os entes dramáticos expõem seus íntimos em confronto entre 

si por meio de ações e diálogos; a ambiência não precisa ser detalhada como no épico e, com 

frequência, detalhes de cena só são evocados quando terão uso direto. 

A fundamentação de três recursos poéticos, conforme já dito, não significa que existam 

obras pertencentes exclusivamente a um ou outro, mas sim compostas destes gêneros em 

proporções variáveis. Dessa forma, faz sentido notar que uma obra como Sense8 (Netflix, 

2015), na qual a lógica das partes da história importa menos que os estados emocionais 

provocados, esteja tomada do lírico, embora ainda se mantenha dramática121. Já o quadrinho 

Sandman (Vertigo, 1989-1995), emprega estratégias dramáticas e líricas, mas pode ser visto 

como um épico rebuscado ao apresentar sucessivos episódios que desvelam, minuciosamente, 

elementos da cultura dos Perpétuos. Já uma série cômica como Master of None (Netflix, 2015) 

estabelece-se sobre a tensão dramática, sobretudo, ainda que contenha pequenas sketches e 

trechos que se subdividem enquanto partes autônomas ao gosto do épico. 

Dos recursos trabalhados pelo autor, talvez o lírico seja o menos predominante no 

consumo da ficção seriada contemporânea, que está mais ligada à contação de histórias e 

desenvolvimento de personagens e situações. De acordo com Vieira, ao observar a dramaturgia 

das séries televisivas recentes, é possível notar um misto dos recursos épico e dramático, 

especialmente na constituição de uma unidade de exibição que se situa entre o episódio e o 

capítulo, 

 

No episódio, a situação narrativa se constrói a partir de uma unidade dramática, a 

trama, que se desenvolve progressivamente tendo em vista a sua própria superação, 

ou seja, a trama episódica não se repete, ainda que sua forma se replique. Sua natureza, 

portanto, é essencialmente dramática no significado adjetivo do gênero, visto que se 

apresenta e se resolve em uma única emissão. No capítulo, por outro lado, 

                                                 

121  A essa construção chama-se “drama lírico” (STAIGER, 1977) 
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acompanhamos o desenrolar progressivo e gradual de tramas que não apresentam 

estrutura unitária em sua emissão única, tecendo continuamente situações dramáticas 

para o acompanhamento diário. Se no episódio o desfecho significa o resultado do 

clímax da ação dramática que supera e suplanta a trama para a emissão seguinte iniciar 

novo percurso, no capítulo, o desfecho é o auge de uma situação dramática que não 

se resolve, deixando em suspensão o desenrolar de uma das tramas desenvolvidas 

paralelamente. Resumindo: o episódio resolve a trama, perfazendo uma estrutura 

semântica unitária, e o capítulo expande a trama, amarrando para o futuro a solução 

dos problemas encenados. (VIEIRA, 2015, p. 10). 

 

Mesmo que essa conceituação se refira à televisão, é convincente que seja aplicada aos 

romances, aos quadrinhos e jogos eletrônicos de The Walking Dead, pois todos eles se alicerçam 

em uma serialidade longa na qual cada exemplar ou episódio e cada temporada ou arco resolve 

questões da narrativa, enquanto traz ganchos e novas informações que mantém a trama em 

continuidade. 

Decerto, o recurso que predomina no universo da franquia é o dramático, uma vez que 

as histórias de cada produto, mesmo no game, estão orientadas para o encadeamento das ações 

e o porvir das decisões tomadas pelos grupos de sobreviventes, especialmente no que diz 

respeito às escolhas feitas tendo em vista o cumprimento de necessidades básicas como a 

alimentação e a segurança. Em cada temporada, arco ou episódio há ganchos que puxam para 

uma nova localidade ou situação a ser explorada, de forma que se mantém sempre o interesse 

no que a trama apresentará a seguir. A dimensão patética do drama está assegurada, uma vez 

que estas obras se orientam sob o ponto de vista de um protagonista (seja Rick, o Governador, 

ou Lee Everett) que se comporta de acordo com uma perspectiva moral sólida, embora flexível, 

liderando um grupo que precisará se opor a outros pontos de vista possíveis. Pode-se dizer que 

estes líderes sobreviventes vivem para cumprir sua crença em um mundo civilizado e melhor 

para aqueles que os acompanham.  

Já a dimensão problemática do drama está na própria ideia de estabelecimento de um 

núcleo civilizatório haja visto que as tentativas empregadas tendem apenas a um sucesso 

temporário seguido de fracasso parcial (como a necessidade de procurar um lugar mais seguro 

do que a cidade de Atlanta) ou total (como a morte maciça dos moradores de Woodbury) 

necessitando passar por outras investidas de estratégia e recursos por parte dos sobreviventes. 

No jogo eletrônico não há tentativa de recuperação da civilização, tendo a ação um foco mais 

concentrado na busca dos pais de Clementine – que são encontrados já transformados em 

caminhantes no último episódio da primeira temporada. 

A necessidade de migrar entre cenários constitui uma estratégia épica dentro deste 

universo. Cada um dos produtos possui ambientes bem demarcados para ação, e a cada novo 

local há a construção de uma atmosfera específica e de eventos e problemas ligados aquele 
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local. Entre o primeiro e o segundo episódio do jogo eletrônico, por exemplo, as personagens 

sobrevivem por três meses em um velho hotel na cidade de Macon. Quando o segundo episódio 

se inicia Lee e seu grupo estão passando fome e precisam buscar um local onde possam se 

manter alimentados e seguros. Assim, acabam chegando à uma propriedade rural a convite de 

alguns sobreviventes encontrados na estrada. Lá, após o sumiço de alguns membros do grupo, 

descobrem que os anfitriões são, na verdade, canibais. Esse fato força-os à uma nova migração 

em meio à uma noite de tempestade bastante assustadora.  

Nestas obras seriadas, a cada novo lugar visitado pelas personagens constitui-se uma 

espécie de episódio e os problemas decorrentes vão aprofundando os temas da ficção pós-

apocalíptica como a luta para manter a humanidade e a esperança em meio à sobrevivência 

violenta. 

O épico se preocupa com a rica descrição e ambiência. Pode-se dizer que há, em The 

Walking Dead, uma especial atenção plástica ao desenho dos caminhantes, que mesmo sendo 

uma massa quase amorfa, deixa ver traços de humanidade em algumas das criaturas. Também 

há apelo ao recurso épico da estereotipia. Desse modo, não basta Rick Grimes ser um homem 

com ideais nobres, como ele também precisa portar seu chapéu de policial e o seu coldre para 

inspirar a lealdade dos seus seguidores. 

O lírico é o elemento poético que menos se destaca em The Walking Dead. Apesar de a 

série construir uma excelente atmosfera pós-apocalíptica, as personagens tentam, a todo 

instante, racionalizar os eventos pelos quais estão lutando para sobreviver. Quando uma 

personagem perde-se para as disposições e estados emocionais, a obra tende a transformar isso 

em ação direta, com outras personagens intervindo para remediar sua perda de controle racional. 

Esta característica reforça o caráter presenteísta e dramático do universo, que dá pouco espaço 

para que as personagens possam se deixar levar pelo íntimo. 

Ainda assim, há passagens onde o lírico pode se manifestar, especialmente na série de 

TV e na HQ, por meio das cenas em que Rick fala ao telefone com uma pessoa que crê ser Lori 

Grimes, sua esposa, depois dela falecer. Ele fala com esse ente ausente sobre o crescimento do 

filho Carl e sobre suas inseguranças sentimentais. Além dessas cenas, há alguns breves 

momentos de reunião ao redor da fogueira em que as personagens cantam músicas e recordam 

seus momentos, seja para todo o grupo, ou em conversas particulares. O Governador, em 

Woodbury, também protagoniza cenas líricas com a sua filha zumbi, conversando com ela sobre 

seus planos e recordações familiares, ainda que só obtenha grunhidos como resposta. 

Pode-se dizer, diante do exposto, que em TWD, impera o dramático na construção de 

personagens, cenas e conflitos, guiados por uma dimensão patética, que reside em especial nos 
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líderes-protagonistas, e por outra problemática, que é a questão de manter bases para 

reconstrução de uma civilização em meio às ruínas do mundo ou a busca por entes familiares 

para que se possa restabelecer a vida de uma criança. A necessidade de migração para a 

sobrevivência conduz à vivência temporária em diferentes paragens, onde são apresentados 

novos personagens e situações, como se constituísse um episódio dentro da trama geral. O 

lírico, por sua vez, aparece em raros momentos, e quase sempre com o objetivo de aprofundar 

a personagem central da obra. 

 

2.4. Territórios de ficcionalidade   

Conforme é formulado por Martín-Barbero (2006), em seu mapa das mediações, há uma 

percepção do gênero enquanto elemento ou estratégia de comunicação, constituído pela 

interação de lógicas de produção, formatos industriais, competências de recepção e matrizes 

culturais. Esta noção sobre gênero corresponde a um enfoque culturalista que visa perceber que 

produtos midiáticos tais como séries de TV, revistas em quadrinhos ou jogos eletrônicos 

encontram-se imbricados em diversos contextos históricos e sociais, que demarcam o modo 

como são produzidos e consumidos. A localização destes produtos em uma temporalidade e 

espaço definidos permite identificar processos como o da hibridação de gêneros ficcionais, ou 

territórios de ficcionalidade (BORELLI, 2001), que interagem no seio de obras contemporâneas 

em uma constante recriação de formatos e modelos narrativos. 

A noção de territórios de ficcionalidade é assim definida por Borelli, 

 

Os conceitos de "gêneros ficcionais" e "territórios de ficcionalidade" têm sido 

concebidos como elementos de mediação nas relações que se estabelecem entre 

produtores, produtos e receptores Os territórios de ficcionalidade são compreendidos 

não apenas como modelos literários, mas como matrizes, fatos culturais presentes em 

inúmeras manifestações da cultura popular de massa; são fluidos, dinâmicos, 

entrelaçam-se e encontram-se em permanente processo de redefinição e hibridização; 

ou seja, uma mesma narrativa pode conter traços de variadas matrizes: o melodrama, 

que se mistura à comicidade e esta, por sua vez, que dialoga com a narrativa fantástica, 

e assim sucessivamente (BORELLI, 2001, online) 
 

Autores como Mittell (2006) e VIEIRA (2015), ao analisar ficções seriadas televisivas, 

apontam a mistura de territórios ficcionais diversos como um dos elementos essenciais na 

produção contemporânea – e, para Mittell, esta é uma das condições de produção de 

complexidade narrativa. Esquenazi (2011, pp.38-40), salienta, ainda, o fato das séries 

televisivas que possuem longa duração favorecerem a construção de seus mundos ficcionais, 

facilitando a multiplicação de personagens, pontos de vista presentes nas obras, assim como 

maior variedade de caminhos narrativos. 
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As obras aqui analisadas, ainda que de meios diferentes, são de longa duração e 

apresentam traços de hibridação de diferentes territórios de ficcionalidade, especialmente os da 

ficção pós-apocalítpica e o do melodrama, mas também o do western. Junto com os recursos 

dramatúrgicos anteriormente apresentados, os territórios de ficcionalidade presentes na 

franquia estão ligados à elaboração de uma forma dramática compartilhada entre os produtos.  

 

2.4.1. O melodrama  

Da vasta tradição de estudos sobre o melodrama, nesta seção iremos nos aproximar do 

campo da dramaturgia teatral e da ficção seriada, por meio dos autores Thomasseau (2005) e 

Thorburn (1976), que em seus trabalhos buscaram mapear estratégias narrativas, especialmente 

no que tange à construção de situações dramáticas pautadas pelo espetacular e pelos efeitos 

sensoriais e emocionais como mais relevantes do que os cognitivos para a apreciação. 

Em seu estudo sobre o melodrama enquanto gênero teatral que se desenvolveu 

frutiferamente na França, Thomasseau (2005) traça suas origens a partir dos dramas cantados 

na Itália, no século XVII. Independente da época de produção, Thomasseau aponta que 

essencialmente o melodrama é 

 

... um gênero teatral que privilegia primeiramente a emoção e a sensação. 

Sua principal preocupação é fazer variarem estas emoções com a alternância e o 

contraste de cenas calmas ou movimentadas, alegres ou patéticas. É também um 

gênero no qual a ação romanesca e espetacular impede a reflexão e deixa os nervos à 

flor da pele (THOMASSEAU, 2005, p.139). 
 

Essa estrutura de alternância entre momentos de quebra de equilíbrio e retorno ao 

equilíbrio inicial também é apontada por Thorburn ao estudar as séries televisivas. Segundo ele 

(1976), o estratagema criado sobre a trajetória do herói e das personagens para manter esse 

equilíbrio deve reter um interesse fundamental no melodrama, portanto uma intriga bem 

construída e cuja causalidade seja bem encadeada é um dos elementos de prazer para o público. 

Nesse sentido, ainda conforme apontado por Thorburn, há necessidade de uma gestão das 

implausibilidades do enredo. Ele exemplifica esta necessidade por meio de um episódio da série 

Medical Center (CBS, 1969-1976), em que somos apresentados a um paciente com doença 

fatal, que pode se recuperar se realizar uma cirurgia que comprometerá inteiramente sua 

potência sexual. O paciente não deseja se submeter ao procedimento porque possui uma intensa 

relação física com sua nova esposa, muito mais jovem do que ele. Enquanto lida com esta 

situação, ficamos sabendo que uma das personagens recorrentes da série é a ex-esposa do 

paciente, e ela lida com a situação dele, além de precisar lidar com a nova esposa que ocupou 
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seu lugar. Por fim, o paciente encontra com o cirurgião e reconhece que eles já foram amigos 

próximos no passado, o que lhe faz ter confiança no procedimento médico. Essa junção de 

coincidências improváveis não se submete à verossimilhança externa, nem fere a apreciação do 

espectador, pois ela é encenada para lhe tocar sentimentalmente mais do que para lhe fazer 

reconhecer os fatos cognitivamente. Por isso, Thorburn aponta que autores de melodramas 

sofisticados conseguem conjugar um maior número de improbabilidades e ainda assim 

emocionar o público. 

Esta estrutura de funcionamento das histórias se alicerça, de acordo com Thomasseau 

(2005), numa intensa codificação do melodrama. Elementos como a tipologia das personagens 

e existência de uma questão moral estão presentes em todos os melodramas. Em seu estudo, o 

autor traz uma tipologia que diz respeito à criação de estereótipos como o do vilão, do herói, 

do personagem cômico, dentre outros. De um modo geral, estes personagens são criados para 

ocupar posições morais diversas que se confrontam. A perseguição é o mecanismo mais comum 

nos melodramas – os personagens moralmente bons, a mais das vezes, não possuem grande 

agência na trama, sendo perseguidos pelos vilões de moral baixa, artífices das situações 

dramáticas enfrentadas. O estereótipo, aqui, não é sinal de pobreza criativa, mas diz da 

estratégia sofisticada de criar aventuras e histórias tendo uma base que é comum para os 

espectadores e que surpreende pela capacidade de propor novas situações. Além disso, 

Thomasseau e Thorburn atentam para a atuação como um dos maiores chamarizes do 

melodrama: as atuações marcantes servem, inclusive, para criação de novos tipos, encarnados 

em um modo específico de representar a gestualidade, inflexão da voz, etc. 

É importante notar que os aspectos do melodrama são codificados, se repetem na 

tessitura das tramas e sofrem constantes reapropriações. A este fenômeno, Thorburn chama de 

princípio da multiplicidade, que assim ele conceitua, 

 

O princípio de multiplicidade permite que não menos, mas sim que mais realidade 

entre no gênero. Onde as velhas fórmulas foram desenvolvidas exaustivamente e 

simplesmente por meio de uma história - dessa forma que elas se converteram em 

estereótipos - elas agora são tratadas elipticamente em um enredo que entrega muitos 

(dos estereótipos) deles simultaneamente. Os tipos de personagens e situações 

familiares assim se tornam mais sugestivos e menos aprisionadores. Não há pretensão 

de que um dado personagem seja explicado inteiramente pelo enredo, e a fórmula tem 

o efeito liberador de criar uma premissa ou base sobre a qual o ator se encontra livre 

para construir. Ao minimizar a necessidade de longas contextualizações ou sequências 

expositivas, o princípio da multiplicidade permite que a história deixe de lado a 

questão de como essas amarras emocionais se formaram e concentra suas energias 

numa poderosa e crível encenação do presente (THORBURN, 1976, p.601) 
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Ou seja, a existência de estereótipos e de um cabedal de fórmulas narrativas funciona 

como uma ferramenta de concentração no que há de específico nas histórias contadas.  

Por fim, existe a representação de uma moralidade, que é um dos eixos temáticos de 

maior força dentro do melodrama. No melodrama clássico, “a abnegação, o gosto do dever, a 

aptidão para o sofrimento, a generosidade, o devotamento, a humanidade são as qualidades mais 

praticadas” (THOMASSEAU, 2005, p. 48). Estas qualidades existem numa divisão de forças 

maniqueísta, com vilões de um lado e heróis do outro. Contudo, este princípio de separação se 

transforma com o amadurecimento dos gêneros dramáticos, especialmente com o surgimento 

do drama burguês, que, segundo Szondi (2004), não mais se limita à criação de um herói puro, 

mas de um ser que, mesmo que estereotipado, faz parte de uma classe social, que tem na família 

um dos seus núcleos centrais, que se sente integrante de uma comunidade, que, enfim, é 

localizado num organismo de sociedade que molda seus valores e anseios. Complementa-se a 

isto a reflexão de Thorburn sobre a existência, no melodrama, do hábito de simplificação moral 

e o desejo por topicalidade, ou seja, a intenção de engajar ou representar atitudes morais e 

comportamentais que pertençam a um dia e tempo particulares, especialmente o 

comportamento chocante ou ameaçador para os códigos morais prevalecentes. 

O primeiro elemento melodramático que percebe-se em The Walking Dead é o da 

existência de uma engenharia narrativa em que as personagens são inseridas numa situação de 

equilíbrio inicial, que é rompido por provações e perseguições e, com a resolução dos 

problemas, a harmonia é restituída. Como se pode ver ainda no episódio piloto da série e nas 

primeiras edições dos quadrinhos, em que somos apresentados ao mundo comum e tranquilo de 

Rick Grimes, um policial da Geórgia, tudo seguia tranquilamente até ele ser baleado em uma 

operação e entrar em coma. Ao acordar no hospital ele já está em um mundo diferente, tomado 

pelos zumbis. Ele passa por dificuldades até conseguir reaver suas armas e partir em busca de 

sua família. A partir daí a série e seus personagens adquirem um caráter errático, pois eles estão 

sempre em busca de um local onde possam se estabelecer socialmente, o que conseguem 

temporariamente até que ocorra algum problema interno, como quando uma das crianças do 

grupo enlouquece e passa a assassinar outros seres vivos; ou algum problema externo como 

confronto com outros humanos ou invasão de zumbis. Em cinco temporadas e mais de 50 

edições mensais, as personagens já habitaram temporariamente espaços tais como uma fazenda, 

a cidade de Atlanta, uma igreja, uma prisão e um acampamento na floresta. Estes espaços são 

trabalhados com uma progressão épica de modo a constituir ambientes que condensam a 

experiência deste grupo.  
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Um segundo elemento melodramático de monta está na caracterização das personagens. 

Os caracteres que conformam o grupo de sobreviventes dos produtos aqui estudados são de 

diferentes estratos sociais e ocupam funções diferentes em sua precária organização social. 

Assim, temos o protagonista que é policial e líder do grupo, na HQ e na TV, e que representa 

uma esperança de justiça social; o protagonista criminoso, no caso de Lee, que busca se 

desvincular do seu passado e expiar sua culpa por meio do auxílio dado à indefesa Clementine; 

Lori Grimes, a esposa dedicada se envolveu com Shane, melhor amigo de Rick, por se sentir 

fragilizada pela ausência inicial do marido para lhe proteger; Carl Grimes, filho de Lori e Rick, 

é uma das poucas crianças sobreviventes e é um dos indivíduos mais afetados pelo mundo 

estilhaçado em que vivem, assim como Clementine, a garota cuidada por Lee, ou Penny Blake, 

a filha do Governador que é assassinada e transformada em zumbi. Essas personagens centrais 

nos demonstram que há, inclusive, elementos da tipologia clássica de caracteres encontrada em 

The Walking Dead.  

Assim como Thomasseau assinala para os melodramas clássicos, TWD concentra nas 

mulheres e nas crianças os maiores efeitos dos males provocados pelos vilões e desafios, ainda 

que aqui essas duas personagens possuam agência – o que não acontece no teatro dos séculos 

XVIII e XIX. No jogo eletrônico podemos apontar Clementine como a figura infantil que perde 

os seus pais e depois o seu tutor, Lee, sendo deixada sozinha no mundo pós-apocalíptico ao 

final do game. Além disso, podemos apontar a figura de Shane, o amigo fiel que se apaixona 

pela mulher de Rick, que funciona como o modelo do burguês ou membro da realeza que 

aparenta ser nobre e honrado, mas é um traidor em pele de cordeiro, bem ao modo dos 

estereótipos de vilania do melodrama clássico.  

De modo geral, as personagens são baseadas em tipos facilmente reconhecíveis para fãs 

de cultura pop, pois tipos conhecidos em séries, games, HQs e animes, tais como os já referidos 

da guerreira de katana e do bad boy que luta com uma besta. É aqui que opera, inclusive, o fator 

de multiplicidade conjugado à gestão de implausibilidades, que permite entrar não somente 

personagens reconhecíveis da tipologia do horror assim como dos meios nerds e geeks sem que 

coloquemos em xeque sua existência em termos de verossimilhança. 

Em termos de moralidade, TWD se organiza e age de modo a apresentar suas 

personagens em situações-limite que subvertem as noções morais existentes. É o caso da 

discussão entre Lori e Shane em meio à ponte para Atlanta, na segunda temporada da série 

televisiva. Shane pega mantimentos no carro das pessoas e Lori questiona se o grupo agirá como 

saqueadores de mortos. Todos se olham, mas no fim concordam com Shane de que, sob extrema 

necessidade, eles precisam fazer o que for necessário para a sobrevivência. Outra situação-
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limite é quando, no terceiro episódio do jogo eletrônico, Lee, acompanhado de Kenny, faz uma 

vasculha pela cidade Macon. Eles encontram uma loja com alguns dos últimos suprimentos 

disponíveis na região, mas enquanto pegam os itens escutam uma garota gritando. Eles param 

a vasculha e localizam a jovem, que foi mordida por um zumbi – e outros estão a caminho. O 

jogador tem a opção de matá-la com um tiro para poupá-la do sofrimento, mas isso atrairá mais 

mortos-vivos, ou deixá-la para trás. Caso o jogador escolha a primeira opção, ele terá menos 

tempo para coletar os suprimentos por conta dos mortos-vivos que surgirão. 

Robert Dean sintetiza os desafios morais da série televisiva na seguinte passagem, 

 

The Walking Dead desmonta qualquer senso de equilíbrio ao transformar o símbolo 

costumeiro de virtude e inocência em um zumbi comedor de carne no qual o herói 

atira na cena de abertura. A maneira convencional com que os tipos de personagens e 

eventos são organizados também se alimenta de uma tendência central e característica 

do melodrama que é formada em torno de um quadro ético e moral claro. Posto da 

forma mais simples, um curso de ação que seja zeloso, fiel e virtuoso será 

recompensado enquanto um comportamento covarde, sacrílego e vicioso será punido. 

Como outras convenções, a estabilidade uma fórmula maniqueísta é alongada ao 

ponto limite por desafios éticos vivenciados pelos personagens enquanto navegam 

pelo cenário pós-apocalíptico. Ao fim da primeira temporada o grupo de 

sobreviventes debateu questões tais como se deveriam arriscar a vida de muitos para 

salvar as vidas de poucos. Eles foram requisitados a deserdar ou executar membros da 

família e outros indivíduos de sua pequena comunidade. Além disso, os episódios 

tocaram em outras questões, mais domésticas e morais, como o ponto em que se deve 

interferir em assuntos conjugais, o compartilhamento de recursos e se é correto ou não 

a pilhagem. De uma perspectiva ética essas tramas e ações apresentadas têm o efeito 

de recalibrar o compasso moral para uma era pós-apocalítptica.(DEAN, 2012, p. 

89)
122 

 

A reconstrução de um processo civilizatório é uma das grandes questões deste universo 

ficcional e, conforme demonstrado por Dean, o interesse está em ver diversas situações 

dramáticas do repertório melodramático serem testados na situação de extrema necessidade 

vivida pelas personagens. Nesse sentido as questões se alinham a noções trazidas pelo drama 

burguês e sintetizadas no melodrama burguês, quais sejam: a manutenção da família, a ação 

                                                 
122 Traduzido do original, em inglês: “‘The Walking Dead’ dismantles any sense of equilibrium by transforming 

the customary symbol of virtue and innocence into a flesh eating zombie which the hero guns down in the opening 

scene. The conventional manner in which character types and events are arranged also feeds into a central tenet 

and characteristic of melodrama that is formed Ethical Catechism and “the Walking Dead” around a clear moral 

and ethical framework. Put in its simplest form, a course of action that is dutiful, faithful, and virtuous will be 

rewarded while cowardly, sacrilegious, and vicious behavior will be punished. Like the other conventions, the 

stability of this manichean formula is stretched to breaking point by the ethical challenges characters face when 

navigating the post-apocalyptic landscape. By the end of the first series the group of survivors have debated 

questions of whether to risk the lives of the many in order to save the lives of a few. They have been required to 

restrain, desert, or execute family members and others from within their small community. In addition, the episodes 

have tackled other more domestic and practical moral questions such as the point at which to intervene in marital 

affairs, the sharing of resources, and the rights and wrongs of looting. From an ethical perspective these storylines 

and the actions they present have the effect of re-calibrating the moral compass for a post-apocalyptic age”. 
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individual como superior e mais redentora que a do coletivo e a necessidade de instauração de 

uma justiça social.  

Buscou-se, neste tópico, verificar e elencar os indícios básicos e clássicos do melodrama 

em The Walking Dead. Foi possível encontrar aspectos melodramáticos no modo de estruturar 

a narrativa, cujo equilíbrio é constantemente ameaçado e, logo em seguida, restituído; a 

presença de uma eterna perseguição seja por meio de “bandidos” contra “heróis” ou dos zumbis 

em busca de carne humana; na tipologia de caracteres; e, também substancialmente, no modo 

como apresenta questões morais como motoras das tramas e subtramas. É possível concluir que 

o melodrama é um dos gêneros que predominam em The Walking Dead. 

 

2.4.2. A ficção pós-apocalíptica e o western 

A Ficção Pós-Apocalíptica é um subgênero da Ficção Científica que costuma 

representar a dura realidade da sobrevivência humana imediatamente após uma catástrofe 

mundial (ANDRADE, 2009). Seja porque a humanidade foi infectada por fungos como em Last 

of Us (Sony, 2014) ou porque o mundo foi tomado por água após o derretimento das calotas 

polares em Waterworld (Universal Pictures, 1995), há uma imensa possibilidade de ocasos 

possíveis para desencadear este cenário. 

Este gênero tem tido particular crescimento nos últimos anos (BECKER, 2010, p. 1)123 

e alguns autores tentam explicar razões para este interesse. Becker (IDEM, p.2) aponta que o 

advento das bombas atômicas durante a segunda guerra mundial provou ser possível destruir a 

civilização e isso tem alimentado criadores a imaginar como seria uma sociedade de 

sobreviventes vivendo à sombra de uma sociedade passada.  

De acordo com Skoll e Korstanje (2014), o aumento no consumo e produção de ficções 

pós-apocalíptica nas primeiras décadas do século XXI acompanha a existência de uma sensação 

moral identificada como milenialismo ou milenarismo. Segundo eles, 

 

Cada fim de milênio representa para os seres humanos uma nova estruturação de suas 

crenças, de suas produções, formas de consumo, e mesmo suas linhas hierárquicas de 

autoridade. O milenarismo pode ser defendido como um movimento moral cujos 

objetivos são orientados à erradicação do pecado no coração humano124 (SKOLL; 

KORSTANJE, 2014) 

                                                 
123 Baacke e Aarseth (2013, p.15) revelam dados que comprovam o crescimento de produções nesse subgênero, 

em especial nas histórias que contém zumbis. Dos 641 filmes que contém zumbis encontrados em listas como 

IMDb e Wikipedia, cerca de 70 por cento foi produzido pós 11/9. Já dos jogos eletrônicos que tratam da batalha 

contra zumbis, 64% foi produzido depois de 2002. 
124 Traduzido do original, em inglês: “Every end of millennium represents for human beings a new structuration 

of their beliefs, their production, forms of consumption, and even their hierarchical lines of authority. 
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Quaisquer que sejam as razões para o florescimento deste subgênero, os autores 

concordam em descrevê-lo enquanto, 

 

uma ficção que frequentemente descreve um indivíduo, grupo ou sociedade 

sobrevivendo nas ruínas de um mundo velho após um desastre final que destruiu o 

mundo. Como a sociedade foi destruída, a sobrevivência se trata de satisfazer 

necessidades primárias (comida, água, oxigênio) assim como evitar situações 

perigosas com sobreviventes hostis e/ou com novas ameaças. Há sobreviventes 

vivendo em vários cantos do mundo/cenário ficcional e ficção pós-apocalíptica típica 

foca em como eles estão lidando com as consequências do apocalipse (BØ, 2013, 

p.4)125 

 

Algumas das obras mais definidoras deste gênero são I Am Legend (Richard Matheson, 

1954), A Noite dos Mortos-Vivos (George Romero, 1968) e O Último Homem (Mary Shelley, 

1826).  

Um conjunto de elementos a se ter em conta na análise de ficções pós-apocalíptica está 

na compreensão dos perigos e desafios que este cenário apresentará às personagens. Uma 

necessidade recorrente nesse gênero é a de vasculhar por suprimentos (BØ, 2013, p.13), 

também chamada de supply run (busca por suprimentos). Essa ação e o suprimento que se busca 

varia, havendo ficções como I Am Legend na qual há alimentos, roupas e remédios de sobra, 

por haver apenas um humano vivo para usufruir desses itens; enquanto que no jogo eletrônico 

online DayZ (Bohemia Interactive, 2013) os jogadores são obrigados a disputar recursos 

limitados contra outros jogadores, às vezes se associando em grupos para obter vantagens de 

batalha. O modo como cada recurso é obtido, gerido e protegido impacta nas estratégias de 

sobrevivência adotadas e têm importância capital para este subgênero. 

Em The Walking Dead, a necessidade por suprimentos é uma das tensões principais 

porque a maioria das lojas e propriedades já foi saqueada na linha do tempo das histórias de 

cada produto. Especialmente na série de TV e nas HQs, as supply runs tomam bastante tempo 

sendo planejadas e executadas. Há, inclusive, certos cenários que são visitados mais de uma 

vez por conter uma quantidade de suprimentos que exige mais de uma sessão de procura, como 

                                                 
Millenarianism can be defined as a moral movement whose aims are intended to eradicate the sin of human 

heart” 
125 Traduzido do original, em inglês: “...fiction often describes an individual, group or society surviving in the 

ruins of the old world after a final disaster has destroyed the world. Since society has been destroyed survival is 

now about satisfying the primary needs (food, water, oxygen) as well as avoiding dangerous situations with 

hostile survivors and/or with the new threats. There are survivors living in various pockets around the fictional 

world/setting and the typical post-apocalyptic fiction focuses on how they are coping with the aftermath of the 

apocalypse” 
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a farmácia próximo à fazenda de Hershel Greene, na segunda temporada do programa 

televisivo. 

Outra convenção a se observar é a presença de um antagonismo decorrente do incidente 

pós-apocalíptico e que geralmente se manifesta por meio de monstros, como zumbis, ou de 

mudanças nas condições de vida do planeta, como a existência de uma camada radioativa que 

possa impedir a humanidade de habitar certas porções do planeta. Outros antagonistas 

recorrentes são canibais, bandidos (vistos como os humanos que na ambiência pós-apocalíptica 

contrariam inteiramente o código moral adotado nos dias atuais), vampiros, dentre outras 

figuras. 

Uma parte importante da ficção pós-apocalíptica contemporânea é a presença de zumbis 

ou mortos-vivos. De acordo com Baacke e Aarseth, 

 

Zumbis são monstros ficcionais incomuns porque não possuem raízes na Mitologia 

Antiga e não se originaram da literatura ou de contos folclóricos, mas do cinema. 

Assim, zumbis são parte de uma iconografia específica que enquadra seu movimento 

irregular, seu desejo pela carne humana e sua suscetibilidade a tiros na cabeça por 

meio de deixas visuais reconhecíveis (BAACKE; AARSETH, 2013, p.5)
126

 

 

Estes autores publicaram trabalhos nos quais analisaram a transformação da figura do 

zumbi na ficção e concluíram que a representação varia de acordo com o período histórico. Na 

década de 1960, por exemplo, os zumbis funcionavam como uma alegoria política de subversão 

do capitalismo, uma vez que surgiam nas histórias como um elemento anti-racionalista, 

improdutivo e impossível de ser apropriado pelos meios de produção. Nas décadas de 80 e 90 

acentua-se a decadência dos corpos mortos, uma vez que há maior preocupação em "refletir as 

preocupações acerca do aumento da expectativa de vida e temores dos jovens saudáveis, que, 

em caso deles serem pobres, poderiam ter seus órgãos saudáveis canibalizados pelos mais 

velhos e mais ricos" (BAACKE; AARSETH, 2013, p.6)127. Ainda sobre estas transformações, 

eles afirmam que 

 

No novo milênio a realidade do terrorismo global, guerra e desastres naturais deram 

ao tropo zumbi novo estímulo [...]. Os zumbis se tornaram enraivados, ferozes, 

frenéticos e insaciáveis: é um núcleo animalesco e eviscerado de fome e fúria. Se essa 

imagem é lida sintomaticamente, já não é mais a homogeneidade - o não nivelamento 

                                                 
126 Traduzido do original, em inglês: “Zombies are unusual fictional monsters in that they have no roots in old-

world mythology and have not originated in folk-tales or literature, but in film. As such, zombies are part of a 

specific iconography which frames their irregular movement, their lust for human flesh, and their susceptibility to 

shots to the head in highly recognizable visual cues.” 

127 Traduzido do original, em inglês: “to reflect repercussions of increasing life expectancy and fears of the young 

and healthy, that they, if poor, might be cannibalized for healthy organs by the old and rich “  
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da individualidade - que nos assusta, portanto: é, sobretudo, a falta de controle, 

dignidade e orientação que nos amedronta (BAACKE; AARSETH, 2013, p. 6).
128

 

 

Em The Walking Dead, os zumbis funcionam como uma força de perseguição 

incansável que sempre relembra às personagens sobre a existência e possibilidade da morte. Na 

HQ, na série televisiva e nos romances eles são difíceis de derrotar no começo da narrativa por 

falta de organização humana, mas logo se tornam cada vez menos perigosos, porque os 

ambientes ocupados são fortificados e gerenciados para evitar a entrada deles. Ainda assim, 

eles se aproveitam de falhas de segurança ou mesmo do apoio de grupos humanos, como o do 

Governador, que facilita a invasão de zumbis na prisão do grupo de Rick Grimes para 

enfraquecer suas defesas. No game, as personagens não chegam a constituir uma base 

fortificada como a das demais ficções, mesmo quando ocupam por três meses o Travelier Hotel. 

Isto faz com o que os zumbis constituam uma ameaça mais poderosa que, inclusive, é 

responsável pela morte do protagonista Lee Everett ao fim do jogo. 

Os zumbis cumprem uma função afetiva importante enquanto alegoria da morte e da 

decadência moral e física, especialmente quando se descobre que mesmo as pessoas que 

morreram sem terem sido mordidas pelos monstros encontram-se infectadas e são reanimadas 

enquanto caminhantes. Ao se dar conta desse fato, as personagens do grupo de Grimes, por 

exemplo, passam a pensar em todos os integrantes que já passaram pelo grupo e foram 

sepultados honradamente, mas que poderiam ter voltado a vagar enquanto zumbis. Essa 

descoberta faz com que o grupo tente ponderar que os caminhantes possam ser uma espécie de 

ser vivo, havendo mesmo momentos em que eles tentam se comunicar ou entender o que 

poderia estar se passando na mente de uma daquelas criaturas. Essa mudança de comportamento 

sinaliza uma das principais modificações de atmosfera na franquia, trazendo mais peso moral e 

existencial para cada um dos mundos assim que essa informação vem à tona. 

Uma terceira recorrência da ficção pós-apocalíptica observada é a presença de situações-

limite que desafiam as noções éticas e morais que estão estabelecidas no mundo real, e obrigam 

as personagens a recalibrarem seu compasso moral para poderem sobreviver. De modo geral, 

explica BØ (2013, p. 48) a ficção pós-apocalítica traz exemplos de uma sociedade que ora é 

moralmente anárquica, baseada somente na necessidade e no egoísmo, ora age de acordo com 

                                                 
128 Traduzido do original, em inglês: “In the new millenium, the reality of global terrorism, war, and natural 

disasters gave the zombie trope new poignancy. [...] The zombie has become enraged, feral, frantic, and insatiable: 

it is a gutted, animalistic core of hunger and fury. It is not homogeneity – not the levelling of individuality – that 

scares us anymore, then, if this image is read symptomatically: it is rather the lack of control, dignity, direction 

that scares us.” 
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as regras do mundo anterior ao incidente, que condenam o assassinato e o roubo. A todo instante 

estas noções são testadas e elas fazem parte do modo como se constroem conflitos nestes 

mundos ficcionais. 

Exemplos dessa linha entre agir moral ou imoralmente foram apontadas na seção do 

melodrama, mas vale a pena lembrar que os líderes-protagonistas de cada produto em busca da 

dosagem ideal entre comportamento civilizado e bárbaro se tornam ambíguos, especialmente 

quando nota-se que eles privilegiam certos indivíduos em detrimento de outros. Uma das 

escolhas mais chocantes nessa franquia encontra-se no fato do Governador garantir alimentação 

e segurança para os moradores de Woodbury, e em troca disso obter o direito de caçar 

estrangeiros para alimentar a sua filha zumbi. 

Por fim, há o vislumbre de que a sobrevivência leve à reconstrução da civilização, seja 

criando uma nova sociedade ou encontrando a cura para um vírus (BØ, 2013, p. 48). Kristian 

BØ (2013) apresenta três associações possíveis para a resolução do problema ligado ao futuro: 

personagem completamente sozinho; personagem acompanhado de alguém que deve proteger 

ou que lhe protege; e grupos de personagens que se apóiam para a sobrevivência.  

Os personagens solitários tendem a perder humanidade, pois são mais egoístas e 

aferrados às suas necessidades individuais, enquanto aqueles que vivem em grupo costumam 

manter hábitos e rituais pré-apocalípticos. Estes últimos, porém, possuem conflitos internos tais 

como a divisão justa de suprimentos, a escolha de uma liderança e divergências ideológicas.  

A relação entre duplas de personagens que desempenham os papeis de 

protegido/protetor (ou mais velho/mais jovem) costumam reproduzir uma relação “mãe ou 

pai/filha ou filho”, em que uma parte, normalmente a mais velha, se esforça por educar a mais 

jovem e prover meios para que ela possa sobreviver e habitar o mundo devastado, melhorando-

o. Nesse último o protegido acaba representando esperança para a humanidade. 

The Walking Dead se apropria desta última convenção de modos diferentes para cada 

produto. Na HQ, nos romances e na série de televisão há o claro objetivo de restabelecimento 

da civilização por meio da sedentarização de um grupo de pessoas, ao mesmo tempo em que há 

a relação entre um protetor/protegido, a saber, a dupla Rick/Carl (HQs e séries) e o 

Governador/Penny Blake (romances). Os líderes-protagonistas tentam balancear necessidades 

do grupo com a educação dos filhos e o desejo de satisfazer seus desejos em primeiro lugar. 

Esses líderes veem em suas crianças a possibilidade de um futuro esperançoso e, algumas vezes, 

cometem ações que seriam consideradas injustas pelos outros membros do grupo para protegê-

las. Um exemplo de injustiça paterna é o acobertamento de Carl Grimes, assassino de Ben, logo 

após Rick enunciar sua regra de “você mata, você morre”. No caso do Governador, o fato de 
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sua filha não poder representar algo de positivo para o futuro, por ter sido zumbificada, torna a 

loucura do vilão ainda mais patente e desesperada. 

No caso de The Walking Dead: The Game, a relação com o grupo importa muito menos 

do que a relação entre Lee e Clementine. A proteção da garota se torna o único meio pelo qual 

o protagonista pode se redimir pelo fato de ter assassinado um homem no passado e isso acaba 

conduzindo-o a um sacrifício final, para garantir que ela possa viver e seguir em busca de 

sobrevivência num mundo tão complicado. 

A constituição de lugares e ambientes ficcionais, que se sucedem a partir de uma 

estratégia épica de distensão dos dramas por meio da necessidade de migração para manutenção 

da sobrevivência, também está associada às convenções do gênero pós-apocalíptico, uma vez 

que são produzidos em resposta aos perigos e moralidade vigente em obras deste tipo. 

Nas obras analisadas são constituídos espaços ficcionais que comportam estados e 

atmosferas próprios e que auxiliam na caracterização dos conflitos dramáticos. Um bom 

exemplo de lugar é a fazenda de Hershel Greene, que aparece nas HQs, na série e no jogo 

eletrônico. Ela fica em meio a uma região sem acesso direto à rodovia principal Interstate 85, 

portanto consegue se manter relativamente bem escondida de humanos hostis e de caminhantes. 

Nessa propriedade, Greene, um cristão fervoroso, educa seus filhos ao seu modo conservador 

e os mantém sob sua proteção, desencorajando-os a querer conhecer o perigoso mundo que os 

cerca. O clima na fazenda reflete o espírito pacífico de Greene, o que destoa da ferocidade de 

Rick Grimes ou Lee Everett. Ali parece-se viver uma espécie de Jardim do Éden, pois há fonte 

renovável de comida, mantimentos, e o cultivo de hábitos antigos como as orações em grupo. 

Enquanto o grupo de Atlanta ocupa esse espaço, os conflitos que emergem nascem, 

principalmente, da diferença de estado emocional em relação ao grupo da fazenda – a todo 

instante Greene afirma que sua intenção de hospedar estranhos é apenas temporária, uma vez 

que ele acredita que qualquer pessoa de fora da fazenda será uma má influência para seus filhos. 

Tanto Rick quanto Lee aproveitam das regalias oferecidas por Greene, e, ao modo de cada um 

deles, acaba por querer ocupar a região por mais tempo do que o oferecido, devido às vantagens 

de sobrevivência. Greene tem medo da violência e das armas do outro grupo e a tensão paira a 

todo instante de coabitação. Este lugar garante situações de tensão como quando um dos filhos 

de Greene é mordido por um caminhante no jogo eletrônico – o que resulta na expulsão de Lee 

e seu grupo da fazenda, no Episódio 1 – ou quando Rick descobre que outros membros da 

família do fazendeiro que foram mortos e transformados em zumbis são mantidos vivos e 

alimentados no celeiro.  
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Outra característica importante de se notar nas ficções pós-apocalípticas é a 

representação da violência. Em The Walking Dead as agressões físicas podem ter como fonte 

tanto aquela exercidas entre humanos quanto aquelas surgidas no embate contra os zumbis. As 

injúrias físicas são representadas de acordo com o subgênero do horror gore, que tenta 

representar graficamente, e de forma vívida, decepamento de membros, órgãos destruídos ou 

esmagados e o sangue perdido por perfurações e mordidas (SARACINO, 2009). As imagens 

abaixo ilustram dois momentos em que há violência gore em TWD: a morte de Lori e Judy 

Grimes, perfuradas por um tiro de escopeta; e um frame que antecede a cena em que o braço de 

Lee é decepada para que ele não se torne um zumbi. 

  
Figura 12 Lori e Judith Grimes assassinadas por Lily Caul (Edição #48) 

Figura 13 Braço de Lee decepado (Episódio 5 do jogo) 

 

Um gênero que se encontra próximo à ficção pós-apocalíptica no universo ficcional de 

The Walking Dead é o western. Michael Nguyen (2012) explora a relação entre estes dois 

gêneros e assevera que,  

 

tanto westerns quanto obras com zumbis são ambientandos em mundos pré-industriais 

(pós-apocalípticos), onde colonos (sobreviventes) protegem a si próprios em uma 

árdua fronteira na ausência de intervenção governamental contra salteadores vis 

(sobreviventes hostis) e nativos conturbados (zumbis) (NGUYEN, 2012, p. 57)
129

 

 

De fato, estas relações se provam de acordo com o que já foi discutido em seções 

prévias, especialmente na divisão de personagens de acordo com o binômio lei/fora-da-lei ou 

bandido/herói. Nesse sentido, a personagem de Rick Grimes explorando a cidade de Atlanta a 

                                                 
129 Traduzido do original, em inglês: “...both Westerns and zombie works are set in a preindustrial (post-

apocalyptic) world, where isolated settlers (survivors)fend for themselves in a harsh frontier in the absence

 of government intervention against rogue vagrants (hostile survivors) and disturbed natives(zombies).
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cavalo, portando seu chapéu de xerife em um plano aberto que revela a paisagem desértica, 

sintetiza aspectos do Western em TWD (NGUYEN, 2012, p. 54) 

 

  

Figura 14 Rick Grimes chega a Atlanta (Edição#2) 

Figura 15 Rick Grimes chega a Atlanta (T01E01) 

Sobre o western, ainda é possível apontar outros aspectos presentes, tais como a 

representação da violência, uso de planos abertos, ação em trânsito por ambientações desérticas 

e a centralidade de um ethos masculino na narrativa (ARAÚJO, 2013, p. 111) 

 

  
Figura 16 Uso de plano aberto TWD: The Game (Episódio 4) 

Figura 17Uso de plano aberto na série televisiva (T02E01) 

 
Figura 18 Uso de plano aberto na HQ TWD (Edição#33) 

 

 

Sobre a ênfase na ação em trânsito entre cenários, frisamos que há uma recorrência desse 

aspecto decorrente da ininterrupta perseguição zumbi. Na série televisiva e nas HQs as 

personagens iniciam próximo a Atlanta, seguem para a fazenda de Hershel, escapam dela 

quando atacada por zumbis e ocupam a prisão por algum tempo. No jogo, as personagens 

começam sua jornada na cidade de Macon, Geórgia, e depois se refugiam em um motel de 

estrada. Lá recebem convite para seguirem até a fazenda de Hershel, mas não ficam por muito 

tempo porque zumbis atacam a localidade. Lee e Clementine retornam ao motel, mas a estada 
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é novamente interrompida, dessa vez porque zumbis invadem a região. Já nos romances há, no 

primeiro volume, um grupo de sobreviventes liderados por Philip Blake (o futuro Governador), 

que se esconde na propriedade privada de Wiltshire Estates, que logo é infestada por zumbis, 

obrigando-os a viajar para Atlanta.  

Ainda de acordo com Araújo (2013) é possível identificar a predominância de um ethos 

masculino nas obras, cujas perspectivas sempre giram em torno de protagonistas masculinos e 

suas visões sobre como uma nova sociedade deveria ser erguida. Dos produtos analisados, 

apenas em um deles há representação de liderança feminina. No jogo eletrônico, Lily Caul, a 

mulher que será responsável pela futura morte do Governador tanto nas HQs quanto na série de 

TV130, é a primeira líder do grupo em que a personagem do jogador, Lee, se insere. A líder Lily, 

contudo, perde sua posição no episódio 3 do game sendo substituída por Lee e Kenny após ter 

uma crise paranoica que mina suas capacidades mentais. 

 

2.5 Personagens e classe de personagens  

Dos elementos transmodais apresentados por Dena (2009), o último conjunto elaborado 

é de personagens e classes de personagens. A autora é assertiva em dizer que se pode construir 

personagens, em um Projeto Transmídia, para utilização nas várias mídias envolvidas, ou, assim 

como descrevemos acerca da ambiência, é possível desenvolver tipos ou classes de 

personagens, que funcionam como matrizes de geração dos diferentes caracteres que povoarão 

cada um dos mundos ficcionais de uma franquia. As características destas personagens e classes 

de personagens são moduladas pelos recursos dramatúrgicos e pelos territórios de 

ficcionalidade.  

Sobre as personagens que passeiam entre mídias pode-se destacar Glenn, Hershel e sua 

família, que aparecem nas HQs e na série televisiva, assim como no jogo eletrônico, embora 

apenas em brevíssimas participações.   

Do conjunto de personagens de The Walking Dead, a que mais foi empregada para 

transmidiação foi o Governador, que transcendeu a página das HQs para ter uma participação 

ampliada na série televisiva (nas temporadas 3 e 4), assim como estrelar os primeiros volumes 

da série de romances, além de ser o antagonista dos volumes 3 e 4.  

A escolha do Governador revela a já citada existência de uma divisão de personagens 

tradicionalmente vinculada a ficções pós-apocalípticas entre bandidos e heróis (BØ, 2013). Os 

bandidos são aqueles que agem de forma ilegal ou imoral de acordo às leis existentes em nossa 

                                                 
130 Em verdade, ela se chama Lily Chamblers na série de TV, mas é claramente baseada em Lily Caul. 
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sociedade, motivados por necessidades egoístas de sobrevivência. Os heróis são as personagens 

que se esforçam para manter pressupostos sociais pré-apocalípticos e que cometem atos que 

poderiam ser considerados criminosos somente sob pressão, não estando isentos da culpa de ter 

realizado tais ações. 

Conforme o binômio herói/bandido é possível afirmar que, em termos de protagonismo, 

temos nas HQs e na série de TV um grupo de heróis liderados por um ex-policial, o que reforça 

o estatuto de 'dentro-da-lei', enquanto que no jogo eletrônico há um bandido em redenção (Lee 

Everett) e nos romances um herói que gradualmente se transforma em bandido (Phillip 

Blake/Governador). Estas escolhas revelam como a degradação moral e a tentativa de 

restabelecê-la ou a decisão de abandoná-la é um dos elementos mais poderosos de 

caracterização das personagens na franquia.  

Uma vez que a violência e a possibilidade de morte são eventos corriqueiros neste 

universo ficcional, isso tensiona o posicionamento das personagens protagonistas, 

especialmente no tocante à segurança do grupo que os cerca. Vimos, na descrição do recurso 

dramático, que o pathos de um personagem central pode servir como motivação para o 

delineamento da ação principal e isso verifica em todos os produtos deste universo ficcional. 

Rick Grimes, na TV e na HQ, e o Governador, nos romances, são protagonistas que buscam 

superar a problemática da reconstrução da civilização por meio de métodos contrastantes. Já 

Lee, no jogo eletrônico, tem como problemática conduzir a criança Clementine até os seus pais, 

como um modo de se redimir pelos crimes passados. Em comum, esses três protagonistas 

compartilham o fato de todos serem tocados por um pathos que faz com que vivam 

integralmente – e até morram, no caso de Lee e do Governador – na busca por seus objetivos. 

As demais personagens que orbitam a vida destes protagonistas possuem importância 

quando se trata do núcleo familiar central, uma vez que o Governador, nos romances, é 

acompanhado de seu irmão, esposa e filha; Rick reencontra sua esposa e Carl, seu filho; e Lee, 

no jogo eletrônico, encontra seu irmão na cidade de Macon, embora ele já esteja morto e 

transformado em zumbi. O elemento que predomina em importância na relação familiar é a já 

demonstrada convenção entre pai/filhos (Rick/Carl e Governador/Penny) ou mais velho/mais 

jovem (Lee/Clementine), pois encontra-se aí a esperança deposita (ou permanentemente 

perdida) no futuro.  

Ainda girando em torno do protagonista, há personagens cuja função principal é pôr em 

destaque o ethos masculino das histórias a partir de uma relação de amizade conflituosa. Na 

HQ e na TV, temos Shane, amigo de infância de Rick, que acaba se envolvendo com Lori 

Grimes enquanto o marido dela está em coma. O retorno de Rick fragiliza Shane, que ocupava 
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o espaço de liderança do grupo de sobreviventes de Atlanta, além de impossibilitar que ele siga 

com Lori. A amizade dos dois é mostrada em situações-limite de companheiro e antagonismo 

até a morte de Shane se concretizar.  No jogo eletrônico, Lee é acompanhado nas vasculhas e 

momentos mais perigosos por Kenny, um homem de meia idade e temperamento explosivo. A 

impaciência de Kenny é motivo de situações adversas para o jogador, e de brigas entre a 

personagem e o protagonista Lee. Apesar das instabilidades de Kenny, ele é demonstrado como 

capaz de sobreviver no mundo pós-apocalíptico por ser ‘durão’ e ainda é valorizado pelos 

companheiros por salvar a vida de Lee e Clementine por diversas vezes. 

Além das relações afetivas que giram em torno do protagonista temos outros 

personagens gerados a partir de recortes de gênero, idade e função desempenhada no grupo, 

além da influência da tipologia do melodrama. 

O recorte de gênero e idade se relaciona à tipologia do melodrama clássico porque 

apresenta crianças e mulheres como mais suscetíveis à agência de antagonistas e dos perigos 

do mundo pós-apocalíptico. Todos os produtos analisados apresentam uma visão de que os 

homens precisam assumir a segurança de mulheres e crianças, que não demonstram ter a mesma 

capacidade de luta e sobrevivência que eles. Há exceções, como Michonne, nas HQs e na TV, 

Lily Caul, nos romances, e as crianças Clementine e Carl, que atuam de forma decisiva, 

especialmente porque eles substituirão Lee e Rick futuramente nas narrativas131. Os 

personagens mais velhos são raros, e ora são mostrados como conselheiros do grupo, como 

Dale e Hershel na HQ e na TV, ou como figuras misteriosas, como a idosa que era moradora 

de rua e se torna uma andarilha no game. 

Mais importante na definição de classes de personagens é a existência de funções que 

precisam ser desempenhadas pelas personagens dentro do contexto de sobrevivência grupal. Na 

HQ, na TV e no romance há uma definição mais clara dessas funções uma vez que os grupos 

chegam a se constituir enquanto pequenas sociedades por mais tempo, assim, as personagens 

especializam-se em tarefas e trabalhos distintos como a de lavador de roupas, a de soldado que 

luta contra perigos, vasculhador de suprimentos, médico, dentre outros. Muitos personagens 

como Glenn, Martinez, Dale, Daryl e Hershel, têm na sua função para o grupo um dos elementos 

mais definidores para a sua caracterização, ainda que eles vivam dramas e situações que não 

estejam sempre conectadas ao seu trabalho. 

                                                 
131 Nas HQs, Carl Grimes já se encontra no lugar do pai no comando do grupo, enquanto Clementine assume o 

protagonismo a partir da segunda temporada do jogo eletrônico da Telltale Games. 
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Um fator importante na caracterização das personagens é a representação da fragilidade 

dos seus corpos, profundamente marcados pelos perigos e situações. Todos os protagonistas 

(Lee, Rick Grimes e o Governador), além da maior parte das personagens secundários dos 

quatro produtos analisados são feridos, sofrem lesões permanentes ou morrem. Rick Grimes, 

na HQ, perde um olho e um braço, enquanto que na série de TV ele perde um dedo. Já o 

Governador perde um olho na TV e várias partes do corpo na HQ, e Lee Everett pode perder 

um dos braços no game (a depender da escolha do jogador) e morre ao final da obra. Conforme 

vimos na seção sobre os eventos e problemas da franquia, o índice de mortalidade entre as 

personagens atinge níveis altos e funciona como um constante gerador de tensão. 

Além da moralidade e da fragilidade dos corpos, The Walking Dead utiliza estereótipos 

advindos da cultura pop e das histórias de ação e de horror para compor suas personagens em 

uma lógica que remonta ao que Dena chama de classe de personagens.  Para ela (2009, pp. 208-

209), a classe é um agrupamento de características ou estereótipos que funcionam como uma 

matriz de criação de personagens. Isso pode ser visto em Senhor dos Anéis, que apresenta 

classes tais como a do guerreiro humano corajoso, a do arqueiro élfico sereno, a do mago idoso 

e sábio, dentre outras. Em The Walking Dead alguns personagens são construídos a partir desse 

princípio, como Michonne, que se caracteriza por ser uma guerreira durona com uma katana, a 

exemplo de personagens como a Noiva de Kill Bill (Quentin Tarantino, 2003) ou Daryl Dixon, 

também um guerreiro com uma besta e habilidades de rastreio e investigação, que é uma mistura 

de personagem de jogo Survival Horror (como Claire de Resident Evil 2) e Rambo (do filme 

Rambo).   

Por fim, é preciso destacar a classe de personagens que possui população mais volumosa 

nesse universo: os zumbis, que são chamados de caminhantes132 em The Walking Dead. Eles já 

foram tratados em profundidade na seção anterior, sobre as ficções pós-apocalípticas. 

 

 
Figura 19 Zumbis no jogo eletrônico The Walking Dead: The Game 

                                                 
132  Walkers, no original em inglês. 
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Adicionamos aqui que os caminhantes podem aparecer tanto sozinhos, em pequenos 

grupos ou imensas turbas, que são chamadas de rebanho, quando atraídos pelo som ou outro 

chamariz. O professor de ciências Eugene Porter, personagem dos quadrinhos, diz na edição 60 

da HQ que “Zumbis em um rebanho são uma força da natureza. Eles não operam pela lógica 

ou pela razão”133 (KIRKMAN, 2009). 

 

  
Figura 20 Zumbis se reúnem em rebanho (T03E13) 

Figura 21 Rebanho destrói a cerca da propriedade de Hershel Greene (T03E13) 

 

Resumindo esse tópico pode-se afirmar que as personagens e classes de personagens 

não são desenhadas especificamente para migrar por várias mídias, uma vez que a expansão 

narrativa não é o principal objetivo das extensões transmidiáticas em TWD. Para além disso, 

contudo, eles são criados e construídos tendo elementos em comum, como uma posição relativa 

à moralidade, corpos marcados pela sobrevivência e a adoção de estereótipos do gênero de ação 

e da cultura pop. Os zumbis também são personagens de destaque, ainda que sejam incapazes 

de comunicação, pois apresentam eterna perseguição e desafio às personagens, assim como 

sinalizam o desastre pós-apocalíptico e a possibilidade de morte a todo instante. 

 

Neste capítulo vimos os territórios de ficcionalidade, recursos dramatúrgicos e 

elementos transmodais que operam convergências dentre os produtos ficcionais do universo 

transmídia orquestrado por Robert Kirkman. A seguir observamos estes mesmos tópicos em 

maior profundidade, tendo a HQ e a série de TV como corpus de análise. 

 

  

                                                 
133  Traduzido do original, em inglês: “Zombies in a herd are a force of nature. They don't operate on logic 

or reason."” 
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3. DRAMATURGIA E TRANSMIDIAÇÃO EM THE WALKING DEAD: OS 

QUADRINHOS E A SÉRIE TELEVISIVA 

Neste capítulo serão analisados os elementos presentes na dramaturgia do universo 

ficcional de The Walking Dead tendo como corpus a série de televisão e a história em 

quadrinhos, ambas também intituladas The Walking Dead. Conforme apontamos em seção 

anterior, a série foi desenvolvida para o canal AMC enquanto uma adaptação livre dos gibis e 

conta com produção executiva do criador da franquia. 

Relembramos que se defende neste trabalho a prática de uma adaptação transmidiática 

como ponto de entrada em universo ficcional (Dena, 2009), na qual importa menos a 

transposição fiel do conteúdo de uma mídia para a outra, e sim a criação de um produto único, 

que se comunique com a audiência específica daquele meio. Isso quer dizer que uma adaptação 

transmidiática pode ser muito diferente da obra original e funciona como um entry point 

autônomo para o universo ficcional de uma franquia. 

No caso de TWD as divergências e convergências do material da HQ e da série 

televisiva, em termo de enredo, personagens, arcos dramáticos, são perceptíveis e serão 

apresentadas, quando pertinentes, nesta análise. O foco principal, aqui, é entender como são 

construídos elementos transmodais, a forma dramatúrgica e os territórios da ficcionalidade 

apresentados no capítulo 2 e que foram vinculados como caracterizadores desta franquia 

transmídia. Nesse sentido, o presente capítulo está subdivido de acordo com estes operadores e 

à argumentação acompanha imagens e capturas de tela dos produtos analisados. 

Foram lidas e analisadas 48 edições mensais da HQ, o que contabiliza 4 anos de 

publicação e pouco mais de 1.152 páginas. Buscou-se, na leitura, identificar como se constrói 

o argumento de cada edição e de cada arco de história, as respectivas dramaturgias, ambiências 

e personagens. Em TWD cada arco da HQ corresponde a 6 edições mensais, portanto estivemos 

em contato com oito diferentes arcos dramáticos134. Já da série televisiva observou-se as três 

primeiras temporadas, que contabilizam 35 episódios e cerca de 24 horas de exibição135. Em 

ambos os casos, HQ e série de TV, a apreciação da construção do estilo visual e audiovisual, 

                                                 
134 Cada arco dramático é compilado e lançado em volume encadernado cerca de um ano após a 

publicação. As 48 edições analisadas correspondem aos seguintes arcos/volumes em ordem de publicação: Days 

Gone Bye (Outubro/2003 – Março/2004); Miles Behind Us (Abril/2004 – Setembro/2004); Safety Behind Bars 

(Outubro/2004 – Maio/2005); The Hearts'Desire (Junho/2005-Novembro/2005); The Best Defense (Janeiro/2006-

Agosto/2006); This Sorrowful Life (Setembro/2006-Março/2007); The Calm Before (Maio/2007 – 

Setembro/2007); Made to Suffer (Outubro/2007 – Abril/2008). Um resumo de cada arco segue no Apêndice E 

deste trabalho. 

135 Um resumo das temporadas também estará presente no Apêndice F. 
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assim como da serialidade, não foram preocupações de primeira ordem, embora alguns dos 

achados que serão apresentados decorrem da observação destes elementos. 

A escolha destas porções dos respectivos produtos se justifica por algumas razões. Em 

primeiro lugar, estas obras são seriadas e vem sendo publicadas até o momento em que esta 

análise foi realizada. Portanto, já se mostrava a impossibilidade de analisá-las por inteiro. Em 

segundo ponto, por serem criações extensas em quantidade de minutos e páginas, a delimitação 

foi essencial para permitir uma investigação aprofundada. A escolha, então, buscou favorecer 

a compreensão de uma parcela dos produtos que não fosse ampla a ponto de impossibilitar a 

verificação atenciosa da pesquisa, mas que conseguisse demonstrar qual a forma dramática em 

transmidiação nestas obras.  

Na seção de cartas da edição 44 das HQs, Kirkman (2007b) diz que ali se aprofunda um 

dos seus conceitos, o de que nenhum personagem está a salvo, e que isto guiará o encerramento 

do primeiro compêndio de histórias de TWD na edição 48. Esta última edição traz a morte de 

Lori Grimes e o encerramento do ciclo na prisão com a luta contra o antagonista Governador. 

Foi adotado, portanto, o volume equivalente ao primeiro compêndio da HQ e buscou-se uma 

quantidade narrativa similar na série, levando-se em conta os principais pontos de enredo 

trabalhados. Assim, chegou-se às três temporadas, onde se pode ver o conflito entre a cidade de 

Woodbury e a Prisão, assim como a morte de Lori. 

 

3.1. Os elementos transmodais 

3.1.1. Ambiência 

No capítulo anterior foi apontado que a ambiência construída em The Walking Dead se 

encaixa na apropriação realista do mundo em que vivemos, mas com a inserção de uma exceção, 

o acontecimento do apocalipse zumbi, que altera o seu tecido lógico. Assim, preservam-se leis 

da Física, acontecimentos históricos até o ano de 2003 e a existência de cidades e localidades 

que possuem contrapartes reais.  

A mundidade em TWD é representada pela possibilidade de utilizar versões ficcionais 

de cenários reais do mundo contemporâneo modificados pelo evento pós-apocalíptico, assim 

como também permite integrar espaços totalmente ficcionais àqueles que possuem contrapartes 

reais.  

Uma vez que as áreas urbanas deste universo de ficção possuem maior densidade 

populacional, especialmente as metrópoles e outros grandes centros, é nelas onde há maior 

concentração de mortos-vivos e, por consequência, menores chances das personagens se 

manterem a salvo. Apenas um grande centro urbano, a cidade de Atlanta, capital da Geórgia, é 
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apresentada na HQ e na série. Se, por um lado, nela ainda há muita disponibilidade de recursos 

em lojas de armas e supermercados, por outro lado a cidade só pode ser explorada em suas 

franjas – adentrar o centro da cidade é uma missão suicida. Além do que, por se tornar um 

centro de convergência para os sobreviventes, também é maior a probabilidade de que muitas 

das provisões já tenham sido saqueadas. 

O perigo nas grandes cidades obriga os sobreviventes a migrarem entre espaços e 

preferir áreas que eram menos povoadas, o que os conduz a ambientes rurais e ermos como 

pequenas vilas ou distritos privados, assim como também um instituto prisional. É nestes 

lugares onde a maior parte dos enredos analisados se desenvolve136. 

A convenção adotada na construção dos cenários segue os parâmetros do subgênero de 

ficção pós-apocalíptica, com a apresentação de ambientes preenchidos, em sua grande maioria, 

por restos de objeto e mobília destruídos ou desordenadamente espalhados por conta da fuga 

dos sobreviventes ou da ação de vasculhadores de víveres para a sobrevivência.  

 

 
Figura 22 Rick Grimes desperta em um hospital destruído (T01E01) 

Figura 23 Os cenários urbanos encontram-se sujos e cheios de entulho (Edição#1) 

Alguns lugares se mantêm organizados, mas são exceções tais como a creche onde 

Maggie e Daryl buscam leite em pó para Judith (T03E05) ou a fazenda de Hershel Greene (T02 

e edições #10-12).  

 

 
Figura 24 A creche mantém sua organização, inclusive o mural das crianças intacto (T03E05) 

Figura 25 Fazenda de Herhsell, limpa e com áreas de plantação aradas (Edição#10) 
 

                                                 
136 Conforme já apontado no Capítulo 2, há disponível, no Apêndice B deste trabalho, uma relação de 

localidades e cenários de cada um dos produtos. 
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Os espaços naturais são exuberantes e a harmonia da natureza é acentuada para 

contrastar com o caos dos espaços transformados pela ação humana. Especialmente na televisão 

há momentos em que as personagens param para apreciar a natureza e conversar sobre a beleza 

que ainda conseguem enxergar no mundo. O recurso sonoro dessa mídia funciona, em muitos 

destes momentos de vivência em ambientes rurais ou selvagens, de forma naturalista, trazendo 

sons como o de grilos cantando, o ruído da água de rios arrebentando-se contra pedras, o silvo 

dos ventos, dentre outros. 

 

  
Figura 26 Hershel pergunta a Rick o que ele enxerga na Natureza 

Figura 27 Hershel evela que vê Deus na Natureza (T02E04) 
 

Tanto na série quanto na HQ as primeiras seções de história ocorrem em uma pequena 

cidade, onde Rick Grimes morava com sua família e atuava como subdelegado. Os produtos 

divergem na localidade: a produção da TV se passa inteiramente na Geórgia e utiliza como 

ponto de partida a toalmente ficcional King County, enquanto no quadrinho os eventos se 

iniciam em Cynthiana, cidadezinha que possui contraparte real no estado do Kentucky137. Em 

ambos os casos, a parte urbana das localidades só é exibida após a praga zumbi se epidemizar, 

mais ou menos 40 dias depois de Rick ter entrado em coma138. Dessa forma, há pouca 

representação do mundo antes do apocalipse, limitada a três cenas na série televisiva139 e a uma 

cena na HQ140. 

O fato de não haver uma representação do mundo antes do apocalipse aliado à 

inacurácia temporal confere, conforme já discutido no Capítulo 2, um caráter imediatista à 

história, o que significa que, ainda que a ambiência esteja calcada em um mundo cuja 

                                                 
137 Estado onde nasceu Robert Kirkman. 

138 Não é informado o exato tempo em que Rick Grimes esteve em coma. Como há mais elementos que 

indicam a passagem de tempo desse evento na série de TV, alguns fãs e críticos conseguiram chegar a valores 

aproximados que variam de 30 a 45 dias. Mais sobre isso pode ser visto nesse artigo da Hitfix: 

http://www.hitfix.com/comedy/how-the-walking-deads-rick-grimes-survived-his-coma-isnt-a-mystery-yall  

139 As cenas na série: conversa entre Rick e Shane (T01E01); ação policial de Rick e Shane (T01E01); 

Shane informa a Lori e Carl sobre Rick estar em coma (T02E02). 

140 Na HQ a única cena pré-apocalipse zumbi é a ação policial de Rick e Shane na edição #1. 

http://www.hitfix.com/comedy/how-the-walking-deads-rick-grimes-survived-his-coma-isnt-a-mystery-yall
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contraparte real é conhecida do público, trata-se um novo lugar em que a passagem de tempo 

ou cumprimento de certos rituais sazonais já não fazem sentido. Um destes rituais que encontra-

se obsoleto é o Natal. Andrea, a personagem que conta quantos dias já se passaram desde o 

ocaso da civilização, conta a Dale que estão há um dia do Natal na edição #7 da HQ. Dale 

informa o fato a Rick que pede que se mantenham em silêncio, pois com as mortes recentes 

sofridas pelo grupo não haverá espaço para celebração. 

Na série televisiva Andrea também conta os dias passados e, assim como acontece nos 

quadrinhos, o grupo não confia totalmente na contagem dela. Quando encontram, na cadeia, 

um grupo de presos trancado na área da lanchonete (T03E02), eles revelam também estar 

contado o tempo transcorrido desde o início da praga. Segundo um deles, o detento Axel, 

passaram-se 292 dias, mas outro cativo afirma que, na verdade, foram 294 dias. Em suma, há 

uma noção de grande volume de tempo transcorrido, por conta das mudanças de estações e do 

tempo de cultivo e plantio de alimentos, além de marcadores de tempo como a gravidez de Lori, 

mas já não há datas de aniversário, datas comemorativas, senso de semana141, dias de folga, etc. 

Isto reforça a noção de que a sobrevivência é conquistada a cada dia. 

Apesar de, nas HQs e na televisão, as personagens passarem por cenários semelhantes, 

há diferentes empregos destes locais. A cidade de Atlanta, por exemplo, é mostrada porque 

Rick está em busca de sua família e fica sabendo que o poder político havia ordenado que todos 

se deslocassem para a capital a fim de receber alimentos e proteção. Chegando à metrópole ele 

quase é morto pelos zumbis que dominam as ruas da cidade. Na HQ a passagem se limita a 

algumas vias e à breve visita a uma loja de armas cujos recursos estão praticamente intocados. 

Na série, contudo, há uma loja de departamentos onde Rick encontra outros sobreviventes 

refugiados enquanto estão vasculhando suprimentos. A escolha de uma loja de departamentos 

remete ao Shopping Center, principal localidade do filme Despertar dos Mortos (George A. 

Romero, 1978), o qual é apontado por Kirkman como uma de suas principais influências para 

criação de The Walking Dead. 

 
                                                 
141 Em algumas passagens da HQ as personagens mencionam que semanas se passaram, contudo não se 

refere a uma semana com dias organizados (domingo a sábado) e sim enquanto simples conjunto de sete dias. 
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Figura 28 Zumbis invadem a loja de departamento (T01E02) 
 

Esta loja de departamentos é revisitada cenas depois, quando as personagens voltam 

para resgatar Merle Dixon, que havia ficado preso na localidade. Há, portanto, na série 

televisiva, maior detalhamento e presença da cidade de Atlanta, que é o cenário mais utilizado 

na primeira temporada. Outros espaços também ganham mais tempo em tela na série televisiva, 

tais como o Harrison Memorial Hospital142, que é mostrado no primeiro episódio e em 

flashbacks de Shane (T01E06); e a fazenda de Hershel Greene, onde doze dos treze episódios 

da segunda temporada são ambientados, enquanto que apenas 4 edições da HQ utilizam este 

espaço. Esta ampliação do uso dos espaços auxilia na construção visual e propiciam uma 

narrativa mais lenta do que aquela vista nas HQs. 

Em termos de estilo visual é comum aos dois produtos o emprego de planos abertos, 

especialmente quando as personagens se encontram em deslocamento entre duas localidades ou 

quando acabam de atingir um novo destino. Estes planos abertos aderem a uma das 

características do gênero western, ao mostrar cenários gigantescos escassamente povoados, e 

que conferem às figuras humanas que transitam por elas uma pequeneza, em termos de escala, 

que remonta à atividade de desbravamento de terras “desconhecidas” e, em algumas situações, 

reforçam a solidão destas personagens. 

 

 
Figura 29 Plano aberto mostra chegada do grupo de Grimes à Prisão (Edição#12) 

 

 
Figura 30 Uso de plano aberto para reforçar a solidão de Lori após discussão (T02E08) 

                                                 
142 Apesar das cidades onde as histórias iniciam serem diferentes, o hospital possui o mesmo nome e 

estrutura. 
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Dois elementos que estão conjugados na ambiência são a inexistência de poder político 

e de meios de comunicação massivos e o não conhecimento sobre o que provocou o surgimento 

da infecção zumbi. Em ambos os produtos, as personagens visitam instituições oficiais como o 

Centro de Controle de Doenças (CDC/T01E06), o Departamento de Polícia de Cynthiana/King 

County (T01E01, Edição #1) e a Estação da Guarda Nacional (Edição #38) e em nenhuma delas 

há uma pista concreta do que está acontecendo ao mundo. Todas estas instituições estão 

esvaziadas, à exceção do CDC, que contém um cientista sobrevivente que pesquisa o vírus, mas 

que morre antes de fazer descobertas concretas sobre suas origens ou possível cura. Este 

cientista, Dr. Jenner, adiciona ainda que esteve em contato com pesquisadores franceses e que 

eles, aparentemente, chegaram perto de algum resultado esperançoso, porém as comunicações 

foram perdidas antes de qualquer achado relevante. 

É possível perceber que a série televisiva elabora sobre alguns elementos que são apenas 

citados en passant nas histórias em quadrinhos. Um bom exemplo é a mensagem oficial do 

Governo para os cidadãos americanos. As personagens, na HQ, contam a Rick deste 

acontecimento, enquanto que na série a audiência pode escutá-la quando as personagens 

encontram um rádio de carro (T02E01), transmitindo-a em looping143.  Uma vez que a 

mensagem foi gravada e transmitida pela primeira vez há cerca de um mês e meio na cronologia 

deste episódio do seriado, ela funciona como um atestado da falta de um Poder Oficial e ativo 

cuidando da situação. 

Na HQ e na televisão Rick Grimes e seu grupo de sobreviventes trava encontros ora 

amistosos, ora hostis com outros grupos de sobreviventes. Estes grupos, quando encontrados, 

ocupam espaços organizados de sobrevivência, como a fazenda de Hershel e a Woodbury do 

Governador, ou estão errando em busca de suprimentos. Os grupos organizados têm em comum 

o fato de responderem a uma figura masculina cuja autoridade está revestida de um poder moral 

e/ou familiar (Hershel/Morgan) ou de ação autoritária (o Governador), e espelham o fato de que 

Rick Grimes é também uma figura masculina que ora exerce liderança moral e familiar, ora 

autoritária e egoísta, embora esteja sempre em busca do que é o melhor para os seus protegidos. 

Já os grupos ou indivíduos errantes, que se limitam ao bando de Tyreese e à Michonne, têm no 

                                                 
143 A mensagem transmitida pelo carro é a seguinte: “O sistema de alerta foi ativado. O gabinete da Defesa 

Civil acabou de enviar a seguinte mensagem: ‘As transmissões normais vão cessar imediatamente. Isso é uma 

emergência civil. O estado está crítico. As pessoas devem evitar quem está infectado a todo custo. Mantenham a 

calma. A ajuda está a caminho’” 



100 

 

primeiro uma liderança masculina baseada na aptidão física144, e na segunda uma personagem 

vista como exceção – é a única mulher que consegue se manter viva sem o comando de um 

homem, embora este fato mude assim que ela entra para o grupo de Rick Grimes. 

Assim, em termos de ambiência, estes mundos ficcionais apresentam sobreviventes 

liderados por homens, que acabam por ser representados como os principais agentes desse 

universo. Esta visão masculina, e com agências tipicamente machistas, acabam por reproduzir 

um ideal de universo ficcional moral e socialmente conservador, no qual os homens são 

provedores, caçadores e controladores do destino dos grupos que organizam, enquanto as 

mulheres lavam roupas, cuidam das crianças e temem pelos descaminhos que suas vidas tomam.  

 

 
Figura 31 Andrea e Carol lavam roupas enquanto Shane e Carl brincam no lago (T01E03) 

 

 
Figura 32 : Donna questiona o fato de estarem lavando roupas e Lori a repreende (Edição#3) 

 

Além da naturalização de uma divisão sexista dos gêneros, a série demonstra outras 

situações de conservadorismo moral e social ao representar o protestantismo e a relação com 

Deus como única expressão religiosa presente na narrativa145; pela ausência de constituição de 

modelos familiares que divirjam da noção homem-mulher-filhos146; e pelo respeito a noções 

                                                 
144 Na HQ, Tyreese também está à frente do seu grupo porque ele se limita à sua filha Julie, e ao seu 

namorado adolescente Chris, tornando ele então o único adulto responsável. 

145 O único espaço religioso representado na ficção é uma Igreja Batista (T02E01); os únicos a proferirem 

fé são Hershel e sua família, que são protestantes e que são alinhados como pessoas boas e bem intencionadas; o 

único ritual funerário praticado é o de enterro dos corpos acompanhado de algumas palavras e citações bíblicas. 

146 Há sugestão de que Dale, Andrea e Amy vivem uma relação a três nas Histórias em Quadrinhos (Edição 

#5). Embora nunca se tenha uma comprovação dessa suspeita, a personagem Donna faz questão de censurar a 

possibilidade de que isto esteja acontecendo. Em outro momento, também no quadrinho, Carol sugere a Lori 

Grimes que vivam, elas e Rick, um casamento a três, e ela é rechaçada e afastada do convívio por Lori (Edição 
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como a de propriedade privada ainda que não haja mais posses jurídicas e legalmente 

reconhecidas147. 

Assim, pode-se ver que a ambiência dos mundos ficcionais de The Walking Dead se 

alicerça na representação de cenários contemporâneos devastados por necessidades de 

sobrevivência decorrentes da epidemia zumbi. A natureza exuberante contrasta com os desertos 

urbanos e áreas rurais ou menos densamente povoados oferecem maiores possibilidades de 

sobrevivência. A geografia humana apresentada nos produtos demonstra que há uma 

organização social e moral conservadora e sexista, amparada por necessidades de defesa 

armamentista de perigos como outros grupos hostis e rebanhos de mortos-vivos. Além disso, 

não há exatidão cronológica, nem muitas informações que detalhem a ausência de um poder 

político oficial, dos meios de comunicação e de instituições como o Exército. 

Por fim, apresentamso a caracterização de dois lugares ficcionais elaborados com 

minúcias em ambos os produtos. A Fazenda já foi discutida no capítulo 2, então cita-se aqui 

outros dois lugares presentes nos produtos analisados: Woodbury e a Prisão. 

Woodbury é construída como uma distopia: é um local onde todos têm acesso a bens 

escassos em um mundo pós-apocalíptico, como energia elétrica e alimentação variada e são 

felizes, mas às custas da exploração de outros humanos, da manutenção de um líder-ditador e 

da reprodução de hábitos de controle social que podem ser considerados bárbaros, tais como as 

lutas de arena com uso de zumbis.  A atmosfera de Woodbury é a de uma vivência excepcional, 

cujos habitantes se sentem agraciados por terem sido escolhidos, e isso os cega para os perigos 

tanto internos quanto externos, assim como as desumanidades praticadas pelo seu líder. Nesse 

sentido, a atmosfera tangencia aquela da Fazenda, onde também se vivia em certo 

distanciamento da realidade pós-apocalíptica do mundo, enquanto zumbis eram acondicionados 

no celeiro prestes a trazer a derrocada dos habitantes daquele local. Assim como ocorre com a 

Fazenda, a queda de Woodbury demonstra que a segurança e a felicidade construídas eram 

apenas ilusórias. 

                                                 
#26). Como se vê, estas questões familiares não são apresentadas na série televisiva, que acaba por evitar tópicos 

controversos que estão nos quadrinhos. 

147 Ainda que o grupo de Rick Grimes necessite dos recursos da fazenda de Hershel para sobreviver e, 

dentre outras urgências, garantir segurança a duas crianças e um bebê, eles optam por não ficar na propriedade 

porque o patriarca não quer lhes ceder espaço. Eles entendem que a localidade é de propriedade do senhor Greene, 

ainda que o mundo tenha se tornado “terra de ninguém”. 
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Figura 33 O Governador discursa para os moradores de Woodbury (T03E05) 

Figura 34 Luta de Arena entre humanos e com participação de Zumbis (Edição#28) 
 

A fragilidade da segurança é concreta no outro ambiente descrito, a Prisão, que 

inicialmente evoca a ideia de um local improvável a ser chamado de lar, mas que, por ser um 

estabelecimento de segurança máxima, se torna ideal para a proteção dos seus habitantes. Esta 

noção tem suas expectativas revertidas e a estada no lugar dá sinais para o grupo de Grimes de 

que ninguém está seguro. Os conflitos psicológicos se adensam e ficam mais visíveis como se 

o confinamento fizesse com que as personagens não pudessem fugir de suas falhas e 

inseguranças. Na HQ os problemas psicológicos são melhor distribuídos entre as personagens, 

enquanto, no seriado, ficam atrelados a Rick e Lori e, posteriormente, à Maggie e Glenn depois 

de terem sido torturados por Merle e pelo Governador. Ainda que a Prisão traga melhorias para 

a segurança, ela reforça que o perigo é iminente, sobretudo quando suas psiques estão minadas. 

 

 
Figura 35 Rick e Lori desconfortáveis com a falta de intimidade. O reforço visual na cena é de coloca-los por 

detrás de um gradil da prisão (T03E03). 
Figura 36 Michonne fala sozinha sobre os problemas enfrentados na estrada. (Edição#21) 

 

As proximidades acentuadas entre as ambiências de ambos os produtos revelam existir, 

conforme apontado em nosso capítulo anterior, uma espécie de molde ou matriz que orientam 

a criação de novos espaços sociais e geográficos nos produtos, tanto vindouros quanto em 

estágio de desenvolvimento, que estão englobados nesta franquia transmidiática. Por serem 

traços firmes e que se repetem por todos os produtos, pode-se assumir que existe uma tipologia 

das ambiências perpassando cada um dos mundos ficcionais de The Walking Dead. 

 

3.1.2. Personagens e classes de personagens 
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Conforme apontado no capítulo anterior as personagens de The Walking Dead não 

foram desenhadas com o intuito específico de transitar por diferentes mídias, uma vez que cada 

produto possui seu próprio mundo ficcional. A HQ e a série televisiva partilham muitos 

personagens por se tratar de uma adaptação, contudo, como se trata de uma adaptação 

transmidiática, que se caracteriza pela liberdade em modificar o material-base desde que se 

preserve a atmosfera da obra original, diversos elementos ligados às personagens se distinguem. 

Na série há personagens que não estão presentes nas HQs, como Daryl Dixon, uma das figuras 

centrais na TV.  

Personagens que existem em ambos os meios tomam rumos diferentes em cada um dos 

mundos ficcionais: Andrea, na HQ, se relaciona com Dale e depois se casa com Rick Grimes, 

mantendo-se firme enquanto personagem até os números atuais da publicação. Na série 

televisiva ela se relaciona sexualmente com Shane, na segunda temporada, e depois com o 

Governador, na terceira temporada. O seu relacionamento com o vilão acaba por lhe custar a 

vida e ela morre no último episódio da terceira temporada. Estas mudanças têm a ver com 

escolhas criativas que responderam a demandas advindas das condições de produção148. 

Um dos princípios adotados para a construção de personagens em TWD é a divisão das 

personagens de acordo com o binômio herói/bandido, debitária das ficções pós-apocalípticas. 

Nesse sentido é sintomática a caracterização de Rick Grimes enquanto um policial. Na HQ ele 

explica a sua escolha por manter o uniforme porque isso facilitaria sua comunicação com outros 

sobreviventes, que veriam nele uma figura de confiança e proteção (Edição #1). O fato dele ser 

um policial é trazido à tona em certos momentos, como na ocasião em que ele decide que o 

psicopata Thomas (Edição #17) deve ser morto por enforcamento e encontra resistência de Lori 

e outros membros do grupo. Ele argumenta que pode condenar alguém à morte porque, sendo 

policial, ele conhece melhor do que ninguém o comportamento de criminosos e assassinos. 

Dada a grande quantidade de dramas policiais produzidos tanto na televisão quanto nos 

quadrinhos americanos pode-se dizer que a figura do oficial de Justiça é bastante comum na 

ficção e facilmente assimilável pela audiência. Rick se enquadra em uma tendência marcante 

na indústria de entretenimento norte-americana que é a do anti-heroi: um indivíduo cujas ações 

possuem fins bem intencionados, mas que não seguem métodos tidos como heroicos e dignos. 

Essa caracterização, enquanto um anti-heroi policial, é adequada a ficções pós-apocalíptica já 

                                                 
148 A morte da personagem Dale tem a ver com o pedido de saída da série feita pelo ator Jeffrey DeMunn. 

Cf: http://moviehole.net/201253637-the-cynical-optimist-childs-play-spin-off-revenge-of-chucky-in-the-works  

http://moviehole.net/201253637-the-cynical-optimist-childs-play-spin-off-revenge-of-chucky-in-the-works
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que as situações-limite de sobrevivência forçam as personagens a agir em zonas de moralidade 

dúbias, além do que o treinamento em armas facilita o protagonismo em cenas de ação.  

 

 
Figura 37 Não apenas Rick, mas também Shane utiliza a farda policial nos quadrinhos (Edição#3) 

 

 
Figura 38 Rick rende Daryl apoiado em sua autoridade policial (T01E04) 

 

A transformação moral de Rick é uma das linhas dramáticas mais importantes tanto no 

quadrinho quanto no seriado. A transição de figura solitária a líder do grupo de sobreviventes 

centrais nas respectivas tramas se dá de maneira acelerada e emerge do conflito que se 

estabelece entre ele e Shane, seu colega dos tempos de polícia e amigo de infância. Enquanto 

Rick esteve em coma, Shane foi o responsável por proteger Lori e Carl e, por também ser um 

oficial da Justiça, acaba sendo elevado à liderança do grupo de sobreviventes de Atlanta. No 

período de ausência de Grimes, Shane e Lori se envolvem sexualmente. Quando Rick retorna, 

Shane sofre as consequências de perder Lori, que o rejeita em prol do marido (Edição #4; 

T01E03). Para Shane a aproximação com Lori e Carl, lhe garantia o espaço que antes era de 

Rick, de pai e provedor, além de líder do grupo, e a expulsão desse lugar faz com que sua 

sanidade se abale.  

Rick e Shane se desentendem quanto a questões de gerenciamento da sobrevivência do 

grupo e o ciúme do segundo faz com que ele perca a razão e o respeito perante os outros 

sobreviventes. Na HQ o declínio moral e psicológico de Shane é rápido e na edição #6 ele tenta 

assassinar Rick, mas acaba morto por Carl Grimes. No seriado a decadência de Shane se estende 



105 

 

por toda segunda temporada e, mesmo que afastado do posto de liderança ainda na primeira 

temporada, a influência de Shane nas decisões do grupo perdura até a sua morte (T02E12). 

  
Figura 39 Confronto final entre Shane e Rick, a simular um duelo ao estilo do western (T02E12) 

Figura 40 Carl mata Shane para proteger o seu pai (Edição#6) 
 

Ainda que haja diferenças substanciais entre HQ e seriado, a oposição nas escolhas de 

liderança entre Rick e Shane é semelhante: Rick é a favor de métodos menos violentos, de que 

busquem um lugar seguro para se estabelecer enquanto uma sociedade, assim como acredita ser 

necessário proteger cada indivíduo do grupo mesmo que isso comprometa a segurança dos 

outros. Já Shane deseja manter o acampamento próximo a Atlanta, pois crê que alguma ajuda 

governamental virá em apoio deles, é a favor de métodos extremos para manutenção da 

segurança do grupo e sugere o abandono de sobreviventes caso eles estejam trazendo entraves 

para os outros. Dessa forma, por se manter em um espectro de moralidade menos afetado pela 

epidemia zumbi, Rick acaba angariando um apoio natural dos demais sobreviventes. 

O comportamento moral de Rick, entretanto, sofre diversos desvios, pois se torna 

impossível conciliar uma conduta exemplar com as imposições de um mundo cujas condições 

de sobrevivência são extremas tanto física quanto psicologicamente. Um dos seus pressupostos, 

a de que não devem matar seres vivos (T01E05; Edição #17), é quebrado quando chegam à 

Prisão. Rick mata Dexter (Edição #19), nas HQs, e Thomas, no seriado (T03E02), por crer que 

eles dois poderiam colocar o restante do grupo em risco. Há outras ocasiões em que Rick toma 

atitudes controversas, embora elas estejam sempre aparadas no bem do grupo ou de sua família. 

Rick é autoconsciente dessas mudanças, o que o faz largar seu uniforme de policial (T03E04) 

e o torna cada vez mais distante da sua família e emocionalmente apático. A morte de Lori 

Grimes (T03E04; Edição#48) marca a personagem profundamente, tornando-o instável e 

menos ligado a uma moral rígida e bem intencionada. 

Apesar da HQ e do seriado conterem múltiplos personagens com diferentes moralidades 

e objetivos, é a partir de Rick, e posteriormente de Carl, que a ótica destes produtos é construída. 

A tentativa de manter os princípios morais enquanto lidera um grupo de anseios diversos acaba 

por conduzir a trama e conferir dramaticidade para as tomadas de decisões das personagens. A 
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dedicação à construção e centralidade de Rick Grimes é espelhada em seu filho, que recebe do 

pai sua primeira arma e o chapéu de policial, e imita as ações do pai ao buscar participar de 

tiroteios e limpezas de zumbis. 

  
Figura 41 Carl participa de uma vasculha com o chapéu de policial de Rick (T03E01) 

Figura 42 Carl pede ao pai para participar de uma caçada, argumentando que já sabe atirar (Edição#9) 
 

A relação entre pai e filho, ou mentor e criança, que também pode ser vista em outros 

produtos de The Walking Dead, é mais um dos elementos comuns em histórias de ficção pós-

apocalíptica, e estabelece uma ação de proteção e depósito de esperança para o futuro, que parte 

do mais velho para o mais novo. Consciente dos perigos existentes naquele universo ficcional, 

Rick, em ambos os produtos, ensina o filho a portar armas e o inclui em diversas situações de 

risco, como caçadas e vasculha de suprimentos. Em alguns momentos, como após a morte da 

criança Sophia, ele assume para o filho que não sabe como será o futuro e que já não há mais 

espaço para a infância como existia antes. Carl passa a aceitar a realidade do mundo com 

naturalidade (T02E12; Edição#47) e até mesmo matando para salvar o pai quando necessário 

(T02E13; Edição#6). 

Estabelecidos os heróis, pode-se olhar para os bandidos. Os mais importantes 

antagonistas que podem ser situados no espectro do “fora-da-lei” são Shane, já explanado, e o 

Governador. 

O Governador é o maior dos desafios encontrados pelo grupo de Grimes, porque tem 

uma quantidade de armas de fogo e de capangas que excede os recursos de seu rival149. Além 

disso, ele controla ideologicamente a comunidade de Woodbury, tendo apoio popular maciço 

para todas as suas ações. Ele garante conforto, alimentação e segurança para os moradores da 

cidade, o que faz imaginar que ele seja uma boa pessoa e bom líder. O seu controle, contudo, 

                                                 
149 Na série televisiva se fala de 73 habitantes e pelo menos 30 possíveis soldados contra apenas 11 pessoas 

do grupo de Grimes. 
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está garantido graças ao saque de outros grupos e pela organização de competições de luta que 

empregam mortos-vivos como parte do entretenimento. O Governador possui comportamento 

moral que não seria aceito pelo grupo de Grimes, como o seu hobby de coleção de cabeças de 

mortos-vivos e o fato de guardar a filha zumbi em seu quarto. O Governador entra em conflito 

com os sobreviventes de Atlanta por motivos diferentes em cada produto, mas ele acaba por ter 

um mesmo objetivo final: matá-los e tomar os recursos da Prisão onde estão hospedados. 

 
Figura 43 Retrato do Governador junto a sua esposa e filha (T03E03) 

 
Figura 44 O Governador ironiza sua coleção de cabeças zumbis ao compará-las a canais de TV (Edição#29) 

 

O fato do Governador ser um bom líder para os seus seguidores, mas apresentar 

problemas morais e uma relação doentia com o que restou de sua filha, faz com que ele seja um 

contraste para a posição de liderança de Rick, especialmente se observarmos que o vilão perdeu 

mulher e filha, enquanto o ex-policial recuperou a família.  

A passagem na prisão, na terceira temporada do seriado e nos arcos 3 a 8 da HQ 

apresentam Grimes tendo de lidar com o esfacelamento do seu afeto pela esposa e pelo filho, a 

cobrança cada vez maior do grupo e de si mesmo pela qualidade da sua liderança, os conflitos 

que se sucedem entre os seus companheiros, dentre outros problemas. Esse conjunto de 

inseguranças e infortúnios faz com que ele perca, temporariamente, sua capacidade de comando 

e até mesmo sua sanidade. Sua fragilidade torna provável que sejam derrotados pelo 

Governador que, em sua imoralidade, não carrega as hesitações e fraquezas de Grimes. É dessa 

forma que funcionam os extremos entre bandido e herói em The Walking Dead, basicamente 
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operando nos níveis ligados à moralidade das personagens em meio à situação-limite da 

sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. 

Além deste binômio, a série apresenta personagens em posições muito diferentes de 

acordo com o seu gênero e idade. Explicou-se anteriormente a divisão de tarefas de acordo com 

os sexos, e aqui se retoma esta separação porque são apresentadas personagens que agem de 

acordo com estereótipos ligados ao fato de serem homens ou mulheres. Lori Grimes, a esposa 

de Rick, é mostrada como uma mulher que precisa de proteção, especialmente quando se 

descobre grávida, e que sofre fortemente os efeitos da necessidade de sobrevivência. Lori não 

se torna proficiente no uso de armas nem se oferece para participar de buscas por suprimentos. 

Todas as suas atividades se limitam ao trato das crianças e à cozinha. Não que isso seja pouco, 

mas em TWD importa mais retratar a ação que envolve participar de confrontos com os zumbis 

ou a tomada de decisões morais conflituosas tais como a decisão sobre a morte de algum 

inimigo ou indivíduo detido pelo grupo, ou se devem manter a busca por membros 

desaparecidos, tal qual ocorre a Sophia no seriado. 

A opinião de Lori Grimes aparece com alguma importância em conversações dela com 

Rick. Ela lhe pede que se livre de Shane (T02E11) e dos detentos na cadeia (Edição#14). Ainda 

assim, Rick parece procurá-la apenas quando precisa de apoio para uma escolha já tomada e 

não para um aconselhamento real. Não à toa, ele não volta atrás quando ela argumenta contra a 

aplicação da pena capital em Thomas (Edição#17) ou quando pede para que ele se arrisque 

menos indo em busca de suprimentos ou em limpezas150 para que ele conviva mais tempo com 

ela e com o filho. Rick ignora-a com frequência e se importa com ela tão somente quanto aos 

cuidados de que ela necessita para que o bebê dos dois nasça com segurança. Diante de tão 

pouca participação nos rumos do grupo e da trama, a morte de Lori Grimes na HQ e no seriado 

funciona mais como uma maneira de aprofundar as personagens masculinas, Rick e Carl, do 

que uma evolução no arco da personagem.  

 

                                                 
150 A limpeza inclui matar zumbis e queimar seus corpos para que não contaminem solo, água ou outros 

humanos. 
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Figura 45 Lori pede desculpas a Rick por tê-lo contrariado na decisão de matar um dos detentos e culpa a 

gravidez pela sua dificuldade de raciocínio. (Edição#18) 
 

Dessa forma é possível concluir que na criação e disposição das personagens no 

universo ficcional em TWD há predileção pela agência masculina e pelos arcos dramáticos 

destas personagens. Mesmo questões que seriam de personagens femininas, como a busca pela 

filha perdida de Carol (T02E01) é vivida com mais intensidade por um personagem masculino, 

neste caso Daryl Dixon. O ethos masculino, que exploraremos na seção sobre as influências do 

western, é o que guia as ações neste cenário pós-apocalíptico. Assim constroem-se 

personalidades masculinas ativas e femininas passivas a partir de estereótipos como as do 

homem durão (Rick e Shane), do caipira sensível (Daryl), do jovem inseguro, mas capaz 

(Glenn), do caladão traumatizado (Jim), do esportista negro boa praça (Tyreese), da mulher 

oprimida pelo marido (Carol), da esposa do líder (Lori Grimes), da garota reprimida pelo pai 

(Maggie), dentre outros. 

Das personagens femininas a única que consegue manter uma agência própria em ambos 

os produtos151 é Michonne, que possui motivações pessoais e participa diretamente da ação. 

Ela, contudo, é apresentada como uma exceção e é envolta por uma aura de mistério e exotismo 

que desnaturaliza sua atitude enquanto uma mulher convencional, especialmente se levarmos 

em consideração que ela é uma das poucas personagens negras femininas a participarem desse 

núcleo de personagens. 

 

                                                 
151 No seriado Andrea também é uma personagem com agência própria, embora ela seja manipulada pelo 

Governador e morta na terceira temporada, exatamente quando assumia um papel mais ativo na narrativa. 
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Figura 46 Michonne, no seriado (T03E01) 

Figura 47 Primeira aparição de Michonne nas HQs, ela carrega dois zumbis que a auxiliam a se camuflar 

(Edição#19) 
 

Outro recorte para a construção de personagens é o da idade, que está intimamente 

conectado às questões de gênero. Personagens velhos que possuem agência, em ambas as obras, 

são todos masculinos: Dale e Hershel. Eles funcionam como sábios e conselheiros, embora 

muitas vezes sejam ignorados por não estarem no mesmo compasso moral do grupo. Ainda 

assim trazem contribuições valiosas como técnicas de plantação (Hershel) e mediação de 

conflitos (Hershel e Dale) 

Já as crianças e jovens aparecem pouco na história, mas também aqui é um garoto que 

se destaca. Carl é o único dos jovens que possui um arco dramático mais elaborado, uma vez 

que nele se projeta a perspectiva de surgimento de um futuro líder a partir da herança paterna. 

É sintomático desse aspecto a assunção, por parte de Carl, do chapéu e da atitude do pai, como 

se estivesse a se tornar um policial ele próprio. 

A existência de estereótipos por gênero, faixa etária e até mesmo raça demonstra que aí 

já se encontra um princípio de produção de classe de personagens, uma vez que eles são 

produzidos em referência a uma perspectiva convencionada e sedimentada de divisão social 

historicamente constituída no mundo real.  

Um outro componente da produção de classes de personagens é a função que cada 

indivíduo ocupa dentro do grupo. Glenn, por exemplo, é o melhor vasculhador de suprimentos 

– habilidade que ele atribui ao fato de ter sido entregador de pizza (T01E04). Podemos notar 

que as seguintes funções são requisitadas e preenchidas pelos personagens citados (alguns 

acumulam mais de uma função): 

a) Líderes – aquele que distribui funções e garante o bem-estar e segurança do 

grupo: Shane e Rick, que substitui o primeiro. Este papel também é desempenhado 

brevemente por um conselho, nas HQs, formado por Rick, Harshel, Dale e Tyreese 
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(Edição#24); e por Glenn, na série de TV (T03E10), quando Rick está 

temporariamente insano. 

b) Soldados – Os que sabem usar armas e geralmente tomam a dianteiras em 

missões que envolvem matar zumbis ou outros humanos: Glenn, Rick, Daryl (na 

série televisiva), Shane e Michonne. Em alguns momentos também se juntam 

Maggie, Andrea e Carl. 

c) Rastreadores – personagens que sabem seguir pistas e pegadas, além de 

possuírem um bom senso de direção: Daryl, na série, e Michonne nos quadrinhos. 

d) Vasculhadores – os que são ágeis e atentos, que conseguem suprimentos com 

facilidade: Glenn. Às vezes ele é acompanhado de Maggie ou Rick. 

e) Vigias – Os que possuem boa mira à distância e visão apurada, que geralmente 

protegem o refúgio contra ameaças externas: Dale (série televisiva) e Andrea 

(HQs). 

f) Médicos – Sabem performar pequenas cirurgias e tratar ferimentos: Hershel, em 

ambas as mídias, e também Alice nos quadrinhos. 

g) Fazendeiros – Supervisiona e ensina aos demais como cuidar de plantações, 

assim gerando alimentos renováveis para o grupo: Hershel. 

h) Babás – Cuida das crianças: Carol, Maggie e Lori. Algumas vezes Hershel 

também é responsável por esta função, assim como sua filha Beth, na série 

televisiva. 

i) Costureiras – Quem prepara roupas para o grupo: Andrea (nas HQs). 

j) Lavadoras – Quem lava as roupas e os espaços ocupados pelas personagens: Lori, 

Carol e Maggie. Algumas vezes Beth também desempenha essa função. 

Assim, também o tipo de habilidade é definidor na constituição dos tipos de 

personagens. 

Por fim, é muito cara em TWD a constituição da fragilidade corporal das personagens. 

Na HQ esta fragilidade é acentuada, uma vez que há mais personagens mutiladas, conforme 

apontado no capítulo 2 deste trabalho, mas também na série televisiva há bons exemplos como 

a cena em que Hershel tem sua perna decepada para evitar que o vírus zumbi se espalhe. 
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Figura 48 Perna de Hershel sendo decepada para evitar que vírus se espalhe (T03E02) 

 

Como se pode ver nesta seção, há, assim como na ambiência, proximidade na construção 

das personagens que facilita a produção de novos entes ficcionais para povoar os produtos desta 

franquia transmidiática. 

 

3.1.3. Eventos e problemas 

Há duas maneiras de abordar os eventos e problemas de um produto sob a perspectiva 

da transmodalidade: a primeira diz respeito a grandes eventos vividos no universo ficcional e 

que impactam quaisquer uma das obras contidas nele; já a segunda é relativa a uma matriz de 

produção de conflitos ou eventos que esse universo ficcional é capaz de fomentar em seus 

variados produtos.  

Sobre a primeira abordagem já foi discutido que por se tratarem de mundos ficcionais 

diferentes há poucos eventos-chave compartilhados: a epidemia da praga zumbi, a 

desestruturação do Governo e dos meios de comunicação, assim como de toda a sociedade.  

Por conta de haver poucos problemas e eventos únicos em comum, interessa mais 

observar uma tipologia destes elementos. Um primeiro problema comum a estes produtos é a 

possibilidade de morte, que está ligada à necessidade de sobrevivência em mundo pós-

apocalíptico. Pode-se falecer de fome, por conta de doenças, de forma violenta seja por ação de 

zumbis, animais ou outros seres humanos, de acidentes, suicídio, enfim, há variadas fontes para 

a morte. Ainda que se consiga escapar a ela, existe uma grande chance de que as personagens 

sofram ferimentos graves ou sérios, além de danos psicológicos. Das 48 edições analisadas da 

HQ, há morte de personagem em 21 edições, e situações de violência em 31 revistas; no seriado, 

em 35 episódios pelo menos 22 deles trazem cenas de morte, e 31 episódios encenam situações 

violentas. Em ambas as obras, as personagens têm como causa de morte predominante o 

assassinato cujo responsável é outro humano152. 

                                                 
152 Uma listagem de situações de violência e morte nas HQs e no seriado encontram-se no Apêndice G 

deste trabalho. 
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Em um universo ficcional tão perigoso, é necessária a produção de segurança ante às 

adversidades. Algumas das medidas para garantir a proteção do grupo incluem a criação de 

turnos de vigilância, quase sempre assumidos por  Dale (Série de televisão) ou Rick ou Andrea 

(HQ); preferência pelo uso de armas brancas no enfrentamento contra zumbis, uma vez que o 

barulho de tiros os atrai; imobilização ou isolamento de membros do grupo quando necessário, 

como quando prendem Jim a uma árvore para que ele não ameace o grupo caso se torne uma 

das criaturas; todos os membros do grupo, exceto as crianças muito pequenas, aprendem a atirar 

e portam armas; espaços que serão ocupados por longos períodos de tempo precisam ser 

fortificados, como a Prisão, que tem suas cercas reforçadas e população de zumbis controlada 

diariamente.  

Mesmo com estas medidas, a segurança está sempre por um fio e isso fica evidente 

quando o Governador destrói a cerca de proteção da Prisão com apenas um automóvel (T03E10; 

Edição#44). Mesmo internamente a segurança pode ser sabotada, como quando Andrew, o 

preso que todos achavam estar morto, libera zumbis nos blocos da cadeia (T03E03) ou quando 

Patricia liberta Thomas, um assassino serial, por quem estava apaixonada (Edição#18). Diante 

de tamanhas probabilidades de incidentes, as personagens em ambos os produtos são 

atormentadas por uma paranoia persecutória, e estão sempre avaliando os demais sobreviventes 

para medir o quanto podem confiar e cooperar com terceiros.  

  
Figura 49 Rick e Hershel conversando (T03E13). Planos são construídos como se fossem planos subjetivos de 

observadores distantes, intensificando a sensação de paranoia persecutória dos sobreviventes. 

Figura 50 Hershel e Maggie conversando (T02E07). A câmera colocada sobre a mesa emula o campo de visão de 

alguém que estivesse escondido atrás do objeto. 

 

  
Figura 51 Na cena Michonne observa pela janela o Governador brincar com sua filha zumbi. Por mais 

implausível que seja é por meio da observação furtiva que muitos personagens descobrem fatos sobre outros 

sobreviventes. (T03E05). 
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Figura 52 Lori e Rick discutem (T02E06). 

 

  
Figura 53 Jim sendo observado pelos binóculos de Dale (T01E04). 

Figura 54 Soldado de Woodbury sob mira (T03E10). No seriado a visão à distância por meio de armas e 

binóculos também funcionam como artifício de observação. 
 

As consequências psicológicas e morais, para as personagens, da vivência em um 

universo ficcional cujos parâmetros existenciais foram esfacelados são bastante evidenciadas e 

constituem contextos geradores de problemas. Uma das situações mais tensas enfrentadas pelo 

grupo de Grimes é quando deliberam se devem adotar pena capital para lidar com ameaças ao 

grupo (T02E11; Edições#17-18). Em ambos os produtos o indivíduo que se cogita assassinar 

pode trazer riscos ao grupo, e uma grande parcela das personagens concorda com a execução 

dele. Isso, contudo, não impede o protesto e uma aprofundada discussão moral a partir de 

personagens como Dale (série televisiva) e Lori Grimes (quadrinhos). Em ambos os casos não 

se chega à necessidade de aplicação da pena porque estas ameaças acabam sendo eliminadas 

por outros meios que isentam o grupo de culpa pelo ato. 

Outros contextos problemáticos retratados nesta franquia são: a loucura e dissociação 

com a realidade (Rick Grimes sofre disso em ambos os produtos, quando começa a ter conversas 

imaginárias ao telefone com membros do grupo que já morreram); descrença acentuada no 

futuro (Lori Grimes demonstra em vários momentos sua tristeza em ter um novo filho em um 

mundo no qual ela não vê espaço para a infância); desvalorização da vida e anseios suicidas 

(como nos casos de Beth, Andrea, Doutor Jenner e Jacqui); perda do senso de coletividade e 

pertencimento (Michonne em ambos os produtos, ao ingressar em um grupo de desconhecidos; 

e Patricia, nas HQs, e Shane, nas duas obras, quanto notam que já não são bem quistos pelo 

grupo); diminuição ou supervalorização da afetividade (a relação de Rick e Lori, na qual ele 

vai progressivamente deixando de se importar com ela ; ou o desespero de Carol quando não 

tem mais com quem se relacionar afetiva e sexualmente). 
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Figura 55 Rick escuta o telefone “tocar” enquanto está acometido por loucura devido à morte de Lori. (T02E05) 

Figura 56 Carol se entrega à uma zumbi, desejando morrer porque não suporta a sua solidão afetiva e sexual 

(Edição#41) 
 

Sobre a questão dos afetos entre as personagens, elas são tratadas em todos os episódios 

e edições, uma vez que não há pessoa do grupo que não tenha perdido entes queridos e que, por 

conta da solidão e da convivência com pessoas desconhecidas, acabe por desenvolver novos 

afetos. A formação de casais, por exemplo, é um ponto importante destas obras, pois é por meio 

da vivência íntima que as personagens costumam expressar seus discernimentos acerca do 

mundo, a exemplo das conversas entre Lori e Rick e entre Maggie e Glenn. Isso não significa 

que estas relações se mantenham estáveis, pelo contrário, o fato de viverem em um mundo pós-

apocalíptico torna as relações amorosas tensas e permeadas pela descrença em sua duração. 

Às relações afetivas dos casais se somam aquelas nascidas dos laços familiares e da 

amizade. O Apêndice D desta dissertação mapeia as relações existentes entre as personagens, 

com notas sobre transformações importantes que podem ser verificadas nas obras. 

A tessitura de relações afetivas, de todos os tipos, tem a mesma importância temática na 

narrativa que a necessidade de sobrevivência. Afinal, em uma sociedade fragmentada e com 

perigos de vida iminentes a associação com outros indivíduos é ao mesmo tempo mais difícil e 

mais necessária. Abundam, nesse sentido, exemplos de como as relações impactam em decisões 

e no andamento da trama, como a ligação entre Shane, Rick e Lori, as ações de Rick em prol 

da proteção de Carl, a conflituosa passagem de carinho e ódio entre Daryl e seu irmão Merle 

(no seriado), o sofrimento que Andrea carrega pela morte de sua irmã Amy, dentre muitos 

outros.  
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Figura 57 Glenn e Maggie conversam sobre a vida no mundo pós-apocalíptico. (Edição#21) 

 

 
Figura 58 Foto antiga da família Grimes. (T03E12) 

Figura 59 Maggie e Hershel conversam sobre sua relação familiar e ao fundo vê-se fotografias da família na 

geladeira (T02E07). 
 

 
Figura 60 Reencontro de Rick com Carl e Lori (Edição#2) 

Figura 61 Rick demonstra apoio a Tyreese após a morte de sua filha. A relação de amizade dos dois é bastante 

explorada nos quadrinhos. (Edição#15) 
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A manutenção de laços afetivos entre os membros do grupo estabelece, sobretudo, a 

possibilidade de confiança, que é um bem de difícil troca no universo ficcional de The Walking 

Dead, acima de tudo quando novos personagens aparecem na trama. Indivíduos desconhecidos 

podem reforçar o grupo e oferecer apoio e conhecimentos, como a medicina de Hershel, mas 

também podem carregar a intenção de fazer mal a algum dos personagens, como é o caso do 

violento Thomas. Nesta análise foi possível identificar 8 encontros com grupos e indivíduos 

desconhecidos na HQ, sendo 3 deles hostis, enquanto foram observados 10 encontros no 

seriado, cuja metade dessa quantidade é predominantemente hostil. Pode-se dizer que a 

construção do efeito poético da convivência com o perigo iminente se associa a um estado 

permanente de alerta e defesa em ambas as tramas.  

A disputa por recursos que possam garantir a sobrevivência é a principal causa de 

separação e conflito entre grupos, mas também há questões pessoais em jogo como na recusa 

de Hershel em aceitar o grupo de Rick Grimes para não correr o risco de que descubram os 

zumbis que ele guarda no celeiro.  

Uma vez que até mesmo os membros mais antigos do grupo de Grimes, como Shane e 

Patricia (na HQ) colocam as personagens em risco, torna-se essencial saber examinar a 

personalidade de outros indivíduos e, em algumas ocasiões, se antecipar e ter a vantagem em 

uma possível batalha, como no confronto contra Dave e Tony (T02E08) ou no assassinato de 

Dexter (Edição#19). Tanto na HQ quanto na série a probabilidade de confiança em novos 

grupos vai se reduzindo com o passar da narrativa, e, se por um lado isso auxilia na proteção 

do grupo, por outro lado produz inimigos – como o já citado Dexter, que só se volta contra o 

grupo depois de ser acusado de um assassinato que não cometeu (Edição#16), ou Andrew, o 

preso deixado para morrer no pátio da cadeia e que ao tentar se vingar se torna indiretamente 

responsável pela morte de Lori Grimes (T02E02-03)153. 

Há, ainda, dois tipos de matrizes geradoras de problemas: a alternância entre migração 

e assentamento, e a necessidade de vasculha por suprimentos. 

A migração é motivada, no universo ficcional de The Walking Dead, pela busca de 

familiares, por proteção ou pela necessidade de estabelecer uma moradia, além de também 

poder ser consequência da fuga de um determinado perigo. Foram contabilizadas 9 migrações 

nas HQs154 e 8 migrações na série155. Os motivos de migração mais importantes são a fuga de 

                                                 
153 Há, no Apêndice H deste trabalho, uma relação dos encontros do grupo de Grimes com outros grupos 

e indivíduos e a indicação dos ânimos produzidos pelo contato. 

154 Que podem ser conferidas no Apêndice I. 

155 Também disponíveis no Apêndice I. 
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locais infestados por zumbis ou tomados por outros humanos (três ocorrências na HQ e duas 

ocorrências no seriado), a necessidade de encontrar um local seguro para se refugiar (acontece 

por duas vezes tanto na HQ quanto no seriado) e a busca de Rick pela família (responsável por 

dois movimentos migratórios em cada produto). A concentração de migrações é maior na 

primeira temporada da série e nos dois primeiros arcos do quadrinho, uma vez que a estadia na 

prisão se torna duradoura. Apesar da importância desta fase para as personagens, especialmente 

porque ficam mais vulneráveis a mortos-vivos e outros grupos humanos quando estão na 

estrada, estas fases não são esmiuçadas nas narrativas, virando elipses temporais. Valoriza-se 

mais as chegadas e partidas de novas localidades do que os trechos de viagem. Ainda assim há 

referência a estes momentos, como quando as personagens relembram que passaram fome ao 

sair da fazenda de Hershel (T03E01; Edição#13). 

A fase de assentamento em uma nova localidade passa por etapas comuns, como garantir 

a limpeza de todos os mortos-vivos seguida de queima dos corpos, divisão de pessoas pelos 

cômodos do local, sejam eles quartos ou celas, e, por fim, divisão de trabalho para 

estabelecimento na região. O assentamento na Fazenda de Hershel funciona de modo diferente 

porque a região já está aparentemente livre de mortos-vivos e eles seguem acampados, uma vez 

que o fazendeiro não cede seus quartos para os forasteiros. Ainda assim eles se revezam para a 

vigilância e auxiliam nos trabalhos rurais. 

Por fim, a busca por suprimentos é crucial por garantir a sobrevivência alimentar, os 

suprimentos de armas e munições, o combustível para automóveis e geradores, assim como 

itens médicos essenciais, a exemplo de antibióticos. São realizadas 12 vasculhas na HQ e 13 

vasculhas no seriado156, quase sempre em momentos nos quais a escassez de algum item pode 

comprometer a segurança ou saúde do grupo. Além da expectativa em relação às vasculhas, já 

que há emergência na procura, estas buscas são perigosas porque envolvem a ida a locais ermos 

que podem conter zumbis e outros grupos. 

As buscas acabam contendo outros objetivos dramáticos, como ocorre no seriado, ao 

haver buscas que preparam o público para a revelação da gravidez de Lori e que aprofundam a 

relação entre Maggie e Glenn. Nos quadrinhos as vasculhas são utilizadas, na fase da prisão, 

como uma maneira de apresentar as diversas partes que compõem o complexo penitenciário – 

que é melhor detalhado na HQ do que na TV. 

Em suma, como se pode ver pelos tópicos discutidos, ainda que as histórias e mundos 

ficcionais difiram em vários pontos, há uma acentuada matriz geradora de conflitos comuns nos 

                                                 
156 Informações sobre as vasculhas encontram no Apêndice J do trabalho. 
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seguintes aspectos: representação de muitas situações dramáticas de violência física e 

psicológica, frequentemente finalizadas com a morte de alguma personagem; violência 

predominantemente provocada por ação humana; preocupação com a implementação e 

execução de medidas de segurança por parte dos grupos sobreviventes; reiteração das 

consequências físicas e psicológicas decorrentes das violências vividas pelos sobreviventes; 

presença de discussões morais frequentes em situações-limite como a adoção ou não de pena 

capital; desenvolvimento das relações afetivas, sexuais e familiares das personagens, que 

acabam por mediar a relação deles com o mundo pós-apocalíptico; a importância da confiança 

e do modo de estabelecer contato com novos grupos e indivíduos, seja hostil ou amistosamente; 

a necessidade de migrar para novos locais e criar assentamentos duradouros em alguns deles; a 

busca por suprimentos como uma das mais importantes atividades para manutenção da 

sobrevivência. 

 

3.2. Recursos dramatúrgicos   

Foi exposta a existência de pelo menos três recursos de dramaturgia, que podem ser 

encontrados em quaisquer obras poéticas: o lírico, o épico e o dramático. Estes recursos não 

podem ser encontrados isoladamente, estando sempre combinados no tecido de uma obra. 

Contudo, um deles pode predominar sobre os demais, o que vem a marcar como a dramaturgia 

é construída no produto. 

Na série de televisão e na HQ de The Walking Dead, o recurso predominante é o 

dramático, uma vez que o porvir do encadeamento de ações das personagens é o principal 

elemento estruturado. Temos como primeira questão, nestes produtos, a necessidade de Rick 

Grimes encontrar a sua família, motivação que domina o seu pathos. Ainda que haja estratégias 

épicas, como a migração entre a cidadezinha onde Rick Grimes atua como subdelegado para a 

exuberantemente bem retratada Atlanta, e a construção de uma disposição lírica de 

desesperança perante a destruição do mundo, a determinação de Grimes em alcançar seus 

parentes é o fio condutor da trama.  

Assim que reencontra sua família, novos desafios são lançados: um de cunho familiar, 

focado no triângulo amoroso entre Rick, Lori e Shane, e outro ligado à sobrevivência do grupo, 

que tem como ações centrais medidas para prover a segurança coletiva e a vasculha de 

suprimentos. Ambos os desafios se influenciam a todo instante, uma vez que a relação entre 

Shane e Rick provoca alterações no modo como o grupo será conduzido, assim afetando os seus 

humores e expectativas.  
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Pode-se afirmar que, em ambas as tramas, a problemática da sobrevivência é a principal 

impulsionadora de situações dramáticas, já que há um leque imenso de adversidades que podem 

afetar as personagens – e estas situações acabam por influenciar de forma decisiva as demais 

problemáticas do universo ficcional.  

Os demais conflitos, que chamaremos de secundários, envolvem as relações familiares 

e de amizade das personagens e a busca pela reconstrução de uma sociedade aos moldes daquela 

em que as personagens viviam antes do apocalipse zumbi. Apesar de serem secundárias, estas 

problemáticas também influenciam de maneira determinante a principal questão, a da 

sobrevivência, como se percebe em situações como a decisão de Rick em desistir de matar 

Randall porque não consegue executar seu intento sob o olhar do seu filho Carl (T02E11). 

Ainda assim, por questões de sobrevivência, as personagens são capazes de se desentender com 

aqueles que mais prezam, ou mesmo abandonar ideias e princípios que gerem suas noções de 

sociedade. 

 

 
Figura 62 Cena em que Carl aparece antes da tentativa de execução de Randall. O garoto é a favor da morte e 

pede que seu pai a cumpra, o que faz Rick voltar atrás. (T02E11) 
 

Uma vez que estas três problemáticas estão entrelaçadas de uma maneira íntima, uma 

ação desenvolvida em quaisquer um destes eixos é capaz de provocar tensões em toda 

arquitetura da trama – e certamente irá. Assim, quando Maggie e Glenn começam a ter relações 

sexuais antes do casamento, eles mexem com os princípios morais de Hershel, pai da garota, e 

este se inclina a expulsar o grupo de Rick da Fazenda, onde já planejavam se estabelecer e 

construir uma vida mais segura do que aquela experienciada na estrada (Edição#12). Outro 

exemplo é quando decidem, por questões de desconfiança após o primeiro ataque do 

Governador, não aceitar a entrada do grupo de Tyreese (T02E11). Estas personagens acabam 

por se juntar ao Governador e às pessoas de Woodbury, fortalecendo-os. A economia dramática 

de TWD faz com que não haja peças e situações à toa no universo ficcional, fazendo-as se 

tensionar a todo momento, conferindo a certeza de que nenhuma ação fique sem consequência. 

A serialização permite deixar, ao fim de um episódio, temporada, edição ou arco, um gancho 
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que reforce o encadeamento e a manutenção da curiosidade do que será servido a seguir na 

trama.  

Outro pilar para o funcionamento do recurso dramático é a construção de um 

protagonista patético. Rick Grimes desenvolve um senso de responsabilidade pelo bem-estar 

do grupo que o faz se lançar, ininterruptamente, em batalhas, resoluções de conflitos, vasculhas 

e limpezas de zumbis. Não à toa, há momentos em que as ações das demais personagens soam 

obsoletas ante à obstinação dele. Um exemplo disto, é que, por mais que Andrea se esforce em 

negociar com o Governador a paz com o grupo de Rick, o vilão só aceita a possibilidade de 

trégua caso converse pessoalmente com o ex-policial (T03E13). Outro caso exemplar, é que, 

Ainda que os outros membros do grupo tenham passado pelas mesmas situações que Rick, eles 

ficam desorientados quando ele está incapacitado por conta da luta contra Tyreese (Edição#23-

24) ou a partir do momento em que Rick delira devido ao falecimento da esposa (T03E04 até 

T03E07 e depois nos episódios T03E09 até T03E11). Mesmo que isto gere uma 

implausibilidade, uma vez que retira, das outras personagens, potências construídas pela 

necessidade de sobrevivência, ajuda a concentrar a direção em que a ação da narrativa se 

desenvolve, afinal é pela ótica de Grimes que os eventos se delineiam e também é a figura dele 

que se deseja constituir enquanto um herói salvador da humanidade.  

A extrema dedicação do protagonista é comprovável quando ele passa a se arriscar pelo 

bem do grupo e deixa de lado a necessidade de estar com seu filho e sua esposa, que antes era 

a sua principal motivação. Em diversos momentos (Edição#3, Edição#15, Edição#30, 

Edição#36; T01E03, T01E05, T02E08, T02E09, T02E11, T02E13, T03E01, T03E02, T03E04) 

os dilemas entre Rick e o filho, e Rick e a esposa são decorrentes da cobrança de sua atenção e 

presença, mas ainda assim ele se ausenta por considerar que está fazendo um bem maior para o 

grupo.  

A dimensão patética de Rick se torna tão importante que a personagem comete excessos 

de soberba e arrogância quando sente que sua autoridade já não é mais respeitada. Isso ocorre 

quando o grupo precisa fugir da fazenda (T02E13) e quando o conselho criado para tomada de 

decisões problematiza o fato de Rick ter assassinado Dexter (Edição#24). Na primeira situação 

ele explica ao grupo que, caso queiram contar com a sua liderança, precisam entender que ele 

não mais os tratará democraticamente, uma vez que nenhum deles sabe o que é ser cobrado por 

cada problema ou plano que fracasse. Já no segundo caso, quando tratam da morte de Dexter, 

ele provoca o grupo, afirmando que teve coragem de fazer algo que nenhum outro membro seria 

capaz e que se eles quiserem sobreviver naquele mundo precisam compreender que as regras 

existentes antes do apocalipse zumbi já não são mais válidas. 
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É importante assinalar que Rick não é a única personagem cujo pathos é elaborado de 

forma intensa. Também possuem dimensões patéticas significativas as personagens 

antagonistas de Shane e do Governador, que entram em conflito com Rick seja por questões 

que envolvem relações afetivas, no caso do primeiro, ou por diferentes propósitos civilizatórios 

que se chocam, tal qual o segundo.  

Hershel, Daryl, Dale e Michonne constituem objetivos próprios dentro da trama que 

acabam por trazer uma dimensão patética que os destaca em alguns momentos da trama. 

Hershel trilha uma vendeta moral ao tentar conservar os princípios familiares em sua 

propriedade e manter a fé de que não devem destruir os mortos-vivos enquanto não 

compreendem a sua existência no mundo; Daryl revela paixão quando se empenha, na segunda 

temporada do seriado, nas buscas a Sophia e no enfrentamento da sua necessidade de aprovação 

pelo irmão Merle; Michonne, tanto na HQ quanto no seriado, desenvolve uma cruzada contra 

o Governador, na qual tenta desmascará-lo e matá-lo, ainda que em cada produto ela tenha 

motivações diferentes para tal desejo; o Dale da televisão, por sua vez, também batalha pela 

moral do grupo, quando tenta convencer o grupo a não matar Randall e enquanto tenta expor o 

comportamento nocivo de Shane. Estas descrições não significam que outras personagens não 

possuam motivações para seus arcos dramáticos, mas que eles não chegam a se constituir por 

muito tempo a ponto de torná-los obstinados a modificar o mundo ao seu redor. 

Explicadas as estratégias dramáticas centrais considera-se que o recurso épico participa 

em segundo lugar na dramaturgia de TWD. Uma das mais evidentes táticas é a presença de 

migrações de cenários, geralmente acompanhados por saltos temporais. Estas transições 

auxiliam na constituição de episódios épicos, que, ainda que não sejam autônomos no todo da 

obra, permitem perceber a repetição de temas e conflitos que vão tomando outras nuances e 

amplitudes diferentes com o desenrolar de temporadas e arcos.  

Colocado o arco que envolve Woodbury e o da Fazenda em comparação, por exemplo, 

percebe-se que a opção dos líderes de ambos os locais por manter zumbis dentro dessas 

propriedades é um tema em repetição. Enquanto na Fazenda eles estão presentes por uma 

questão moral de Hershel, na cidade eles possuem fins de entretenimento e de guerra. Como 

demonstrado na seção de Eventos e Problemas dos elementos transmodais, existem matrizes 

geradoras de conflito em TWD e elas são responsáveis por trazer continuadamente desafios 

cujas motivações se repetem, como as vasculhas e os conflitos com outros grupos, mas sempre 

ampliando o nível de perigo e envolvendo novos personagens e situações.  Empregar esta 

estratégia épica de variação sobre o mesmo tema por meio da adição de novas facetas é essencial 

para manter a curiosidade do leitor e da audiência nas séries de ambos os produtos. Assim, em 
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cada nova temporada ou arco sabe-se que em algum momento os zumbis conseguirão se 

aproximar do grupo de Grimes, mas isso pode acontecer simplesmente porque houve 

relaxamento na vigilância, como no acampamento próximo a Atlanta, ou, de forma mais 

elaborada, porque algum antagonista conseguiu agrupar as criaturas e atirá-las sobre o refúgio 

dos protagonistas. 

 

 
Figura 63 Zumbis no celeiro (T02E05) 

Figura 64 Zumbis fugindo do celeiro (Edição#11) 
 

O caráter errático do grupo também se configura epicamente, uma vez que cada espaço 

ocupado gera uma quantidade de eventos e incidentes que constitui o lugar enquanto um 

episódio épico157, ou seja, um acontecimento na jornada do grupo. Nas HQs e na série há um 

senso de coletividade que é construído exatamente porque os sobreviventes são personagens 

que se ajudaram em diferentes momentos e que são capazes de confiar no outro e até mesmo 

fazer cobranças morais em determinados momentos. 

Staiger (1977) fala sobre a caracterização meticulosa das personagens enquanto uma das 

características do épico. Sobre TWD é interessante notar que, seja na HQ ou na série, existe um 

investimento cuidadoso na criação da aparência dos mortos-vivos, cujos corpos variam no nível 

de decomposição, do quanto foi devorado por outras criaturas antes da transformação, e mesmo 

nas expressões faciais, como se respeitasse o fato de que cada zumbi foi um indivíduo antes de 

sua transformação. Este artifício destaca também o que contra o qual se teme e luta, por este 

carregar resquícios de alguma humanidade em sua aparência ao mesmo tempo que funciona 

como um presságio de morte que aguarda a todos os personagens.  

 

                                                 
157 Diferente de um episódio televisivo. 
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Figura 65 Zumbi com partes em decomposição (T01E04) 

Figura 66 Zumbi que não apresenta sinais de decomposição ou mordidas (T01E01) 
 

 

  
Figura 67 Zumbi flácido e enrugado por estar imerso em água (T02E04) 

Figura 68 Zumbis “cristãos” (T02E01) 

 

 
Figura 69 Zumbi criança – Penny, a filha do Governador (Edição#29) 

Figura 70 Zumbi sem parte do corpo (Edição#20) 
Figura 71 Zumbi cuja aparência remonta ao Frankenstein (Edição#20) 

  

 
Figura 72 Coleção de zumbis do Governador (Edição#29) 
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Figura 73 Zumbi com feições humanas (Edição#35) 

Figura 74 Zumbis com visual do Vampiro Nosferatu (Edição#8) 
 

Por fim, a dimensão do lírico em The Walking Dead está presente no modo como as 

personagens experienciam estados íntimos de suas psiques e em suas ações no mundo pós-

apocalíptico. Esta ambiência oferece disposições que sequestram os indivíduos para 

monólogos, internalizados ou externalizados, e conversações que funcionam enquanto espécies 

de digressões sobre um mesmo tema, tal como a descrença por dias melhores ou a banalização 

da morte. Momentos marcantes do lirismo neste universo ficcional são: as conversas 

imaginárias de Rick com membros da equipe que morreram por meio de um telefone da Prisão 

(T03E05)158; as mensagens jamais respondidas de Rick para Morgan pelo Walkie-Talkie 

(T01E05; T02E01); as conversas de Rick com a lápide de Allen (Edição#25); as cenas em que 

Michonne fala sozinha (Edição#21); Shane observando e se identificando com o zumbi no meio 

da estrada (T03E10); o momento em que Carol conversa com a zumbi que foi capturada por 

Andrea e depois se entrega para o suicídio (Edição#41).  

Não são muitos momentos em que o lírico predomina, se comparados às cenas 

dramáticas ou épicas, mas elas funcionam como um aprofundamento dos efeitos daquele 

universo sobre as personagens, a ponto delas se deixarem abandonar a disposições poderosas 

capazes de se impor à razão destes indivíduos. 

TWD é uma franquia que conjuga estratégias dramáticas, líricas e épicas bem 

demarcadas, mas que se firma enquanto construtora de obras seriadas cuja tensão e 

encadeamento das ações é seu principal objetivo. 

 

3.3. Territórios de ficcionalidade 

3.3.1. O melodrama   

                                                 
158 Isto também ocorre nas HQs, mas somente após a edição 48. 
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A presença da melodramaturgia pode ser observada em cinco aspectos: existência de 

uma alternância entre momentos de equilíbrio e harmonia entre as personagens, quebra dessa 

harmonia e retorno ao equilíbrio inicial; a gestão de implausibilidades do enredo; o emprego de 

uma tipologia de caracteres; a representação de uma moralidade impregnada pelo desejo de 

topicalidade. 

A estrutura dramática de alternância entre passagens ora movimentadas, ora calmas é 

identificável em The Walking Dead. O primeiro episódio e a primeira edição já funcionam como 

um bom exemplar: a história começa com uma tensa perseguição policial seguida da fuga de 

Rick no Hospital, depois desacelera quando o protagonista é hospedado na casa de Morgan e 

Duane e precisa entender o que está acontecendo no mundo. Um expediente comum em TWD 

é utilizar regularmente, em ambos os produtos, estes momentos de relativa calma previamente 

a alguma cena violenta ou de impacto emocional, assim reforçando o efeito sensorial sobre o 

espectador (THOMASSEAU, 2005). Um exemplo disso é a cena em que Carl encontra o cervo 

em meio à floresta e admira a beleza do animal. Sua alegria infantil é encerrada abruptamente 

quando a bala que um caçador dispara contra o animal acaba por acertá-lo (T02E01; Edição#9). 

A cena acontece já no encerramento tanto da edição da HQ quanto do episódio televisivo, 

deixando um poderoso gancho para o porvir do incidente.  

Um dos momentos mais emocionalmente impactantes de ambos os produtos é a morte 

de Lori Grimes, e a estrutura de alternância é aplicada tanto na HQ quanto na série. No 

quadrinho, encerra-se a edição 47, anterior à morte de Lori, com ela sendo rendida por uma 

figura misteriosa empunhando uma escopeta. A expectativa de perigo é revertida quando, no 

início da edição seguinte, se revela que a figura misteriosa é Alice, membro do grupo, que não 

estava ameaçando Lori verdadeiramente. Relaxa-se o leitor perante a possibilidade da morte da 

esposa de Rick para, ao final da edição, mostrar sua morte violenta resultante de um tiro de 

escopeta dado por Lily Caul, seguidora do Governador. 

 Na série televisiva, Lori morre no mesmo episódio (T03E04) em que todos estão 

otimistas por terem acabado de limpar a prisão e por Hershel ter feito sua primeira caminhada 

após a perda de uma das pernas. Esta atmosfera harmônica, que por sua vez foi antecedida pelo 

clima tenso do episódio anterior, se estende por quase metade do episódio quando cede lugar à 

uma infestação inesperada de zumbis provocada por Andrew, o detento que todos julgavam 

estar morto. Implodida a temporária sensação de segurança e harmonia, o episódio progride em 

escala de tensão até culminar na morte de Lori nos minutos finais do programa. 

O segundo aspecto do melodrama observado é o que diz respeito à gestão de 

implausibilidades no enredo. Incidentes improváveis estão dispersos pelos produtos de TWD. 
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Desde o fato de Rick Grimes ter sido o único sobrevivente em um hospital, mesmo estando em 

coma, sem água, alimentação ou cuidados médicos à coincidência de surgir um médico 

(Hershel) exatamente quando uma das personagens se fere (Carl Grimes). Podemos pontuar 

outras implausibilidades, como Rick encontrar a família no acampamento de sobreviventes 

(T01E02; Edição#2), o fim do combustível para o gerador exatamente quando Lori vai ter seu 

bebê (Edição#39), a chegada de Andrea na prisão justamente quando Dale é mordido por um 

zumbi do lado externo da cadeia (Edição#39), o fato de Michonne não conseguir matar o 

Governador mesmo tendo rendido ele com sua espada (Edição#47), o plano de escapar pelos 

esgotos da loja de departamento é sugerido porque Jacqui os projetou (T01E02), o reencontro 

com Merle, que além de ter sobrevivido se tornou um dos homens de confiança do Governador 

(T03E05), o momento em que Andrea chega à cadeia para avisar a todos do plano do 

Governador, mas é detida já perto da grade pelo vilão, mesmo ele tendo ficado muito para trás 

lutando contra zumbis (T03E14). Por mais improváveis e até mesmo impossíveis que sejam 

estas situações, elas se firmam pelo modo como são enxertadas na trama, especialmente por 

acentuar efeitos sensoriais e emocionais como a frustração de ver um personagem falhar em 

uma ação que se considerava praticamente bem sucedida ou o alívio de ver entes queridos se 

reencontrarem em um mundo no qual a maior parte da população está morta. 

Quanto à tipologia de caracteres, o exame dos produtos permitiu perceber que a 

estratégia clássica de inserir a perseguição engendrada por um vilão moralmente ruim sobre 

personagens moralmente bons, especialmente mulheres e crianças, é vital em TWD. Shane e o 

Governador são dois vilões sedutores que aparentam ser preocupados com o bem-estar coletivo 

quando em verdade agem por motivos egoístas e amorais, sobretudo na televisão. Estas 

personagens ameaçam acima de tudo as mulheres, como Lori Grimes, por parte de Shane, e 

Andrea e Michonne, quando se trata do Governador. Este último chega a propor, na ficção 

televisiva (T03E14), que irá cessar todo ataque à cadeia desde que possa ter Michonne em seu 

poder. Nas HQs, o Governador é o responsável pela morte de Lori Grimes, pois ele que ordena 

seu assassinato. Pode-se destacar ainda outro vilão, o psicopata Thomas, que nas HQs persegue 

e mata meninas e mulheres. 

A tipologia de caracteres do melodrama clássico se relaciona também com os já citados 

binômio herói-bandido da ficção pós-apocalíptica, com a divisão das personagens por gêneros 

e funções, assim como convenções do western, pois há a presença de policiais de 

comportamento cowboy, de tipos rurais como o caipira e o fazendeiro, e, por fim, também 

apresenta personagens contemporâneas que mesclam diferentes traços presentes na cultura pop 
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tais como o atrapalhado entregador de pizza de ascendência coreana ou a severa e exótica 

espadachim negra com dreadlocks. 

A representação da moralidade impregnada pela topicalidade também é perceptível pois 

muitas das situações-limite vividas pelas personagens colocam em xeque noções morais 

anteriores ao apocalipse zumbi. Estas situações opõem as personagens entre aquelas que 

querem abraçar uma moral radicalmente flexível e baseada nas necessidades imediatas de 

sobrevivência e bem-estar e aquelas que valorizam e tentam conservar os parâmetros morais da 

sociedade em que viviam. Estas situações demonstram que as personagens oscilam quanto aos 

seus juízos a depender dos eventos mais recentes vividos. Assim, todos, menos Dale, 

concordam quanto à necessidade de executar Randall (T02E11) após terem sido aceitos na 

Fazenda de Hershel. A morte de Dale, entretanto, faz com que as personagens reavaliem a 

escolha da pena capital e decidem-se por não mais trazer esta possibilidade à tona – a não ser 

por Shane.  

Algumas das questões morais tópicas apresentadas em TWD são: necessidade de 

respeito à propriedade privada dos que ainda estão vivos, racismo (T-Dog sofre preconceito de 

Merle na série em T01E02, e Otis demonstra desprezo pela cor de pele de Tyreese nos 

quadrinhos na Edição#20), o uso da violência para obtenção de controle político e ordenação 

social, além de questões caras a uma moral burguesa tais como a condenação do sexo antes do 

casamento (advinda de Hershel), a relação do indivíduo com a noção de Deus e a preservação 

da família como um bem absoluto, ainda que para isso deva-se encobrir erros cometidos pelos 

familiares.  

Thomasseau (2005) chama atenção para a existência, no melodrama, da representação 

de um processo de reconstrução da civilização e o modo como as questões morais são 

conduzidas nos produtos, especialmente por atuação de líderes como Rick Grimes ou o 

Governador deixa patente como a busca pelo estabelecimento de uma noção da sociedade é 

importante dentro das tramas. 

 

3.3.2. A ficção pós-apocalíptica e o western 

Alguns dos elementos de ficção pós-apocalíptica vistos em The Walking Dead já foram 

discutidos em seções anteriores deste capítulo, a exemplo dos perigos e desafios, como a 

necessidade de lidar com grupos de desconhecidos e as vasculhas. Também já se falou acerca 

do binômio herói/bandido e suas implicações no desenho da moralidade das personagens, sobre 

a esperança de restituição da sociedade e do futuro da humanidade. Nesta seção, portanto, serão 
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apontadas as características ligadas ao modo como são representados os zumbis e a relação dos 

humanos com estas criaturas. 

A vivência em um universo ficcional tomado por mortos-vivos faz com que as 

personagens naturalizem a presença dessas criaturas ao mesmo tempo em que desenvolvem 

uma aproximação metódica no trato com elas. No começo de ambas as narrativas, quando Rick 

ainda está despertando no universo pós-apocalíptico, os primeiros encontros com zumbis 

deixam-no apavorado, especialmente por ele não compreender que aquelas pessoas estão, de 

fato, mortas. O encontro com Morgan e Duane serve como uma breve introdução do estado do 

mundo e é quando Rick descobre algumas regras básicas sobre os zumbis: para pará-los é 

preciso acertar a criatura no cérebro e a sua mordida leva à morte e subsequente transformação 

de um humano em morto-vivo.  

 

  
Figura 75 Zumbi com a cabeça decepada, mas ainda ativo (T03E03). 

Figura 76 Zumbi com a cabeça decepada, mas ativo (Edição#3) 

A partir desta informação inicial sobre zumbis, novos conhecimentos acerca das 

criaturas vão sendo incrementados e reiterados ao longo das tramas. As seguintes informações 

são adicionadas ao repertório das obras seriadas os zumbis são lentos, seguem o som e 

aglomeram-se no último lugar onde conseguiram devorar um ser vivo (Edição#2, T01E02); se 

orientam também pelo cheiro, ignorando seres humanos que estejam, de alguma forma, 

impregnados com o cheiro de carne podre (Edição#4; T01E02); os zumbis congelam quando 

sob baixas temperaturas (Edição#8); o tempo que leva para alguém morto retornar enquanto 

zumbi é variável  (T01E06159); alguém que foi mordido pode ter o vírus detido caso a parte do 

corpo seja decepada (T03E01; Edição#24); todos estão infectados e retornarão enquanto zumbis 

quando morrerem (T02E13; Edição#24); zumbis se interessam por comer criaturas que estejam 

                                                 
159 Apesar de, no quadrinho, as personagens não se darem conta disso objetivamente, também as pessoas 

que morrem no gibi retornam em tempos variáveis. 
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vivas, assim que morrem eles deixam de devorá-las (T02E06)160. Destes saberes é importante 

destacar que a consciência de que todos estão infectados impacta as personagens que chegam à 

obscura conclusão que, de alguma forma, todos eles são mortos-vivos. 

 
Figura 77 Rick Grimes assume que todos estão infectados. (Edição#24) 

 

Ainda antes dessa informação vir à tona, as personagens já são confrontadas com 

reflexões acerca da possibilidade dos mortos-vivos possuírem alguma humanidade. Na série 

televisiva essa discussão surge ainda no primeiro episódio porque a esposa de Morgan é uma 

zumbi e ele não tem coragem para matá-la. Além disso, ela parece preservar alguns traços de 

humanidade que outros zumbis não possuem, como aparência física pouco decrépita e 

movimentos mais naturais.  

 

Figura 78 Esposa de Morgan sob mira da sua arma (T01E01) 

Outro momento marcante neste episódio, e que também se encontra na primeira edição 

da HQ, é a morta-viva sem pernas que Rick encontra na parte externa do hospital. A deformação 

em seu corpo e face, assim como seus ganidos que parecem exprimir dor, sensibilizam o policial 

que, quando tem acesso a armas, retorna para pôr fim à criatura. 

                                                 
160 Ainda que isto seja enunciado na série de TV, ela própria se contradiz ao mostrar um zumbi que 

devorou Lori Grimes depois de morta. Isso gera uma implausibilidade que é inserida para aprofundar a dor de Rick 

Grimes por não poder enterrar a esposa. 
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Figura 79 Rick mata a primeira zumbi (T01E01). 
Figura 80 Rick mata a primeira zumbi (Edição#1) 

A relação com os zumbis sempre vem à tona em algumas passagens, como quando Carl 

e Sophia observam os mortos-vivos e se questionam se eles gemem porque estão tristes 

(Edição#21) ou no momento em que Shane fita, após ouvir de Rick que deve esquecer Lori e a 

possibilidade de que ele seja pai do bebê dela, um zumbi vagando de forma atarantada em um 

campo aberto e se identifica com a sua solidão patética. Além dessa relação de identificação e 

alteridade, há personagens que formulam teorias sobre as criaturas, sendo que a que mais possui 

impacto nos segmentos analisados é de Hershel, que crê tratar-se de uma doença que pode ser 

curada – razão pela qual ele mantém os seus familiares zumbificados trancados no celeiro 

(Edição#10; T02E05).  Esta relação emocional se torna particularmente efetiva na série 

televisiva porque o grupo de Grimes mata os zumbis do celeiro como uma ação preventiva e a 

cena é construída como se fosse um massacre de criaturas inocentes, que se intensifica 

emocionalmente quando a filha de Carol, que havia desaparecida, reaparece zumbificada entre 

os demais mortos-vivos. A reação de Maggie, Hershel e dos outros Greene ao terem a certeza 

de que jamais haverá chance de conviver com aqueles que se foram é de bastante tristeza 

(Edição#11; T02E07). 

 

 

Figura 81 Zumbis do celeiro eliminados. (T02E07) 
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Saber que há zumbis vagando pelo mundo é um incômodo constante, mas que vai se 

tornando habitual com o passar de episódios e edições a partir do momento em que as 

personagens se instalam na cadeia (na terceira temporada da série e a partir da décima terceira 

edição no quadrinho). As personagens criam métodos para se proteger melhor, como erguer 

cercas, construir valas e armadilhas, criar turnos de vigilância, realizar limpezas periódicas, 

dentre outras maneiras de neutralizar o perigo representado pelas criaturas. É também a partir 

do momento em que vivem na prisão que começam a ter problemas com Woodbury, assim os 

zumbis tornam-se um perigo secundário diante de outros humanos, afinal, como já foi 

evidenciado, das mortes representadas nos produtos a maioria é decorrente de ação humana. Os 

zumbis, inclusive, são empregados pelos humanos de Woodbury como recursos de ataque à 

prisão (T03E10) e pelo grupo de Grimes como uma forma de defesa ao ataque (Edição#44).  

A aproximação mais metódica aos zumbis também inclui autópsias em corpos de 

mortos-vivos para compreender o seu funcionamento (Edição#41, T03E07) ou para estudo de 

anatomia que auxilie na melhoria da prática médica (T03E02).  

O corpo dos zumbis também é utilizado para evitar que outros zumbis se aproximem. 

Rick e Glenn espalham vísceras e sangue de mortos-vivos para transitarem livremente por áreas 

infestadas, e Michonne passa algum tempo vagando em companhia de dois caminhantes cujas 

mandíbulas e braços foram arrancados. 

As personagens também criam diferentes nomes para se referir às criaturas. Elas são 

chamadas de mordedoras, andarilhas, zumbis (somente nas HQs) e caminhantes (somente na 

série de televisão). Há um fenômeno neste universo ficcional chamado de rebanho que é quando 

uma quantidade massiva de mordedores se reúne e passa a vagar em conjunto em uma direção 

específica, matando todos os que se encontram pelo caminho (T02E01)161. 

A vivência com os zumbis é bastante importante para a modulação dos sentimentos dos 

seres humanos em relação à própria humanidade, especialmente quando se há a certeza de que 

há uma infecção generalizada. Ao mesmo tempo em que isso cria uma mórbida e conflituosa 

relação de identidade, há naturalização da presença destas criaturas e controle dos seus corpos, 

que passam a ter usos para segurança, batalha ou medicina.  

Dos elementos de western articulados junto à ficção pós-apocalíptica gostaríamos de 

aprofundar, nesta passagem, o ethos masculino presente em The Walking Dead. Consideramos 

que, a este ponto, outros aspectos do gênero tais como a violência e o binômio dentro-da-

lei/fora-da-lei já foram tratados a contento. 

                                                 
161 Nas HQs o termo só aparecerá na Edição#60. 
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A visão masculina impera em ambos os produtos. Isso ocorre desde a opção da narrativa 

de estar mais próxima à visão do protagonista como decorre de uma separação sexista na 

agência das personagens que coloca as figuras masculinas como centrais na ação.  

O primeiro caso diz respeito à percepção de que a trama de ambos os produtos é, antes 

de tudo, a história de um homem policial, pai e esposo, aferrado às suas virtudes morais que 

deseja transformar o mundo em um lugar onde sua família e o grupo ao seu redor possa viver. 

Sua liderança surge naturalmente e é aceita quase que indiscutivelmente dado o fato de que ele 

é policial, contudo também é reforçada porque ele passa uma impressão de segurança para as 

mulheres (Edição#7, T01E05). Este protagonismo se alicerça, na construção destes mundos 

ficcionais, em uma naturalização dos patriarcados enquanto forças mais competitivas, 

bastando-se, para comprovar isso, observar os demais líderes de grupos retratados pelos 

produtos: Shane, Hershel, o Governador e Tyreese – todos homens.  

Uma das marcas de poder tradicionalmente associadas à masculinidade é o uso de 

violência, seja física, psicológica ou moral, enquanto ferramentas de controle social. Rick 

Grimes é apresentado enquanto um homem carismático, interessado nas pessoas do grupo, mas, 

sobretudo, capaz de enfrentar fisicamente zumbis e outros seres humanos. Dos membros do 

grupo ele é o mais solícito a participar de atividades de limpeza de zumbis e toma iniciativa 

quando se trata de neutralizar perigos como Dexter, nas HQs, ou Thomas, no seriado. Há 

problematização do uso excessivo de violência, especialmente da praticada por Rick (T03E16; 

Edição#18), mas uma vez que sempre surgem desafios cada vez mais violentos para o grupo, a 

exemplo do Governador, a problematização da violência é logo esquecida.  

A divisão de trabalho injusta que retira das mulheres a agência no seriado televisivo 

chega a ser posta em questão por Jacqui (T01E03), mas ela é ignorada pelas outras mulheres. 

Em outro momento, quando Andrea está se envolvendo nas atividades ‘dos homens’, como 

atirar e fazer a vigilância, Lori Grimes a critica por não cozinhar ou lavar (T02E10). Nas HQs, 

no breve período em que se instaura um conselho deliberativo no grupo de sobreviventes 

(Edição#24), Rick indaga por que não há mulheres participando e Hershel lhe diz que as 

próprias mulheres não se sentiram aptas ao papel. 

A masculinidade guia diversos conflitos apresentados na história, como a necessidade 

de prover conforto e segurança para a família, vivida não somente por Rick, mas também por 

Hershel e pelo Governador; o desenvolvimento de fortes laços de amizade entre homens, 

especialmente por sobreviverem juntos em missões, como no caso de Tyreese e Rick ou Daryl 

e Rick; por respeito e admiração mútua, como na proximidade entre Rick e Hershel, Rick e 

Glenn ou Rick e Dale; por se conhecerem há muito tempo, caso de Rick e Shane. A 
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predominância de Rick nos exemplos não é à toa, uma vez que ele constrói os laços de amizade 

mais fortes e duradouros em ambos os produtos. As mulheres tornam-se amigas, contudo a 

única relação marcante a ser retratada é que se desenvolve entre Andrea e Michonne no seriado. 

Carol e Lori também se aproximam, no quadrinho, mas logo descobre-se que a primeira tem 

interesses românticos, e elas acabam se afastando. 

A amizade entre homens é tão importante para a trama que quando as relações de Rick 

com Shane e com Tyreese entram em conflito, elas se tornam uma das partes essenciais das 

histórias e afetam os rumos do grupo – o mesmo não acontece com a maioria das amizades 

femininas, exceto por Andrea e Michonne.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo principal examinar e compreender as estratégias 

dramatúrgicas comuns presentes na composição dos produtos que constituem o Projeto 

Transmídia do universo ficcional The Walking Dead, tendo como delimitação principal o fato 

de serem elaborados e orientados pelo autor Robert Kirkman. Caracterizado pela formação de 

mundos ficcionais que desenvolvem narrativas diferentes, este universo ficcional articula os 

produtos por meio da convergência da forma dramática e de aspectos da construção de mundos. 

No primeiro capítulo foi exposta a relação de Kirkman com a sua propriedade intelectual 

e a sua atuação enquanto uma “bíblia humana”, que gere as escolhas criativas dos produtos da 

franquia. Identificamos a existência de parâmetros dramatúrgicos compartilhados, ou seja, 

escolhas na tessitura da história, sua ambiência e personagens que foram impostas, a partir de 

Kirkman, para cada uma das obras produzidas sob sua tutela. Esses parâmetros dizem respeito 

à inexistência de uma temporalidade acurada, à não revelação da origem da epidemia zumbi, 

ao fato de todos os seres humanos estarem infectados, independentemente de terem sido 

mordidos, e à extinção dos meios de comunicação, do Exército e da Sociedade Civil.  

A gerência de Kirkman também deu-se a notar por cinco estratégias criativas baseadas 

em sua filosofia de creator activism na elaboração destes produtos: 1 – Conceber cada obra 

junto aos demais profissionais nela envolvidos; 2 – Estabelecer que os produtos licenciados a 

partir de propriedades da Skybound sejam percebidos como produtos únicos, que refletem 

interesses criativos dos parceiros-criadores; 3 – Cada extensão transmidiática deverá funcionar 

como entry point autônomo; 4 – Cada meio ou produto formulará seu próprio mundo ficcional; 

5 – o formulador original da propriedade colabora como consultor criativo das histórias e bíblia 

humana se a sua criação for transmidiada. 

No segundo capítulo, investigamos a constituição dos parâmetros dramatúrgicos 

compartilhados, formadores do universo ficcional de The Walking Dead por meio da teoria da 

multimodalidade de Christy Dena (2009).  

Adotamos o conceito de fenômeno transmídia intercomposicional da autora, pois ele 

descreveu as relações entre obras de diferentes mídias de modo mais abrangente do que o 

conceito de Narrativa Transmídia (JENKINS, 2006), colaborando mais amplamente na análise 

de diferentes tipos de adaptação enquanto possíveis produtos transmidiáticos. Dentre estes tipos 

destacamos a adaptação transmidiática como um ponto de entrada como aquela que melhor se 

enquadrava para compreender a produção do seriado televisivo The Walking Dead baseado no 

gibi homônimo. A adaptação transmidiática deste tipo toma liberdades necessárias para adaptar 
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uma ideia ou mundo ficcional para outra mídia, modificando o quanto for necessário para que 

o produto apele para a audiência específica daquele meio. Isso pode vir a incluir a criação de 

um mundo ficcional específico e diverso daquele que foi base para o produto adaptado. 

Para compreender esta particularidade dos mundos ficcionais dos produtos da franquia 

TDW examinado, foi vital a observação dos elementos transmodais, ou seja, dos elementos 

dramatúrgicos aplicados a diferentes modos semióticos presentes em obras diversas. Estes 

elementos, as personagens e classes de personagens, ambiências e eventos ou problemas, 

mostraram-se úteis para evidenciar a composição da dramaturgia compartilhada pelos mundos 

ficcionais da franquia TWD.  

O reconhecimento dos elementos transmodais, do universo ficcional de The Walking 

Dead mostrou as especificidades dos produtos desta franquia que encontram-se situados em 

mundos ficcionais próprios, com muitos personagens, cenários e eventos únicos. Percebemos 

inúmeros elementos que parecem ser correspondentes, semelhantes e não idênticos – como é o 

caso da Fazenda de Hershel Greene nas HQs, no jogo eletrônico e no seriado televisivo.  

Os elementos transmodais identificaram os parâmetros da dramaturgia compartilhada 

por estes mundos ficcionais específicos, mostrando como eles funcionam enquanto contextos 

geradores de personagens, eventos e ambiências semelhantes, conforme foi exemplificado no 

segundo capítulo do trabalho. 

Os conceitos poéticos de Emil Staiger (1977) ampliaram a percepção da composição da 

dramaturgia deste universo ficcional. Foram explicitados os estilos lírico, épico e dramático, 

destacando este último, uma vez que a tensão entre as partes do drama, seja nos eventos ou na 

ação das personagens, estão encadeadas de uma maneira que o porvir é sempre o mais 

importante na trama. O épico também se mostrou importante uma vez que os produtos 

analisados, todos seriados, se utilizam de estratégias de construção de episódios por meio da 

repetição de temas, da adição de elementos de continuidade às tramas, do emprego de 

personagens de caracterização estereotipada e da preocupação com a exuberância de cenários e 

outros elementos visuais. O lírico, presente em menor grau, se revelou em ocasiões diversas, se 

destacando nas disposições atmosféricas decorrentes do mundo pós-apocalíptico, tais como a 

desesperança e a solidão crônica.  

O esforço de análise da presença marcante dos territórios de ficcionalidade do 

melodrama, do western e da ficção pós-apocalíptica no universo ficcional de TDW 

compartilhado pelos quatro conjuntos de obras da franquia mostrou ser um caminho promissor 

para aprofundar os aspectos dramatúrgicos que orientam a construção e interpretação dos elos 

e das especificidades destes mundos ficcionais.  
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Por fim, em nosso terceiro capítulo, foram analisados em profundidade 48 edições de 

Histórias em Quadrinhos e 35 episódios de série televisiva do universo ficcional de The Walking 

Dead. As descobertas desta fase de análise reforçaram associações levantadas ao longo do 

trabalho, como o fato das escolhas temáticas que povoam a dramaturgia compartilhada dos 

mundos ficcionais desta franquia transmidiática estarem divididas em três grandes núcleos: os 

desafios da sobrevivência, as relações afetivas e a busca por um restabelecimento da sociedade 

nos moldes do mundo pré-apocalítptico. 

A análise aprofundada gerou dados importantes como a frequência de violência 

retratada nos produtos, a quantificação de eventos que se repetem como as vasculhas e os 

encontros com grupos de desconhecidos, a predominância de um ethos masculino na construção 

da ação e das personagens, uma listagem dos perigos mais comuns, tipologias de personagens, 

dentre outras informações que estabeleceram convergências básicas no modo de se tramar a 

dramaturgia do universo ficcional de The Walking Dead. 

Em The Walking Dead podemos afirmar que há o fomento de uma forma dramática 

semelhante compartilhada nos mundos ficcionais dos produtos da franquia, provendo uma 

experiência na apreciação que não é idêntica, mas bastante aproximada nos efeitos que busca 

provocar.  

Esta identidade dramatúrgica é construída por meio da gestão criativa centralizada na 

figura de Robert Kirkman e pela atuação da Skybound, caracterizada pelo bom diálogo com os 

criadores-parceiros no desenvolvimento dos produtos. Outro fator importante para a existência 

desta forma dramática comum parece ser a importância dada ao material base da dramaturgia 

construída por Kirkman nos quadrinhos publicados desde 2003.  

O presente trabalho concentrou seus esforços na compreensão da relação entre 

construção dos parâmetros da dramaturgia compartilhada nos mundos ficcionais das obras 

seriadas das franquias transmidiáticas porque o campo é ainda relativamente recente e não tem 

cessado de surpreender tanto criadores quanto estudiosos do fenômeno. Nesse sentido, 

esperamos poder ter ajudado a formular aproximações analíticas sobre as estratégias narrativas 

e dramatúrgicas das obras transmidiáticas, por acreditar que a dramaturgia é um ponto-chave 

para a construção de mundos e universos ficcionais que venham a abarcar esse tipo de produção. 

Admitimos que, apesar dos achados significantes deste trabalho, ainda há muito mais 

lacunas. O estilo visual e os modelos de serialidade empregados, por exemplo, não foram 

contemplados de forma detalhada nesta dissertação e, esperamos que pesquisas futuras possam 

comparar a plasticidade associada a serialização dos quadrinhos com a do seriado e com a do 

jogo eletrônico para fornecer resultados interessantes.  
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Também lamentamos não poder ter analisado o jogo eletrônico e o romance com a 

mesma intensidade que as HQs e o seriado. A análise interna de produtos diferentes se revelou 

um dos maiores desafios quando se trata de transmidiação, uma vez que pode-se cair na 

armadilha de neutralizar as diferenças entre as mídias, tanto em termos poéticos quanto de 

recepção, e porque acaba sendo necessário dominar mais de uma competência específica para 

a análise de produtos. 

Por conta destas limitações, acreditamos que este trabalho possa vir a ser reelaborado 

ou reexaminado por outros estudiosos e, se assim possível, ampliado para que possa dar conta 

de mais relações entre dramaturgia e transmidiação, afinal o assunto está longe de esgotar-se. 

Esperamos, de qualquer forma, ter contribuído para esse campo de estudos e para os futuros 

pesquisadores que nele se inserirão. 
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APÊNDICE A – TABELA DE VENDAS ESTIMADAS DO GIBI THE WALKING 

DEAD 

 

 

Vendas Estimadas do gibi mensal The Walking Dead nos Estados Unidos 

Edição Estimativa de Vendas (em 

milhares de exemplares) 

#1 

#2 

#3 

#4 

#5 

#6 

#7 

#8 

#9 

#10 

#11 

#12 

#13 

#14 

#15 

#16 

#17 

#18 

#19 

#20 

#21 

#22 

#23 

#24 

#25 

#26 

#27 

#28 

#29 

#30 

#31 

7,266 

6,067 

6,992 

7,019 

8,829 

7,727 

10,490 

11,689 

11,286 

13,719 

13,555 

14,539 

14,590 

14,714 

15,461 

15,683 

15,614 

15,540 

17,222 

16,917 

17,667 

17,623 

18,482 

18,545 

19,331 

19,382 

18,900 

20,119 

20,383 

20,501 

21,366 
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#32 

#33 

#34 

#35 

#36 

#37 

#38 

#39 

#40 

#41 

#42 

#43 

#44 

#45 

#46 

#47 

#48 

#49 

#50 

#51 

#52 

#53 

#54 

#55 

#56 

#57 

#58 

#59 

#60 

#61 

#62 

#63 

#64 

#65 

#66 

#67 

#68 

#69 

21,189 

21,234 

21,183 

21,387 

21,290 

21,715 

22,180 

22,479 

22,987 

22,679 

23,100 

22,713 

22,561 

22,660 

22,856 

22,605 

22,461 

23,095 

27,685 

23,109 

23,620 

24,091 

24,089 

23,881 

23,579 

23,395 

22,716 

22,716 

23,583 

23,902 

23,901 

23,985 

24,367 

24,871 

24,929 

24,655 

24,230 

23,695 
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#70 

#71 

#72 

#73 

#74 

#75 

#76 

#77 

#78 

#79 

#80 

#81 

#82 

#83 

#84 

#85 

#86 

#87 

#88 

#89 

#90 

#91 

#92 

#93 

#94 

#95 

#96 

#97 

#98 

#99 

#100 

23,999 

24,567 

25,182 

25,645 

25,468 

33,079 

26,553 

27,448 

27,947 

28,971 

29,526 

30,750 

31,174 

39,938 

31,930 

37,552 

32,187 

32,126 

31,839 

31,351 

31,778 

31,813 

31,496 

31,596 

32,361 

33,916 

36,931 

60,175 

60,699 

62,182 

388,038 

Fonte: ICv2 e InvestComics.com  
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APÊNDICE B – LOCAIS FICCIONAIS MAIS IMPORTANTES DA FRANQUIA 

 

HQs 

Local Descrição 

Cynthiana, Kentucky Cidade-natal de Rick Grimes. É aqui 

onde ele desperta no Harrison Memorial 

Hospital e encontra os primeiros zumbis e os 

sobreviventes Morgan e Duane. É também na 

cidade que ele visita o posto policial para 

obter armas e veículos 

Harrison Memorial Hospital Hospital da cidade de Cynthiana. É 

evacuado pelo Exército após o apocalipse 

zumbi.  

Interstate 85 Rodovia que liga Atlanta às 

principais localidades da HQ. 

Atlanta, Geórgia Metrópole infestada de zumbis, onde 

Rick busca sua família e acaba conhecendo 

Glenn. O único ambiente explorado da 

cidade é uma loja de armas. 

Acampamento de Sobreviventes de 

Atlanta 

Acampamento de sobreviventes 

liderado por Shane e, posteriormente, por 

Rick Grimes.  Utilizado como refúgio por 

aproximadamente 3 meses. O acampamento 

é revisitado na Edição#15 quando Rick 

elimina o Shane zumbi. 

Wiltshire Estates Distrito residencial privado, próximo 

a Atlanta. Está tomado por zumbis. 

Fazenda da Família Greene Grande propriedade rural 

relativamente distante de centros urbanos, o 

que garante maior segurança diante dos 

zumbis. O celeiro da propriedade guarda os 

zumbis que antes eram membros da Família 

Greene. 

Instituto Prisional de Meriwether 

County  

Refúgio dos sobreviventes após 

escaparem da Fazenda dos Greene. Possui 

um grande estoque de alimentos e áreas para 

prática de esportes, leitura e estudos. O 

primeiro lugar em que as personagens 

conseguem se estabelecer longamente, por 6 

volumes. 

Woodbury, Georgia Cidade a 83 KM de Atlanta, cuja 

população pré-apocalíptica era de 1.102 

pessoas. Na HQ ela é ocupada por cerca de 

70 residentes, dispõe de energia elétrica e 

cuidados médicos para a população. É 

fortemente protegida por cercas e soldados. 

Possui uma clínica e uma arena de esportes, e 

um dos espaços mais individuados é a casa 
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do Governador, onde ele mantém sua coleção 

de cabeças zumbis e sua filha Penny. 

Wal-Mart Local de vasculha recorrente dos 

moradores de Woodbury. 

Estação da Guarda Nacional Posto militar pilhado pelo grupo de 

Rick antes da batalha contra Woodbury. 

 

SÉRIE DE TV 

Local Descrição 

King County, Geórgia Cidade-Natal de Rick Grimes, onde, 

assim como na HQ, ele desperta no hospital, 

encontra os primeiros zumbis e Morgan e 

Duane e visita o posto policial. 

Harrison Memorial Hospital Ver entrada nos lugares das HQs. 

Intersate 85 Rodovia que liga Atlanta às 

principais localidades do seriado. 

Atlanta, Geórgia Metrópole infestada de zumbis, onde 

Rick busca sua família e acaba conhecendo 

Glenn. Na série são exploradas uma loja de 

departamentos, o esgoto e um asilo. 

Centro de Controle de Doenças 

(CDC) 

Centro de investigações científicas 

sobre a doença, cujo único sobrevivente é o 

Dr. Jenner. Não houve avanços na pesquisa 

sobre o vírus e o local é implodido 

automaticamente por falta de energia elétrica. 

Forte Benning Forte militar a quase 200 KM de 

Atlanta que é buscado a partir da segunda 

temporada da série, contudo jamais é 

alcançado. 

Fazenda da Família Greene Ver entrada nos lugares das HQs. 

Farmácia do Steve Locação situada numa cidadezinha 

suburbana próxima a Fazenda de Hershel. 

Serve de local para vasculhas, assim como 

encontros entre Maggie e Glenn. 

Wiltshire Estates Ver entrada nos lugares das HQs. No 

seriado é visitado somente por Shane e 

Andrea, que fogem dos inúmeros zumbis 

encontrados. 

Hatlin’s Bar Bar na mesma região da Farmácia do 

Steve. Onde Hershel vai beber para esquecer 

dos zumbis eliminados no celeiro e palco do 

duelo entre Rick e os sobreviventes da 

Filadélfia. 

Mert County Condado onde Shane e Rick tentam 

eliminar Randall, mas acabam por se 
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desentender e brigar. Fogem do lugar assim 

que zumbis aparecem. 

Instituto Prisional West Georgia Apesar dos nomes diversos é 

semelhante à prisão vista nas HQs, apesar de 

não ser mostrado o ginásio e a biblioteca e o 

estoque de alimentos ser menor. Na série as 

personagens prosseguem na prisão após a 

batalha contra Woodbury. 

Woodbury, Georgia Mesmo que na entrada obre lugares 

das HQs. 

 

JOGO ELETRÔNICO  

Local Descrição 

Atlanta, Geórgia Mesmo que nas HQs e Série. O 

protagonista Lee é julgado na cidade e então 

transferido para a prisão. 

Interstate 85 Mesmo que na série e na HQ. 

Enquanto Lee é transferido para a prisão um 

zumbi ataca o veículo e ele fica livre 

próximo à rodovia. 

Vizinhança de Clementine Área urbana próxima à Interstate 85, 

onde a criança Clementine é encontrada. 

Fazenda da Família Greene Mesmo lugar da HQ e da Série. 

Macon, Geórgia Cidade-natal de Lee, para onde ele 

leva Clementine enquanto busca apoio 

familiar. Inclui a farmácia da família de Lee 

(Everett Pharmacy Drugstore), que serve de 

base temporária para o grupo de 

sobreviventes do game. 

Travelier Motel Local de vasculhas próximo a cidade 

Macon. Também serve como base temporária 

para o grupo antes de ser infestada por 

zumbis. 

Fazenda dos St. John Locação ocupada no Episódio 2 do 

jogo eletrônico, o espaço é um dos orgulhos 

de Macon. A família St. John se tornou 

canibal e mata alguns dos membros do grupo 

de Lee, forçando-os a escapar. 

Estação de Trem, Autoestrada 

Overpass e Trem 

Espaços transitórios percorridos por 

Lee e demais sobreviventes até chegar à 

cidade de Savannah 

Savannah, Geórgia Cidade portuária onde os pais de 

Clementine foram passar férias. Inclui 

localidades exploradas nos episódios finais, 4 

e 5, do game, como a Mansão Fivel, onde os 

sobreviventes se hospedam enquanto buscam 

os pais de Clem; o distrito Crawford, espaço 

que era ocupado pelo já morto Crawford 
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Obserson que dominava militarmente a 

região; o Hospital de Savannah, onde 

sobrevive um grupo de apoio contra o câncer. 

House Marsh Hotel, em Savannah, onde os pais de 

Clementine passavam férias. Lee vai até o 

local quando a garota é raptada pelo 

Estranho, um homem vingativo que teve seus 

suprimentos pilhados pelo grupo de Lee. 

Eosé Jewelry Store Local de morte de Lee Everett. 

 

ROMANCES 

Local Descrição 

Wiltshire Estates Mesmo local dos demais produtos, 

mas é mostrado ainda antes da infestação 

zumbi. O Governador e sua família mora lá. 

Woodbury, Geórgia Mesma cidade representada na HQ e 

na série de TV. Quando o Governador chega 

ao local ele é comandado de forma ditatorial 

por um ex-militar. O Governador o mata e 

toma o poder para si. 

A Prisão A prisão vista nas HQs e na série, 

habitada pelo grupo de Grimes. 
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APÊNDICE C – GRUPOS E INDIVÍDUOS SOBREVIVENTES E RESPECTIVA 

POSIÇÃO MORAL/COMPORTAMENTAL 

 

HQs 

GRUPO (E MEMBROS) POSIÇÃO 

MORAL/COMPORTAMENTO 

Grupo de Grimes (Ou Sobreviventes 

de Atlanta): 

Rick, Carl, Lori e Judith Grimes. 

Glenn, Dale, Shane, Jim, Andrea, 

Amy, Sophia, Carol, Ben, Billy, Allen e 

Donna. 

Estão posicionados no espectro dos 

heróis. Cometem ações dúbias em situações-

limite, mas costumam ser solidários entre si e 

com estranhos, não praticam crimes 

hediondos como o canibalismo, e matam, 

quase sempre, em legítima defesa. Aqueles 

que estão mais próximos do comportamento 

dos bandidos, como Shane, são retirados do 

grupo. 

Grupo de Tyreese: 

Tyreese, Julie e Chris. 

Tyreese é mostrado em um espectro 

moral próximo ao de Rick, que o aceita 

rapidamente em seu grupo. 

Grupo de Hershel: Maggie, Hershel, 

Billy, Rachel, Susie, Lacey, Arnold, Shawn, 

Patricia e Otis 

São mostrados como pessoas 

moralmente boas, até mesmo puras, por 

acreditarem que podem curar os zumbis e 

que o apocalipse zumbi é apenas uma doença 

temporária. São hospitaleiros, embora 

deixem claro que a estadia do grupo de 

Grimes deve ser temporária. Os eventos da 

narrativa demonstram que estão errados 

quanto à possibilidade de curar os mortos-

vivos, levando-os a se tornarem menos 

ingênuos e a se filiarem ao grupo de Grimes. 

Grupo de detentos: Axel, Andrew, 

Dexter e Thomas. 

Por serem detentos eles são vistos 

como possíveis ameaças a todo instante, não 

sendo absorvidos pelo grupo. Andrew, 

Dexter e Thomas se voltam contra Rick e o 

grupo, e são mortos. Axel se prova leal e é 

aceito. 

Grupo de Woodbury: 

Governador, Lilly, Bob, Gloria, 

Marianne, Jameson, Denny, Lou, Wes, Hap, 

Caesar, Scott, Gus, Smitty, Jared, Tom, Red, 

Alice, Gabriel, Rudy, Daniel, Raymond, 

James, Bruce, Curtis, Sam, Stevens, Eugene, 

Harold 

 

 

O Governador é claramente um 

antagonista, assim como os seus soldados 

próximos, mas a população da cidade é 

mostrada como ingênua e ideologicamente 

controlada. Stevens e Alice se voltam contra 

o Governador, sendo que a última é aceita no 

grupo de Grimes. Lilly também é destacada, 

pois se arrepende de matar Lori e Judith 

Grimes e acaba assassinando o Governador. 

Michonne Está situada como heroína, da mesma 

forma que os do grupo de Grimes, razão pela 

qual se junta a eles. 
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SÉRIE DE TV 

GRUPO (E MEMBROS) POSIÇÃO 

MORAL/COMPORTAMENTO 

Grupo de Grimes (Ou Sobreviventes 

de Atlanta): 

Rick, Carl, Lori e Judith Grimes. 

Glenn, Dale, T-Dog, Ed, Daryl, 

Merle, Jacqui, Morales, Miranda, Lous, 

Eliza, Shane, Jim, Andrea, Amy, Sophia e 

Carol. 

Estão posicionados no espectro dos 

heróis. Cometem ações dúbias em situações-

limite, mas costumam ser solidários entre si e 

com estranhos, não praticam crimes 

hediondos como o canibalismo, e matam, 

quase sempre, em legítima defesa. Aqueles 

que estão mais próximos do comportamento 

dos bandidos, como Shane e Merle, são 

retirados do grupo. 

Sobreviventes do Asilo: 

Guillermo, Jorge, Gilbert, Abuela, 

Felipe e Miguel. 

São mostrados como moralmente 

superiores ao grupo de Grimes, uma vez que 

desempenham atividade voluntária no trato 

com sobreviventes idosos. 

Dr. Jenner (CDC) Não está nem na posição de bandido, 

nem na de herói. É um homem sem 

esperanças que quase leva o grupo de Grimes 

a morte por conta de seu niilismo. 

Grupo da Fazenda de Hershel: 

Maggie, Beth, Hershel, Patricia, Otis, Jimmy 

São mostrados como pessoas 

moralmente boas, até mesmo puras, por 

acreditarem que podem curar os zumbis e 

que o apocalipse zumbi é apenas uma doença 

temporária. São hospitaleiros, embora 

deixem claro que a estadia do grupo de 

Grimes deve ser temporária. Os eventos da 

narrativa demonstram que estão errados 

quanto à possibilidade de curar os mortos-

vivos, levando-os a se tornarem menos 

ingênuos e a se filiarem ao grupo de Grimes. 

Grupo da Filadélfia: 

Nate, Randall, Sean, Tony, Dave 

São claramente afiliados à 

moralidade do bandido, uma vez que tentam 

matar Rick, Glenn e Hershel assim que 

aparecem. Depois, quando capturam Randall, 

ficamos sabendo que o grupo comete 

estupros, dentre outros atos criminosos. 

Michonne Está situada como heroína, da mesma 

forma que os do grupo de Grimes, razão pela 

qual se junta a eles. 

Detentos da prisão: 

Axel, Oscar, Andrew, Tomas e Big 

Tiny 

Por serem detentos eles são vistos 

como possíveis ameaças a todo instante, não 

sendo absorvidos pelo grupo. Big Tiny é 

morto por um zumbi. Andrew e Tomas se 

voltam contra Rick e o grupo, e são mortos. 

Axel e Oscar se provam leais e são aceitos. 

Grupo de Woodbury: 

Jeanette, Caesar, Shumpert, 

Jacobson, Karen, Eryn, Owen, Thoas, Greg, 

McLeod, Milton, Rowan, Stevens, Eileen, 

O Governador é claramente um 

antagonista, assim como os seus soldados 

próximos, mas a população da cidade é 

mostrada como ingênua e ideologicamente 
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Gloria, Noah, Eric, Paul, Jody, Haley, 

Warren, Gargulio, Tim, Crowley, Philip, 

Penny, Mrs. Blake, Michael, Betty, Emily, 

Richard e Mrs. Foster. 

controlada. Milton e Lilly, por exemplo, 

mudam de lado após testemunhar os excesso 

do déspota.  

Grupo de Tyreese: 

Sasha, Tyreese, Allen, Ben e Donna 

Não sendo aceitos pelo grupo de 

Rick acabem seduzidos a ingressar em 

Woodbury. Sob comando do Governador 

percebemos que Tyreese e Sasha 

compartilham da moralidade do grupo de 

Rick, enquanto Allen e Ben compartilham da 

atitude do désposta. Allen e Ben morrem, 

Tyreese e Sasha se unem ao grupo de Rick ao 

fim da terceira temporada. 

 

JOGO ELETRÔNICO 

GRUPO (E MEMBROS) POSIÇÃO 

MORAL/COMPORTAMENTO 

Grupo de Lee Everett 

Lee, Clementine, Kenny, Duck, 

Katjaa, Lilly, Carley, Glenn, Doug, Mark, 

Ben Paul, Chuck, Omid, Christa, Molly e 

Vernon 

 

  

São posicionados como heróis na 

narrativa, ainda que o protagonista, Lee, seja 

um homicida. Lee, entretanto, age de forma 

boa para os membros da equipe, em especial 

com Clementine. Assim como no grupo de 

Rick Grimes, o grupo de Lee possui alguns 

membros problemáticos, como Kenny ou 

Lilly, mas eles não chegam a constituir uma 

ameaça como Shane ou Merle. 

Grupo da Fazenda de Hershel 

Hershel e Shawn, 

São mostrados como pessoas 

moralmente boas, até mesmo puras. A 

hospitalidade do grupo se encerra assim que 

Shawn é mordido. 

Bandidos dos Save-Lots: 

Linda, Gary, Drew, Jolene 

São mostrados como bandidos 

perigosos e enfrentam o grupo de Lee no 

Travelier Motel, em disputa por recursos. 

Família St. John: 

Terry, Andrew, Danny e Brenda 

São canibais, ocupando um dos 

extremos morais do espectro herói/bandido, 

configurando-se enquanto pior tipo de 

ameaça. 

Stranger É um sobrevivente desconhecido que 

tem como fixação sequestrar Clementine para 

cuidá-la como se fosse sua filha. Ele se volta 

contra o grupo de Lee porque seus bens 

foram pilhados porque o grupo achava que os 

itens não tinham dono. Age como um 

bandido por conta de sua loucura. 

ROMANCE 

GRUPO (E MEMBROS) POSIÇÃO 

MORAL/COMPORTAMENTO 

Família Blake: São mostrados como heróis no 

primeiro romance, até a morte de Penny 
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Philip, Penny, Brian, Bobby Marsh e 

Nick Parsons 

Blake, que faz com que Brian Blake (o futuro 

Governador) comece a agir de forma 

esquisita, inclusive estuprando e matando 

April. Ou seja, esta personagem, que é 

central, sai do ponto moralmente positivo, do 

herói, para o negativo, do bandido. 

Família Chalmers: 

David, Tara e April 

Família sobrevivente mostrada como 

moralmente boa. April é assassinada por 

Brian, o que obriga Tara a expulsar a família 

do local. 

Gangue Home Invaders: 

Cher e Sonny, e outros 

Grupo de bandidos que ataca a 

família Blake. São mortos pelos membros da 

família. 

Grupo de Woodbury: 

Governador, Lilly, Bob, Gloria, 

Marianne, Jameson, Denny, Lou, Wes, Hap, 

Caesar, Scott, Gus, Smitty, Jared, Tom, Red, 

Alice, Gabriel, Rudy, Daniel, Raymond, 

James, Bruce, Curtis, Sam, Stevens, Eugene, 

Harold 

 

Organizados por Brian, que muda o 

nome para Philip após a morte do meu irmão. 

Moralmente idêntico ao grupo nas HQs. 

Grupo de Grimes (Ou Sobreviventes 

de Atlanta): 

Rick, Carl, Lori e Judith Grimes. 

Glenn, Dale, Shane, Jim, Andrea, 

Amy, Sophia, Carol, Ben, Billy, Allen e 

Donna. 

Moralmente idêntico ao grupo nas 

HQs, mas nesta narrativa eles são vistos 

como ruins pelo povo de Woodbury, que é 

controlado moralmente pelo Governador. 
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APÊNDICE D – RELAÇÕES ENTRE PERSONGENS DAS HQs E DA SÉRIE DE TV 

  

HQs 

TIPO DE RELAÇÃO ROMÂNTICA / SEXUAL 

PERSONAGENS COMENTÁRIO 

Rick e Lori 

 

 - - 

Lori e Shane Se encerra assim que Rick retorna 

Andrea e Dale - - 

Tyreese e Carol Se encerra assim que Michonne surge. O 

término faz muito mal a Carol, culminando 

em seu suicídio. 

Tyreese e Michonne - - 

Carol e Billy Dura apenas uma relação sexual, que ocorre 

imediatamente antes do suicídio da garota 

Maggie e Glenn Casal mais longo da HQ 

Julie e Chris Tentam suicídio juntos. Apenas Julie morre. 

Donna e Allen 

 

- - 

Carl e Sophia 

 

- - 

Patricia e Otis 

 

- - 

Patricia e Thomas 

 

Patricia liberta o serial killer Thomas, por 

estar apaixonado por ele. 

Patricia e Axel 

 

- - 

Andrew e Dexter 

 

Andrew se mata após a morte de Dexter. 

TIPO DE RELAÇÃO AMIZADE 

PERSONAGENS COMENTÁRIO 

Rick e Shane 

 

Torna-se uma relação conflituosa que 

encerra a amizade dos dois 

Rick e Hershel  

 

A amizade se consolida porque Hershel o 

vê como líder e homem moralmente bom. 

Rick e Tyreese Se tornam melhores amigos, mas acabam 

brigando e só voltando a se falar perto da 

morte de Tyreese 
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Rick e Dale  

 
- - 

Lori e Carol Mesmo com as investidas de Carol, Lori se 

mantém sua amiga 

Rick e Glenn 

 
- -  

Otis e Hershel Já se conheciam quando são encontrados 

TIPO DE RELAÇÃO FAMILIAR 

PERSONAGENS COMENTÁRIO 

Morgan e Duane Pai e Filho 

Lori, Rick Judith e Carl  Pai, mãe, filha e filho 

 

Carol e Sophia Mãe e filha 

Andrea e Amy Irmãs 

Ben, Billy, Allen e Donna Filhos, pai e mãe 

Tyreese e Julie Pai e filha 

Hershel Greene, Billy, Rachel, Susie, 

Lacey, Arnold e Maggie 

Pai e filhos 

 

Série 

TIPO DE RELAÇÃO ROMÂNTICA / SEXUAL 

PERSONAGENS COMENTÁRIO 

Rick e Lori - -  

Shane e Lori Se encerra assim que Rick retorna 

Carol e Ed Relação abusiva 

Morales e Miranda - - 

Maggie e Glenn Mais longa relação na série de TV 

Shane e Andrea Dura apenas uma relação sexual 

Andrea e Governador Relação abusiva 
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Daryl e Carol Relação sugerida 

Patrícia e Otis - - 

TIPO DE RELAÇÃO AMIZADE 

PERSONAGENS COMENTÁRIO 

Rick e Glenn - - 

Rick e Hershel  A amizade se consolida porque Hershel o 

vê como líder e homem moralmente bom. 

Rick e Shane Torna-se uma relação conflituosa que 

encerra a amizade dos dois 

 

Glenn e Hershel A amizade se constrói porque Glenn ama 

Hershel 

Carol e Lori Não há interesse sexual de Carol por Lori 

na série 

Andrea e Milton Se aproximam quando o Governador já não 

é mais confiável 

Andrea e Michonne Torna-se conflituosa quando Andrea passa 

a conviver mais intensamente com o 

Governador 

Andrea e Dale Torna-se conflituosa depois que ele evita o 

suicídio dela. Dale morre sem fazer as 

pazes com ela 

Beth e Lori - - 

TIPO DE RELAÇÃO AMIZADE 

PERSONAGENS COMENTÁRIO 

Morgan, Jenny e Duane Pai, mãe e filho 

Lori, Rick, Judith e Carl Mãe, pai, filha e filho 

Carol, Sophia e Ed Mãe, filha e pai 

Daryl e Merle Irmãos 

Andrea e Amy  Irmãs 

Morales, Miranda, Louis e Elisa Pai, mãe e irmãos 

Hershel, Beth e Maggie Pai e filhas 
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Sasha e Tyreese Irmãos 

Allen, Ben e Donna Pai, filho e mão 
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APÊNDICE E – ARCOS DE HISTÓRIAS DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

ARCO 1: Dias Passados (Edição#1-6) 

Rick Grimes, um subdelegado do Kentucky, é ferido em ação e acorda de um coma para 

descobrir que o mundo está povoado de mortos-vivos. Ao retornar ao seu lar ele não encontra 

esposa e filho. Rick viaja para a zona de evacuação militar em Atlanta em busca de sua família, 

mas encontra a cidade destruída. Ele é resgatado por Glenn e retorna ao seu acampamento, onde 

encontra a esposa Lori e o filho Carl. Eventualmente o acampamento é atacado por zumbis, 

ocorrendo várias mortes. Depois do ataque o amigo Shane Walsh tenta assassinar Rick, mas 

Carl atira em Shane. 

 

ARCO 2: Caminhos Trilhados (Edição#7-12) 

Rick se torna líder do grupo. Ele e o resto dos sobreviventes partem do acampamento 

em busca de um local seguro. Encontram o grupo de Tyreese. O grupo se refugia em Wiltshire 

Estates, mas são forçados a partir devido à infestação de zumbis. O grupo eventualmente 

encontra refúgio em uma fazenda após Carl ser baleado. É descoberto que Heshel Greene e sua 

família, proprietários da fazenda, mantém zumbis no celeiro. O grupo é expulso da fazenda e 

se depara com uma prisão abandonada que escolhem para ser o novo ler. 

 

ARCO 3: Segurança atrás das grades (Edição#13-18) 

Ao enconrar a prisão o grupo limpa uma quadra e um bloco de celas. Enquanto tentam 

limpar o refeitório encontram detentos sobreviventes. Rick convida Hershel e família para vir 

morar na prisão com eles. Julie e Chris cometem suicídio. Thomas mata as gêmeas de Hershel. 

Dexter inicia uma rebelião junto com Andrew. 

 

ARCO 4: Desejos Carnais (Edição#19-24) 

O grupo consegue lidar com a rebelião e matar Dexter. Michonne, uma espadachim, 

busca refúgio na prisão; sua chegada causa tensão ao grupo. Um dos membros do grupo é 

mordido na perna; Hershel tenta amputá-lo, mas o homem morre. Após uma luta entre Rick e 

Tyreese, decide-se por haver 4 colíderes, ao invés de apenas Rick. 

 

ARCO 5: A Melhor Defesa (Edição#25-30) 

Após ver um helicóptero cair à distância, Rick, Michonne e Glenn partem em busca 

dele. A busca os leva à cidadezinha de Woodbury onde um numeroso grupo bem organizado e 

armado se refugia, liderado pelo Governador. O Governador os mantém reféns, interroga-os, 

decepa uma mão de Rick e tortura e estupra Michonne. 

 

ARCO 6: Vida de Agonia (Edição#31-36) 

Rick, Glenn e Michonne conseguem escapar de Woodbury com a ajuda de moradores. 

Michonne tortura e quase mata o Governador antes de escapar. Eles retornam à prisão que está 

sob ataque de zumbis. Eliminam as criaturas. Rick conta aos membros grupo tudo que 

aconteceu e pede que se preparem para lutar. 
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ARCO 7: Momentos de Calmaria (Edição#37-42) 

A vida segue normal na prisão e Glenn e Maggie se casam. Em uma vasculha vários 

membros do grupo batalham contra homens de Woodbury. Judith Grimes nasce. Dale é 

mordido na perna, que é amputada e ele sobrevive. Carol comitê suicídio, triste por ter perdido 

Tyreese e estar sozinha. Ao fim, o Governador chega com vários soldados e um tanque de 

guerra. 

 

ARCO 8: Nascidos para sofrer (Edição#43-48) 

O arco se inicia com um flashback que mostra a recuperação do Governador e seus 

preparativos para atacar a prisão. Os soldados de Woodbury atacam a prisão, mas são 

derrotados. Membros do grupo de Grimes escapam da Prisão, por medo de retaliação, mas 

outros ficam. O Governador retorna para atacar, durante o ataque muitos membros são mortos, 

dentre eles Lori, Judith, Hershel e o Governador. Com a Prisão em chamas, os que restaram do 

grupo fogem. 
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APÊNDICE F – RESUMO DAS TEMPORADAS DA SÉRIE162 

 

TEMPORADA 1 (2010) 

A série inicia com o subdelegado Rick Grimes ferido em um tiroteio. Ele desperta 

semanas depois de um coma em um hospital abandonado. Ao sair, descobre um mundo pós-

apocalíptico invadido por zumbis (ou "caminhantes" ou “mordedores”). Rick também descobre 

que sua esposa e filho estão desaparecidos, e encontra dois sobreviventes - Morgan Jones e seu 

filho Duane - que explicam-lhe a situação atual da sociedade. Baseando-se em um rumor que 

os Jones tinham ouvido falar, Rick se arma e começa uma perigosa jornada para Atlanta, na 

Geórgia, onde o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disse ter criado uma zona 

de segurança na cidade. Ao chegar a Atlanta, ele logo descobre que a cidade foi invadida por 

zumbis. 

A poucos quilômetros fora da cidade, a esposa de Rick, Lori Grimes, e seu filho, Carl 

Grimes, se escondem dos zumbis com Shane Walsh, parceiro de trabalho de Rick e seu melhor 

amigo, que se apaixonou por Lori. Eles estabeleceram um acampamento com um pequeno 

grupo de companheiros sobreviventes. Vários membros do grupo foram para o centro de Atlanta 

em busca de suprimentos, sendo que um deles, Glenn Rhee, resgata Rick. Os membros do grupo 

têm problemas com Merle Dixon, e Rick algema-o no telhado de uma loja de departamentos. 

No acampamento, Rick reencontra Lori e Carl e assume o comando com Shane. Após uma séria 

desavença com Daryl Dixon, eles voltam para a cidade em uma tentativa de resgatar Merle, 

irmão de Daryl, e recolher uma sacola de armas que Rick havia deixado para trás, mas 

encontram apenas a mão de Merle serrada. Um grupo de zumbis, eventualmente, ataca o 

acampamento e mata várias pessoas, entre elas Amy, irmã de Andrea, e Ed Peletier, marido de 

Carol. A maioria dos sobreviventes fogem para buscar ajuda no CDC, mas Jim - que sofreu 

uma mordida de um zumbi - é deixado na estrada, a céu aberto. No CDC, os sobreviventes 

descobrem que todos os membros da equipe que atuavam no lugar já fugiram ou cometeram 

suicídio, com exceção do Dr. Edwin Jenner, que ainda habita ali. Dr. Jenner explica que sua 

pesquisa da infecção não produziu uma cura, e ele não tem estado em contato com alguém por 

um longo tempo. A falta de combustível para os geradores de emergência logo inicia os 

protocolos de segurança do edifício, que irá desencadear uma explosão projetada para destruir 

as instalações e evitar a fuga de doenças mortais. Dr. Jenner, Andrea e Jacqui, um membro do 

grupo de Rick, decidem ficar e acabar com suas respectivas lutas, mas Dale convence Andrea 

a não se entregar. Pouco antes da explosão, Dr. Jenner sussurra algo no ouvido de Rick, que 

foge, junto com o grupo. 

 

TEMPORADA 2 (2011-2012) 

A segunda temporada começa após Rick e o grupo de sobreviventes escaparem do CDC. 

Eles decidem que o Fort Benning será o seu próximo destino. Ao longo do caminho, eles 

encontram um engarrafamento de veículos abandonados na Interestadual 85. O grupo saqueia 

vários veículos, mas é forçado a esconder-se debaixo deles quando uma multidão de 

caminhantes se aproxima. Um dos caminhantes persegue Sophia, filha de Carol. Sophia foge 

para a floresta, mas continua sendo perseguida por caminhantes. Rick encontra-a, mas perde-a 

                                                 
162 Adaptado do resumos encontrados em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead_(1%C2%AA_temporada); 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead_(2%C2%AA_temporada); 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Walking_Dead_(3%C2%AA_temporada) 
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novamente depois de ir despistar os caminhantes. Durante a busca por Sophia, perdida na 

floresta, um caçador chamado Otis atira acidentalmente em Carl. Para obter ajuda para ele, Otis 

leva Rick e Shane para uma fazenda isolada, de propriedade de um veterinário chamado Hershel 

Greene, em seguida, se oferece para ir com Shane em busca de suprimentos médicos em uma 

escola secundária local a fim de salvar a vida de Carl que se encontrava em estado crítico. Após 

conseguir os suprimentos, Shane fere a perna de Otis e o deixa para ser devorado por 

caminhantes, para que assim ele possa fugir. Os sobreviventes, em seguida, se fixam na fazenda, 

enquanto Carl se recupera, tentando conviver com a família de Hershel. Entretanto, segredos 

perigosos e divergências sobre a liderança do grupo causam tensões, especialmente entre Rick, 

Lori e Shane. Lori descobre estar grávida, mas não tem certeza se o pai é Rick ou Shane. Além 

disso, Glenn constrói uma relação romântica com Maggie, a filha mais velha de Hershel. Ele 

também descobre que o celeiro da fazenda está cheio de caminhantes, que eram membros da 

família e vizinhos de Hershel. Depois de um ataque de fúria, Shane abre as portas do celeiro e 

libera os caminhantes para ser exterminados, revelando que Sophia, até então desaparecida, 

tornou-se uma caminhante e estava no celeiro. Rick relutantemente atira em Sophia e a mata, e 

Carol assiste a tudo. 

Hershel, que acredita que os caminhantes são "pessoas doentes" e era contra o 

extermínio destes, desaparece. Rick e Glenn encontram-no bebendo em um bar na cidade, como 

forma de lamentar a perda dos familiares e vizinhos que mantinha presos no celeiro. No mesmo 

bar, dois outros sobreviventes, Dave e Tony, aparecem e iniciam um diálogo com Rick, Hershel 

e Glenn. A situação rapidamente fica tensa, e Rick mata os dois homens. Posteriormente, ocorre 

um tiroteio no bar entre Rick, Hershel e Glenn e outros homens que pertenciam ao grupo de 

Dave e Tony. O barulho atrai um grande número de caminhantes, e um dos homens, Randall, é 

ferido e deixado para trás por seu grupo. Rick leva-o de volta para a fazenda, onde eles 

percebem que Randall é susceptível de revelar a localização da fazenda ao seu antigo grupo. 

Enquanto Rick e os outros deliberam sobre o que fazer com Randall, um caminhante fere 

fatalmente Dale Horvath, forçando Daryl a sacrificá -lo. O grupo mais tarde realiza uma busca 

por Randall, que Shane tinha secretamente liberado e assassinado na floresta. Daryl e Glenn 

encontram Randall como um caminhante e o matam. Daryl conclui que Randall morreu após 

quebrar o pescoço, em vez de mordida ou arranhão de um caminhante, reanimando 

posteriormente. 

Enquanto isso, Shane e Rick se confrontam. Shane chamou a atenção de Rick para um 

problema inexistente, atraindo-o para matá-lo. Rick, ao descobrir as intenções de Shane, o 

esfaqueia no torso, matando-o. Carl chega bem a tempo de ver Shane reanimar como um 

caminhante e atira em sua cabeça, matando-o definitivamente. O disparo da arma atrai um 

grande grupo de outros caminhantes, que rapidamente invade a fazenda e provoca desespero 

em todos os sobreviventes que lá estão. Na batalha que se seguiu e fuga, Jimmy e Patricia são 

devorados, e Andrea é deixado para trás. Andrea sobrevive por conta própria e é posteriormente 

resgatada por uma mulher misteriosa e encapuzada, acompanhada por caminhantes sem braços 

e mandíbulas. Os restantes sobreviventes se reagrupam. Depois de ouvir sobre o destino de 

Randall, Rick finalmente revela o que Jenner sussurrou-lhe no CDC: cada sobrevivente está 

infectado com o vírus, que se manifesta só após a morte, e se mordido, a infecção leva a óbito 

mais rapidamente. A cena final mostra o grupo a questionar a liderança de Rick e no horizonte 

surge uma prisão abandonada. 

 

TEMPORADA 3 (2012-2013) 

A terceira temporada começa vários meses depois que o grupo fugiu da fazenda, e Lori 

está nos últimos dias de sua gravidez. Após algum tempo na estrada, o grupo se depara com 
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uma prisão fortificada e acreditam que possam convertê-la em seu novo lar. Apesar de garantir 

a posse sobre a prisão, um caminhante morde Hershel no tornozelo e Rick é forçado a amputá-

lo para evitar sua morte. Eles logo descobrem vários detentos sobreviventes que estavam presos 

no refeitório. Enquanto Rick, Daryl e T-Dog ajudam a limpar uma cela separada para que os 

detentos possam viver, a maioria dos prisioneiros são mortos. Os únicos prisioneiros restantes 

- Axel e Oscar - passam a viver numa cela separada, mas logo eles acabam se integrando ao 

grupo de Rick. Após uma invasão de caminhantes (provocada por Andrew, um dos detentos 

que acreditava-se estar morto) o grupo se divide e lutam contra os caminhantes. T-Dog é 

mordido na luta e se sacrifica para salvar Carol, enquanto Lori entra em trabalho de parto e é 

auxiliada por Maggie e Carl, que se refugiam em uma parte isolada da prisão. Lori insiste para 

que Maggie realize uma cesariana de emergência para salvar o bebê. A operação resulta na 

morte de Lori. Carl é forçado a matá-la para evitar sua reanimação. Depois de vários dias de 

luto, Carl e Rick dão o nome de Judith ao bebê. 

Enquanto isso, Michonne e Andrea são levadas para a cidade de Woodbury, um refúgio 

fortificado. Elas reúnem-se com o Governador, líder da cidade, e Andrea reencontra Merle 

Dixon - irmão mais velho de Daryl, que fora deixado por Rick algemado em um teto de uma 

loja de Atlanta. Merle também se refugiou em Woodbury, onde atua como um dos braços 

direitos do Governador. Michonne imediatamente toma o Governador como suspeito e decide 

ir embora, mas Andrea se recusa a ir. 

Na prisão, Carl encontra um outro grupo de sobreviventes - liderado por Tyreese e sua 

irmã Sasha - e abriga-os. Rick retorna, mas enquanto ele está falando para os recém-chegados, 

Lori aparece para ele em uma alucinação, lançando-o em um acesso de fúria e ordenando o 

grupo de Tyreese a sair. Eles finalmente encontram refúgio em Woodbury. O Governador e sua 

equipe decidem então atacar a prisão após saber a respeito da mesma, matando Axel e rompendo 

os muros antes de se retirar. 

Andrea, em busca de pacificar a relação entre os dois grupos, arranja um encontro entre 

Rick e o Governador, que promete acabar com todas as hostilidades em troca de ter Michonne. 

Secretamente, porém, ele planeja matar o grupo inteiro da prisão. Andrea descobre a trama e 

tenta escapar da prisão, mas o Governador a captura. Rick diz a Merle (que a essa altura se aliou 

ao grupo do irmão abandonando as ordens do Governador) sobre o pedido do Governador em 

entregar Michonne e ele se compromete a sequestrar Michonne e a entregá-la. A caminho da 

prisão, Merle e Michonne conversam, e Merle tem uma mudança de coração e resolve liberá-

la. Em uma emboscada realizada pelo Governador, Merle é morto. Daryl então encontra Merle 

reanimado como um caminhante e é forçado a matá-lo. 

O Governador ordena Milton a matar Andrea, e quando seu ex-assessor recusa, o 

Governador fatalmente esfaqueia Milton e tranca-o em uma sala com Andrea, de modo que ele 

possa matá-la devorada após reanimar. O Governador, então, novamente ataca à prisão, mas o 

grupo de Rick encena uma emboscada e repele o ataque. Quando os soldados de Woodbury, 

assustados, fogem, o Governador extermina a maioria deles. Rick, Daryl e Michonne encontram 

Karen - única sobrevivente do massacre - enquanto estão a caminho de Woodbury para acabar 

com o Governador. Karen convence Tyreese e Sasha a permitir a entrada de Rick, Daryl e 

Michonne. Eles, então, encontram Andrea viva, mas mortalmente ferida devido a uma mordida 

do Milton zumbificado. Andrea usa o revólver de Rick e se suicida com um tiro na cabeça tendo 

Michonne ao seu lado. A temporada termina com o grupo de Rick retornando à prisão, 

juntamente com os restantes sobreviventes de Woodbury, enquanto que o paradeiro do 

Governador permanece desconhecido.  
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APÊNDICE G – CENAS DE VIOLÊNCIA E MORTE NAS HQS E NA SÉRIE 

TELEVISIVA 

 

HQs 

Situações de Violência Edição 

Rick é baleado e entra em coma; 

Rick é acertado por uma enxada (Duane); 

bandidos são mortos por Rick 

1 

Cavalo de Rick é devorado por 

zumbis 

2 

Amy morre mordida por um zumbi 5 

Shane (morto por Carl), Jim 

abandonado para virar zumbi 

6 

Donna é mordida por um zumbi / 

Carl leva um tiro 

9 

Arnold e Lacey (filhos de Hershel, 

mordidos por zumbi) 

11 

Julie (Suicídio)  14 

Chris (morto por Tyreese); gêmas de 

Hershel (decapitadas por Thomas) 

15 

Andrea perde o lóbulo da orelha e 

tem o rosto costurado por conta do ataque de 

Thomas 

17 

Morte de Thomas (Maggie o mata) 18 

Dexter (morto por Rick) e Andrew 

(possivelmente, já que enlouquecido pela 

perda de Dexter ele se joga em campo aberto 

para os zumbis) 

19 

Allen é mordido 20 

Allen tem a perna decepada 21 

Rick e Tyreese brigam 22 

Rick e Tyreese se socam mais ainda, 

ferindo-se seriamente. Allen morre devido à 

infecção de sua ferida 

23 

1. A mão de Rick é decepada pelo Governador. 

A orelha do Governador é arrancada a 

mordidas por Michonne. O Governador 

estupra Michonne  

28 

Michonne segue estuprada pelo 

Governador 

29 

2. Um lutador desconhecido da arena de zumbis 

(morto por outro lutador); Outro lutador 

(morto por Michonne) 

31 
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Doutor Stevens (morto por um 

zumbi) 

32 

O Governador é torturado por 

Michonne. Perde um braço, um olho e o seu 

pênis. 

33 

Otis surge morto na prisão (Zumbi) 35 

Martinez é atropelado e morto por 

Rick 

36 

Soldados de Woodbury são mortos 

pelo grupo de Grimes; Dale é mordido por 

um zumbi. 

39 

Dale tem a perna decepada 40 

Carol é mordida por um zumbi 41 

Carol morre. 42 

Axel e Rick são feridos no ataque de 

Woodbury à prisão; membros de Woodbury 

também são assassinados 

44 

Cinco membros de Woodbury são 

assassinados por Michonne e Tyreese e eles 

sofrem ferimentos 

45 

Tyreese é decapitado pelo 

Governador. 

46 

Axel morre com um tiro na cabeça; 

pessoas de Woodbury são mortas pelo grupo 

de Grimes 

47 

Patrícia, Billy, Alice, Hershel, Lori e 

Judith são mortos por pessoas de Woodbury. 

O Governador é morto por uma de suas 

seguidoras, Lily Caul 

48 

 

Série de TV 

Situações de Violência Episódio 

Rick é baleado e entra em coma; 

bandidos são mortos pela Polícia; Rick é 

acertado por uma enxada (Duane); o cavalo 

de Rick é devorado pelos zumbis; 

T01E01 

Merle Dixon e T-Dog trocam murros T01E02 

Shane surra Ed; Encontram a mão 

decepada de Merle 

T01E03 

Shane soca Jim; Briga entre o grupo 

de Grimes e a gangue de descendentes de 

mexicanos; Jim é acorrentado a uma árvore 

por estar delirando; Ed e Amy são mordidos 

e morrem 

T01E04 
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Descobrem que Jim foi mordido e 

deixam-no para trás a pedido dele 

T01E05 

Morte do Doutor Jenner e de Jacqui 

(optam por morrer na explosão do CDC); 

Shane tenta estuprar Lori, que o agride em 

legítima defesa 

T01E06 

T-Dog fere seu braço em um pedaço 

de vidro; Sophia desaparece deixando Carol 

desesperada; Carl leva um tiro 

T02E01 

Carl sofre enquanto retiram 

fragmentos da bala, uma vez que não há 

anestesia 

T02E02 

Otis é incapacitado por Shane, que 

deixa-o para ser devorado e ganhar tempo; T-

Dog tem o braço costurado por Hershel 

T02E03 

Napalm é jogado sobre sobreviventes 

na cidade de Atlanta (flashback); Daryl se 

acidenta com uma flecha quando sofre uma 

queda em meio à busca por Sophia; Daryl 

leva um tiro de raspão dado por Andrea. 

T02E05 

Massacre dos zumbis no celeiro e 

aparição de Sophia 

T02E07 

Dave e Tony mortos por Rick; Lori 

sofre acidente de carro 

T02E08 

Um bandido é morto por Hershel, 

outro por zumbis e um terceiro, Randall, se 

fere gravemente em uma queda 

T02E09 

Rick e Shane trocam murros 

enquanto tentam se livrar de Randall; Beth 

corta os pulsos, tentando se matar 

T02E10 

Torturam Randall; Dale é morto (por 

um zumbi) 

T02E11 

Randall é morto por Shane; Rick é 

morto por Shane 

T02E12 

Patricia e Jimmy morrem T02E13 

Hershel é mordido e tem a perna 

decepada por Rick 

T03E01 

Thomas é morto por Rick T03E02 

Militares da Guarda Nacional são 

mortos pelo Governador e seu grupo; piloto 

do Helicóptero Militar é morto pelo 

Governador 

T03E03 

T-Dog é morto por um zumbi; 

Andrew é morto por um colega de prisão; 

Lori morre no parto 

T03E04 
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Rick fica insano por conta da morte 

de Lori e começa a ver e ouvir pessoas 

mortas 

T03E05 

Michonne mata dois soldados de 

Woodbury; Merle mata um soldado de 

Woodbury que o acompanhava 

T03E06 

Glenn e Maggie são torturados por 

Merle e o Governador, respectivamente; 

Coleman morre de câncer terminal; 

Michonne mata um desconhecido em uma 

cabana 

T03E07 

Oscar morre baleado; Seis soldados 

de Woodbury são mortos pelo grupo de 

Grimes; Donna é mordida por um zumbi e 

morre 

T03E08 

Moradores de Woodbury são mortos 

por zumbis que entram na cidade 

T03E09 

Axel é morto pelo Governador. 1 

soldado de Woodbury também morre pelas 

mãos do grupo de Rick 

T03E10 

Um homem que o grupo de Grimes 

se recusa a ajudar morre; Encontram Morgan 

ensandecido porque Duane morreu mordido 

pela mãe zumbi 

T03E12 

O Governador caça Andrea e a 

coloca numa cadeira de tortura 

T03E14 

Merle mata 7 soldados de Woodbury; 

Merle é morto pelo Governador e vira zumbi 

que é morto por Daryl 

T03E15 

Pelo menos 20 soldados de 

Woodbury são mortos, massacrados pelo 

Governador; Milton e Andrea morrem por 

conta da ação do Governador 

T03E16 
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APÊNDICE H – ENCONTROS COM OUTROS GRUPOS E INDIVÍDUOS E OS 

ÂNIMOS DO CONTATO 

HQ 
INDIVÍDUOS OU GRUPO ENCONTRADO ÂNIMO 

Duane e Morgan Amistoso 

Glenn Amistoso 

Membros do acampamento próximo a 

Atlanta 

Amistoso 

Tyreese e Família Amistoso 

Hershel e Família Hostil, por conta do tiro a Carl, mas logo se 

torna Amistoso quando decidem ajudar o 

garoto e hospedar o grupo. Volta a ser Hostil 

quando expulsam Rick e o grupo, mas depois 

se torna Amistoso novamente quando todos se 

mudam para a Prisão 

Detentos da Cadeia Hostil. Torna-se Amistoso com Axel após ele 

se provar leal 

Michonne Brevemente Hostil, por não a conhecerem, 

mas logo Amistoso 

O Governador e Woodbury Aparentemente Amistoso, se torna 

completamente Hostil 

SÉRIE DE TV 
INDIVÍDUOS OU GRUPO ENCONTRADO ÂNIMO 

Duane e Morgan Amistoso 

Glenn, Merle, Jacqui, Andrea e Morales Amistoso 

Membros do Acampamento de Atlanta Amistoso 

Gangue de descentes de Mexicanos Hostil, porque eles raptam Glenn, mas torna-

se Amistoso ao descobrirem que eles fazem 

trabalho comunitário em um asilo 

Dr. Jenner no CDC Amistoso, mas vira Hostil quando ele 

determina que todos morrerão na implosão 

do prédio, mas volta a ser Amistoso quando 

ele os libera de seu desejo suicida 

Hershel e Família Hostil, por conta do tiro a Carl, mas logo se 

torna Amistoso quando decidem ajudar o 

garoto e hospedar o grupo. Volta a ser Hostil 

quando tem expulsar Rick e o grupo, mas 

depois se torna Amistoso novamente quando 

são obrigados a fugir da Fazenda por conta 

de um rebanho de zumbis. 

Tony, Dave e o Grupo da Filadélfia Hostil 

Detentos na Cadeia Hostil, mas depois se torna amistoso com 

Axel e Oscar quando eles provam sua 

lealdade. 
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Grupo de Woodbury Amistoso com Michonne e Andrea, mas logo 

se torna hostil para elas e todos os demais 

Grupo de Tyreese e Sasha Hostil. Torna-se Amistoso após derrotarem o 

Governador 

Morgan (novamente) Hostil, mas levemente Amistoso depois que 

ele reconhece Rick Grimes 
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APÊNDICE I -  MIGRAÇÕES EFETUADAS POR RICK GRIMES E O SEU GRUPO 

E RESPECTIVOS MOTIVOS 

HQs 

MIGRAÇÃO MOTIVO 

Do Hospital de Cynthiana para a casa 

de Rick 

Busca pela família 

De Cynthiana para Atlanta Busca pela família 

De Atlanta para o acampamento Encontrar o grupo de Glenn 

Do acampamento para a estrada Fugir de zumbis e encontrar um local 

mais seguro 

Da estrada para Wiltshire Estates Tentativa de se estabelecer em um 

lugar 

De Wiltshire Estates para a estrada Fuga de zumbis  

Da estrada para a Fazenda de Hershel Carl é baleado e levado para o lugar 

para tratamento médico 

Da Fazenda de Hershel para a 

Estrada 

São expulsos da Fazenda por Hershel 

Greene 

Da Estrada para a Prisão Necessidade de se estabelecer em um 

lugar seguro 

Da Prisão para a Estrada Fuga do ataque realizado por 

Woodbury 

 

SÉRIE DE TV 

MIGRAÇÃO MOTIVO 

Do Hospital de King County para a 

casa de Rick 

Busca pela família 

De King County para Atlanta Busca pela família 

De Atlanta para o Acampamento de 

Sobreviventes 

Encontrar o grupo de sobreviventes 

de Glenn 

Do acampamento para o CDC Procurar respostas e apoio 

governamental 

Do CDC para a Estrada Fuga do local, que implode. Seguido 

da necessidade de buscar um novo local. 

Da estrada para a Fazenda de Hershel Enquanto buscam Sophia, Carl é 

baleado. Levam-no para a Fazenda para 

tratamento. 

Da Fazenda de Hershel para a 

estrada. 

A fazenda é tomada por zumbis e 

todos são forçados a sair. 

Da Estrada para a Prisão Necessidade de se estabelecer em um 

local. 
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APÊNDICE J -  LISTA DE VASCULHAS REALIZADAS E MOTIVOS 

HQs 
PERSONAGENS/EDIÇÃO ITENS/MOTIVOS 

Rick, Morgan e Duane na Estação Policial 

(Edição#1) 

Armas, automóveis e outros equipamentos. 

Glenn em Atlanta (Edição#2) Variados itens como doces e papel toalha. 

Rick e Glenn em Atlanta (Edição#4) Pegar armas na loja  

Todos em Wiltshire Estates (Edição#8) Verificar o que há de disponível na 

localidade 

Cinco vasculhas na Prisão, realizada por 

vários personagens de cada vez (Edições#13, 

14, 15, 20 e 25) 

Verificar o que há de disponível na 

localidade 

Glenn, Maggie, Tyreese, Michonne e Andrea 

na Estação da Guarda Nacional (Edições#37-

38) 

Buscar armas para a guerra contra Woodbury 

Glenn, Maggie, Tyreese, Michonne e Andrea 

no Wal-Mart (Edição#38) 

Pegar um berço para Lori e outros itens. 

Dale e Billy do lado de fora da prisão 

(Edição#39) 

Pegar combustível para o gerador, de modo a 

auxiliar o parto de Lori 

SÉRIE DE TV 

PERSONAGENS/EPISÓDIO ITENS/MOTIVOS 

Rick, Morgan e Duane na Estação Policial 

(T01E01) 

Armas, automóveis e outros equipamentos. 

Glenn, Merle, Andrea, Jacqui e Morales em 

Atlanta (T01E02) 

Variados itens e razões. 

Rick, Daryl, Glenn e T-Dog em Atlanta 

(T01E03) 

Pegar as armas de Rick enquanto procuram 

Merle. 

Todos na Rodovia cheia de carros (T02E01) Verificar o que há de disponível na 

localidade. 

Shane e Otis no Hospital próximo à Fazenda 

(T02E02) 

Buscar equipamentos para a cirurgia de Carl 

Glenn e Maggie em uma farmácia próxima à 

Fazenda (T01E04) 

Pegar teste de gravidez para Lori dentre 

outros itens 

Glenn e Maggie em uma farmácia próxima à 

Fazenda (T01E06) 

Pegar itens para Lori, além de ficarem a sós 

Todas as personagens em localidades avulsas 

(T03E01) 

Encontrar suprimentos para sobreviver na 

Estrada. 

Michonne em um local desconhecido 

(T03E01) 

Encontrar medicamentos para Andrea 

Rick, Glenn, T-Dog, Hershel e Daryl na 

Prisão (T03E02) 

Verificar o que há de disponível na 

localidade 

Maggie e Daryl na creche (T03E05) Buscar leite em pó para Judith 

Maggie e Glenn em um supermercado 

próximo (T03E06) 

Buscar mais leite em pó. 

Rick, Michonne e Carl em um distrito 

próximo (T03E12) 

Buscar armas 

 


