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RESUMO 

 

Coutinho, Ricardo S. (Orientação: DO COUTO, Elza K. N. N.) Signos linguísticos e 

imagéticos da intolerância nos zumbis da série In the flesh. Goiânia, 2016. Tese de 

Doutorado em Letras e Linguística. Faculdade de Letras. Universidade Federal de 

Goiás. 

 

As séries televisuais, especialmente aquelas envolvendo a figura mítica dos zumbis, têm 

alcançado enormes índices de aceitação e audiência na atualidade. O objetivo geral da 

presente pesquisa é analisar a configuração dos signos linguísticos e imagéticos na 

representação dos zumbis na série inglesa In the flesh (2013). É possível realizar uma 

interpretação simbólica e sócio-histórica dos mortos-vivos da série, que sugerem a 

necessidade de aceitação do outro e do respeito à diferença, demonstrando como os 

zumbis podem funcionar como um rico manancial de significação para explicar e/ou 

representar o mundo. A pesquisa se justifica pela ínfima quantidade de estudos que 

associam Barthes a produções televisuais, pela tentativa de retirar da margem acadêmica 

estudos sobre o gênero terror, pela emergência de uma discussão sobre as relações 

interpessoais que se estabelecem na contemporaneidade e, mais ainda, pela 

oportunidade de estudar e analisar a própria cultura, para, assim, compreender o 

humano. Embora se situe no campo dos estudos transdisciplinares, por envolver a 

análise fílmica e os Estudos Culturais, a base da pesquisa é a Semiologia proposta por 

Roland Barthes. A Semiologia barthesiana revela-se importante no sentido de legitimar 

a existência de uma dualidade que perfaz o signo, seja ele linguístico ou imagético, que 

é ao mesmo tempo denotativo e conotativo, dito e não-dito. Para isso recorremos a 

algumas noções de Barthes, como aquela do mito, até adentrar na cozinha dos sentidos, 

onde a Semiologia encontra a tarefa de estudar a operação misteriosa pela qual uma 

mensagem qualquer se impregna de um sentido segundo, em geral ideológico, a que 

Barthes chama sentido conotado. Os procedimentos metodológicos aqui utilizados 

incluem a análise documental e fílmica e a metodologia do projeto semiológico do autor 

francês e tem o intuito de demonstrar como o significado dos zumbis não se esgota 

apenas na materialidade denotativa e se permite revestir de inúmeros e cambiantes 

sentidos, inclusive metaforizando a intolerância, como concluímos ao final da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Roland Barthes; Semiologia; Zumbis; In the flesh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Coutinho, Ricardo S. (Supervision: DO COUTO, Elza K. N. N.) Linguistic and 

imagistic signs of the intolerance in the zombies of the TV series In the flesh. 

Goiânia, 2016. Doctoral Thesis in Languages and Linguistics. College of Languages. 

Federal University of Goiás. 

 

Television series, especially those which involve the mythical figure of zombies, have 

reached high rates of acceptance and audience nowadays. The general objective of this 

research is to analyse the configuration on imagistic and linguistic signs in the 

representation of zombies in the British TV series In the flesh (2013). It is possible to 

make a symbolic and socio-historical interpretation of the living-dead from the series 

which suggests the need for acceptance of others and the importance of respect for 

differences, demonstrating how zombies can function as a rich source of signification to 

explain and/or represent the world. The research is justified by the very small number of 

studies which associates Barthes to televisual productions, by the attempt to take the 

studies on horror genre away from the academic periphery, by the emergency of 

discussing interpersonal relations which are set up nowadays and, furthermore, by the 

opportunity to study and analyse our own culture and understand the human being. 

Although the research relies on the field of cross-disciplinary studies, once it involves 

film analysis and Cultural Studies, the basis of the research lies in Semiology, proposed 

by Roland Barthes. Barthes Semiology reveals to be important in the sense of 

legitimating the existence of duality which makes up the sign, be it linguistic or 

imagistic, which is denotative and connotative at the same time, the said and the unsaid. 

For this purpose, we have made use of a few Barthes’s notions, such as the myth, until 

entering the kitchen of meaning, where Semiology finds the job of studying the 

mysterious operation through each any message is impregnated with a second meaning, 

ideological in general, to which Barthes nominates connoted sense. The methodological 

procedures we have used include document and film analysis and the semiologic project 

methodology by the French author and aim at demonstrating how the significance of 

zombies does not consume only the denoting materiality, but affords to wear numerous 

and changing senses, including metaphorising intolerance, as concluded by the end of 

the research. 

 

 

Keywords: Roland Barthes; Semiology; Zombies; In the flesh. 
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INTRODUÇÃO (OS MORTOS CAMINHAM) 

 

Quando Roland Barthes (1985) diz que uma árvore é uma árvore, mas que 

uma árvore dita pela poetisa Minou Drouet já não é exatamente uma árvore, pois 

decorada, adaptada a um consumo, investida de complacências literárias, de revoltas, de 

imagens, em resumo, de um uso social que se acrescenta à pura matéria, ele bem 

poderia dizer o mesmo a respeito dos zumbis da atualidade. Afinal, o uso que se faz 

dessas criaturas pela cultura pop (que inclui o cinema, a TV, os quadrinhos, os games...) 

acarreta a transformação da materialidade ficcional em uma série de significados 

porque, como mesmo afirma Barthes (1985), cada objeto do mundo pode passar de uma 

existência fechada, muda, a um estado oral, aberto à apropriação da sociedade. Assim, 

semiologicamente, podemos afirmar que o corpo de um zumbi não é só uma figura da 

decomposição física, mas também a de uma desconstrução social, cultural e política, 

este último termo entendido em seu sentido mais amplo, “como o conjunto das relações 

humanas na sua estrutura real, social, no seu poder de construção do mundo” 

(BARTHES, 1985, p. 163). 

Nesse sentido, podemos acrescentar que as narrativas envolvendo zumbis, 

desde que surgiram como lenda no Caribe no século XIX ou como ficção no cinema 

norte-americano na década de 20 do século passado, parecem servir de suporte mítico 

para os mais diferentes significados ou metáforas, sejam estas de morte, escravidão, 

racismo, paranoia nuclear, desemprego ou consumismo. Talvez por este motivo, 

inúmeros filmes ou séries utilizam tais protagonistas para figurarem as diversas crises 

no mundo e justificarem a hipótese desta pesquisa, a de que os zumbis podem funcionar 

como a materialidade simbólica da intolerância a determinada cultura, ação, 

pensamento, comportamento ou indivíduo considerado estranho ou inadequado. Assim 

acontece com os zumbis que escolhemos como objeto de pesquisa, presentes na 

narrativa de In the flesh, uma série televisual veiculada pelo canal britânico BBC nos 

anos de 2013 e 2014. Embora a série contenha duas curtas temporadas (2013-2014), o 

estudo se concentra apenas na primeira, que cobre três episódios de aproximadamente 

50 minutos cada um. 

Na história de In the flesh, que se passa em um futuro próximo, conhecemos 

um grupo de zumbis que, descoberta a cura de sua “doença”, são reabilitados e devem 

voltar a conviver com os humanos em uma pequena cidadezinha nos arredores de 
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Londres. Todavia, essa integração não será tão fácil, já que, mesmo medicados e tendo 

seus impulsos primitivos controlados, as criaturas são invariavelmente vítimas de 

preconceito e discriminação. Procede-se uma inversão de valores de interação, o que 

nos permite destacar o diferencial e o ineditismo desta história de mortos-vivos em 

relação a tantas que são produzidas anualmente nas diferentes mídias: enquanto em 

outras narrativas os zumbis sempre aparecem como ameaça e símbolo da morte, aqui 

irrompe uma nova imagem de zumbi, com novos delineamentos, insuflando novas 

configurações que passam pela humanização do monstro, pela normalização da 

anormalidade e pela ressignificação de sentidos ligados aos códigos do horrorífico. 

Além disso, os zumbis da série permitem uma aguda reflexão sobre o respeito à 

diversidade ao romper com o binarismo excluído/incluído, mal/bem, monstro/humano e 

reverter toda uma condição de existência estabelecida. Mas esta análise não seria 

possível sem um aporte teórico que sustentasse esta investigação, por isso a recorrência 

a um estudioso do signo como Roland Barthes e a um estudioso das relações 

contemporâneas como Zygmunt Bauman. 

Podemos dividir as fases teóricas de Barthes, de um modo geral, em dois 

momentos: um estruturalista, outro pós-estruturalista. A primeira abriga a sua 

concepção de mito que, formulada em 1957, no livro Mitologias, inicia uma discussão 

sobre a existência de dois sistemas semiológicos (um linguístico e o outro mítico) que 

comportam conceitos como os de significado, significante e signo, afirmação 

instrumentalizada posteriormente, com o auxílio da linguística, no livro Elementos de 

Semiologia, de 1965. Entretanto tal concepção estruturalista parece não apelar 

suficientemente para o contexto social, político e econômico que rodeia a noção de 

mito, inflexão que Barthes faz ao considerar os valores extralinguísticos a partir de 

textos pós-estruturalistas, como O prazer do texto (1973) e outros escritos esparsos 

reunidos sob os títulos O óbvio e o obtuso (1982), O rumor da língua (1984) e A 

aventura semiológica (1985), livro no qual se encontra o ensaio A cozinha dos sentidos 

(1964). São todas obras que perfazem a segunda fase barthesiana e que alçam voos mais 

altos e ultrapassam a autossuficiência estruturalista, do imanentismo da língua e do 

alheamento ao contexto, insuficientes para a exploração do além-signo. Inflexão que 

nos soa natural ao partir de um autor como Barthes, segundo Motta (2011), o membro 

mais errático, hesitante e contraditório do estruturalismo. 

A semiologia barthesiana revelou a necessidade de decifrar os signos do 

mundo e fornecer a munição necessária para a luta contra a pretensa inocência das 
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palavras e das coisas. Para isso, Barthes se concentrou no exame das operações 

misteriosas pelas quais as mensagens se impregnam de um segundo sentido, quase 

sempre difuso, mas uma arma eficaz para o desnudamento das ideologias, assim como 

para a fina denúncia dos mitos burgueses, objeto de análise do livro Mitologias. 

Entretanto, algum tempo após a publicação desta obra, ao passar em revista sua 

aventura semiológica, Barthes confessa que o escopo da Semiologia não poderia mais 

ser, como antes, apenas o universo pequeno burguês, mas sim a totalidade do sistema 

simbólico de qualquer cultura ou civilização. Por isso, a pesquisa abarca as duas fases 

da cronologia teórica e conceitual de Barthes, ou seja, inclui Saussure e Hjelmslev, que 

lhe possibilitaram estabelecer a relação entre significante/significado/signo/significação 

e denotação/conotação. 

No processo de construção de significação proposto por Barthes, e 

confirmado por Christian Metz, estudioso do cinema, o sentido de conotação só 

consegue se estabelecer se o termo correspondente se vale ao mesmo tempo do 

significante e do significado da denotação. Ou seja, a materialidade do sentido 

denotativo deve se manter para a compreensão e eficácia do sentido conotativo. Isso 

significa dizer, no caso da mitologia dos zumbis, que as informações linguísticas e 

imagéticas sobre estes seres devem ser minimamente mantidas em cada obra da qual 

fazem parte para que se possa compreender e fazer funcionar o sentido conotado. Na 

análise, pretendemos, assim, mobilizar signos tanto do universo linguístico ou 

imagético, os quais manifestam a natureza do zumbi, a fim de se constituir e de se 

investigar sua totalidade significativa. 

Tal constatação motiva esta pesquisa a confirmar a pressuposição 

barthesiana da semantização inesgotável, tendo como objetivo geral analisar a 

configuração dos signos linguísticos e imagéticos na representação dos zumbis em uma 

série televisual contemporânea. Produzida pela BBC em 2013, In the flesh é 

protagonizada por mortos-vivos que, inesperadamente, voltam ao convívio social. Esse 

objetivo se particulariza por meio dos seguintes procedimentos:  

 Observar e analisar a construção linguística e imagética, nos níveis denotativo e 

conotativo, dos sentidos moventes e cambiantes dos zumbis, considerando sua 

natureza e características propostas pelo cinema moderno;  
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 Evidenciar e descrever os procedimentos próprios da atividade fílmica e da 

linguagem cinematográfica que confirmem e destaquem a presença de sentidos 

conotados na série; 

 Realizar uma interpretação simbólica para demonstrar, tendo como parâmetros 

ilustrativos diálogos e cenas da série televisual, os aspectos figurativos e intertextuais 

da narrativa; 

 Estabelecer a relação das construções linguísticas e imagéticas da narrativa com os 

contextos histórico, político e de produção cultural contemporâneos, a partir de uma 

interpretação sócio-histórica.  

 Ao dividir o processo de significação em dois momentos distintos, 

denotativo e conotativo, compreendemos que o primeiro momento corresponde à 

percepção simples, superficial e meramente linguística e imagética (ou técnica, no caso 

da linguagem audiovisual); o segundo, às ideologias que são transmitidas e adotadas por 

nós como padrão, assim como as deslocadas historicamente. Barthes mostra que a 

interação desses sentidos pode gerar conjuntos ideológicos que, invariavelmente, são 

absorvidos despercebidamente. Para contrabalançar a acepção barthesiana de ideologia, 

calcada no materialismo marxista e ligada à luta de classes, acrescentamos o arcabouço 

teórico de John B. Thompson em seu livro Ideologia e cultura moderna (1990), assim 

como o conceito de ideologia dos autores Hildo Honório do Couto, Elza Kioko 

Nakayama Nenoki do Couto e Lorena Araújo de Oliveira Borges, presente na obra 

Análise do discurso ecológica (2015).  

 Com o intuito de comprovar a atualidade e fazer uma ligação entre o mundo 

ficcional das narrativas de zumbis e os determinantes sociológicos, políticos e 

econômicos, são utilizados alguns conceitos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman 

sobre as relações interpessoais contemporâneas. Bauman discute o medo na atualidade e 

o poder que este sentimento tem de mudar as interações entre os indivíduos, com a 

segregação e marginalização do diferente, do outro. Essa mudança nas relações permite 

que o pensador reconstrua conceitos como o de comunidade, a partir do momento em 

que um grupo, ao perceber as premissas de sua existência coletiva ameaçadas, constrói 

uma comunidade de identidade que lhe oferece uma sensação de resistência e poder. 

Tais tópicos auxiliam a vislumbrar o funcionamento da narrativa de zumbis em questão, 

pontuada por algumas formas de segregação do estranho, sugerindo a necessidade de 

aceitação do outro e a possibilidade de construção de um mundo mais civilizado, já que 
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a análise pode identificar as inquietações próprias de certas relações interpessoais, que, 

tornadas conhecidas, podem ser evitadas. 

 Talvez pelo fato de os zumbis não possuírem uma herança literária, como os 

vampiros, o monstro Frankenstein ou o lobisomem, encontram-se poucos estudos sobre 

este tema. Destacamos, entretanto, o artigo intitulado The signification of the zombie, no 

qual a pesquisadora americana Elizabeth Neail, da Pennsylvania State University, 

examina, a partir principalmente de conceitos de Barthes, a significação dos zumbis ao 

longo de filmes da década de 1930 até aqueles produzidos após os atentados de 11 de 

setembro nos EUA. Apesar de haver, atualmente, grande quantidade de lançamentos de 

narrativas de terror, há na academia brasileira pequeno número de trabalhos que 

investigam as características e as marcas indeléveis do terror no imaginário coletivo ou 

individual, assim como são raros os deslindamentos de personagens mortos-vivos, 

especialmente aqueles da série In the flesh, com sua inédita dificuldade de 

ressocialização. 

 Esta tese se filia ao tipo de pesquisa qualitativa, em detrimento da pesquisa 

quantitativa. Podemos dizer que a pesquisa qualitativa trabalha com dados que não 

podem ou não têm como serem medidos, como, por exemplo, crenças, valores, atitudes, 

situações. Relativamente recente, a pesquisa qualitativa nasceu da necessidade humana 

de investigar e conhecer o outro. Tal tipo de pesquisa é muito utilizada nas Ciências 

Humanas, como a Sociologia, a Antropologia e a Linguística. A pesquisa quantitativa, 

por sua vez, utiliza dados que exigem cálculos, estatísticas, tabelas etc. Dessa forma, é 

comumente utilizada nas Ciências Exatas ou Biológicas. Dizem Denzin e Lincoln 

(2006, p. 17): 

 

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e da coleta de uma variedade 

de materiais empíricos – estudo de caso; entrevista; artefatos; textos e 

produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais – 

que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida 

dos indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla 

variedade de práticas interpretativas interligadas, na esperança de sempre 

conseguir compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. 

 

 Entendendo esse conceito de pesquisa qualitativa – um campo de 

investigação atravessado por diferentes disciplinas e temas – podemos afirmar que o 

presente trabalho adere às características desse tipo de pesquisa, que se realiza por meio 

da observação e análise de um documento, um texto audiovisual, aqui compreendido 

como a série In the flesh (2013), que não deixa de ser documento, ainda mais se 
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considerarmos que documento é todo objeto no qual o ser humano deixa suas 

impressões. Para Bell (2008, p. 109), esse tipo de pesquisa “pode envolver a análise de 

fotografias, filmes, vídeos, slides e outras fontes não-escritas, todas podendo ser 

classificadas como documentos”.  

 Ainda segundo Bell (2008), ao se empreender um estudo usando documentos 

é possível seguir duas diferentes abordagens: aquela orientada para a fonte – na qual o 

pesquisador deixa a fonte orientar o trabalho que emergirá dessa pesquisa – e aquela 

orientada para o problema – na qual o pesquisador estabelece o foco do estudo. 

Utilizamos essa segunda forma de pesquisa, o que permite de imediato visualizar a fonte 

principal (ou primária) da pesquisa, a série televisual, e imaginar outras fontes 

secundárias que podem servir de base para a complementação da pesquisa, como 

resenhas da própria série, por exemplo. Sobre o método de pesquisa análise documental, 

podemos dizer ainda que representa “uma técnica valiosa de abordagem de dados 

qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 38). 

Além de se constituírem fonte de onde se podem extrair evidências da verdade que se 

busca, a análise de documentos se constitui um método de pesquisa estável, já que os 

documentos podem ser consultados mais de uma vez e servir de base para diferentes 

outros estudos, o que dá mais estabilidade aos resultados obtidos. 

 A respeito da análise de imagens em movimento (análise fílmica), no caso 

do cinema ou da série televisual, devemos considerar que os audiovisuais são um 

amálgama complexo de sentidos, imagens, técnicas, composição de cenas, sequência de 

cenas e muito mais, e esta complexidade deve ser levada em conta durante a análise. 

Isso se explica porque, além da transcrição de diálogos (o linguístico) e descrição de 

cenas, também fazemos referência à linguagem cinematográfica, aqui extensiva ao 

audiovisual, que inclui a consideração de posição de câmeras, planos, enquadramento, 

uso de determinadas cores e/ou sons. Além disso, há outra tarefa que se faz importante 

quando da análise de imagens em movimento: a seleção das cenas, ou seja, a separação 

de uma amostra da série que será analisada, que depende da área temática a ser 

pesquisada (zumbis) e sua pertinência com a orientação teórica. 

 Vanoye e Goliot-Lété (2009) consideram que os limites da descrição se 

encontram nos eixos da análise, na hipótese da pesquisa, colocados no início ou no 

decorrer da análise. Em qualquer caso, no entanto, o mito da descrição exaustiva deve 

ser levado em consideração. Impossível esgotar tudo o que um filme ou uma série 
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querem dizer, sob o risco de superinterpretar seu conteúdo ou seus sentidos. Mas deve-

se, sim, realizar uma descrição e análise que procedam de um processo de compreensão, 

de reconstituição de um outro objeto, a série televisual que passa pelo crivo da análise, 

da investigação, da interpretação. Essa análise prevê a revisitação constante da série, o 

exame técnico de seu funcionamento, mexendo suas significações e revelando seu 

impacto. Para Vanoye e Goliot-Lété (2009), analisar um filme é também situá-lo em um 

contexto, em uma história. Se considerarmos o audiovisual como arte, é preciso situar a 

série em uma história das formas fílmicas, já que um objeto audiovisual “jamais é 

isolado, pois participa de um movimento ou se vincula mais ou menos a uma tradição” 

(VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2009, p. 24). Por isso dizer que In the flesh se encerra 

dentro da linguagem cinematográfica clássica, já que possui continuidade, linearidade, 

começo, meio e fim, coerência e impacto dramático, elementos que serão retomados 

mais adiante quando da interpretação da obra audiovisual. 

 Seguindo critérios estabelecidos por Umberto Eco em seu livro Os limites da 

interpretação (2004), fazemos uso de uma interpretação crítica, estudando por que e 

como, no plano da organização estrutural da série, o texto fílmico produz sentido para 

esboçar um quadro da sociedade. Tal tipo de interpretação, afirmam Vanoye e Goliot-

Lété (2009), interessa-se pela produção do sentido, estabelecendo conexões entre o que 

se exprime e o “como isso se exprime”, conexões sempre conjecturais, hipóteses que 

exigem todo o tempo serem averiguadas pela volta ao texto. Buscamos ainda, por esta 

interpretação, encontrar o ponto de vista ideológico da série, investigando o ponto de 

vista (a opinião) da série sobre a história contada e como ela se manifesta linguística e 

imageticamente. A finalidade da pesquisa inclui retirar informações parciais e isoladas 

da série e relacioná-las com informações extratextuais (sociais, históricas, políticas, 

culturais) a fim de construir uma nova história, esta tese. Como se “o comentário se 

fizesse então um outro texto, uma ficção, um envoltório fendido” (BARTHES, 2013-b, 

p. 25). 

 Para examinar ainda esse processo, a análise reporta-se a várias obras que 

não somente tratam do surgimento do mito dos zumbis, no Haiti, como de seu estatuto 

semântico na forma de comunicação do mundo real e nas formas ou papel de crítica 

social e política, no audiovisual. Dentre tais obras encontram-se: A Ilha da Magia de 

William Seabrook (1928); A serpente e o arco-íris de Wade Davis (1986); Zumbis – O 

livro dos mortos de Jaime Russel (2010); Da natureza dos monstros de Luiz Nazário 

(1998); Filosofía zombi de Jorge Fernández Gonzalo (2011); Monstros de José Gil; e 
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Zombies, vampires and philosophy, de Richard Greene e K. Silem Mohammad, além de 

artigos e resenhas que tratam da temática. A respeito da análise fílmica realizada, a 

pesquisa recorre às obras A linguagem cinematográfica de Marcel Martin; Ensaio sobre 

a análise fílmica de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété; e Lendo as imagens do cinema 

de Laurent Jullier e Michel Marie. A bibliografia barthesiana inclui as obras O grau 

zero da escritura (1953), Mitologias (1957), Elementos de Semiologia (1965), O prazer 

do texto (1973), O óbvio e o obtuso (1982), O rumor da língua (1984) e A aventura 

semiológica (1985). 

Os capítulos desta tese são divididos em três partes:  

 A primeira traz o repertório teórico de Roland Barthes para posterior aplicação na 

análise da série. Partimos do livro O grau zero da escritura até as obras pós-

estruturalistas para investigar como Barthes demonstra, por meio de seu projeto 

semiológico, a dualidade do signo, ao mesmo tempo sentido denotado e conotado; 

 O segundo capítulo faz o relato informativo do histórico e traz conceitos gerais 

sobre os zumbis, com uma rápida abordagem da relevância das séries televisuais na 

atualidade e da posição dessa série no mundo;  

 A terceira e última parte finalmente trata do nível interpretativo, tanto simbólico 

quanto sócio-histórico, no qual as ideias de Barthes são confrontadas, sob a chave 

da análise fílmica, com diálogos e imagens da série In the flesh, acrescidas de 

reflexões teóricas de Zygmunt Bauman. 

O título de cada capítulo vem acompanhado de um apêndice, uma frase ou 

uma fala retirados da filmografia zumbi. O jogo intertextual, na verdade, se propõe a 

estabelecer uma relação entre o que sugere o enunciado e o conteúdo do capítulo que ele 

nomeia. Finalmente, é importante destacar que a pesquisa, tangencialmente, discute 

notas próprias das correntes sobre Estudos Culturais, embora não cite seus principais 

autores. Entendemos que esta disciplina e o presente estudo se orientam pela hipótese de 

que um objeto cultural deve ser identificado e analisado desde que seja observada a 

realidade social e concreta em que é produzida. Desde seu surgimento na década de 60 

do século passado, na Inglaterra, apesar de não se conhecer uma posição teórica 

unificada, reconhece-se que há uma unanimidade na percepção dos Estudos Culturais ao 

tratarem das relações entre a produção cultural contemporânea e a sociedade, 

confirmando que formas culturais, instituições e práticas interagem sempre e 

continuamente. Entendemos, pois, que através da análise de formas textuais e suas 
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práticas documentadas, é possível reconstituir o comportamento padronizado e as ideias 

compartilhadas pelos homens e mulheres que animam a sociedade.  

Essa perspectiva sustenta a intenção da pesquisa, já que enfatiza a produção 

ativa da cultura, em detrimento de seu mero consumo passivo, conforme atestam 

Barthes (2013-b) e Eco (2004). Dessa forma, como afirma Escosteguy (2014), a cultura 

não significa simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas sim o 

processo de intervenções ativas, expressas mais notadamente através do discurso e da 

representação, os quais podem mostrar não somente a história, mas também sugerir as 

formas de modificá-la. Pretendemos, na pesquisa, investigar uma série televisual capaz 

de criticar e questionar algumas práticas sociais correntes e funcionar como um lugar de 

atividade crítica e de intervenção legítima. Acreditamos que os zumbis de In the flesh 

revelam esse caráter plurissignificativo da cultura e sua capacidade de mobilizar 

pensamentos e discutir certos preconceitos, assim como conciliar a vida social, coletiva 

e individual. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO (MIOOOOOLOS!) 

 

 Neste primeiro capítulo tratamos da compreensão mais técnica e 

aprofundada do suporte teórico sobre o qual se assenta este trabalho. Além de uma 

abordagem histórica do que é a Semiologia (da comunicação e da significação), também 

fazemos referência a algumas concepções teóricas de Roland Barthes, especialmente ao 

seu projeto semiológico. Seguindo o trajeto cronológico de sua bibliografia, tratamos 

inicialmente do mito descrito em Mitologias (1957), para, em seguida, tratar de sua 

subsequente instrumentalização, com o uso de termos da linguística, em Elementos de 

Semiologia (1965). A seguir, abordamos vários textos da fase pós-estruturalista de 

Barthes, que se inicia, grosso modo, no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século 

passado. Tais textos estão reunidos em obras como O prazer do texto (1973), O óbvio e 

o obtuso (1982), O rumor da língua (1984) e A aventura semiológica (1985). Neste 

último livro encontramos o texto A cozinha dos sentidos
1
, que concentra a ideia da 

ubiquidade dos signos, a inescapabilidade dos inúmeros sentidos que congrega e das 

leituras que se fazem deles, o que implica necessariamente investimento de valores 

sociais e ideológicos. Como esta pesquisa se apoia na Linguística, situar e detalhar a 

contribuição de Barthes ao projeto semiológico torna-se tarefa obrigatória. Por fim, 

neste mesmo capítulo, tratamos das diversas concepções de ideologia e selecionamos 

aquelas que mais se prestam à fundamentação da pesquisa. 

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO DA SEMIOLOGIA 

 

Para a compreensão da Semiologia como Barthes a entende, ou seja, a 

ciência de todas as significações, é necessário retomarmos alguns conceitos presentes na 

obra Curso de Linguística Geral (1916), de Ferdinand de Saussure, que, inaugurando a 

corrente de pensamento estruturalista, ainda hoje suscita discussões. De modo geral, 

podemos dizer que o Estruturalismo
2
 linguístico se propunha a abordar a língua como 

um sistema no qual um dos elementos só pode ser definido pelas relações de 

                                                 
1
 Este texto foi originalmente publicado na revista Le Nouvel Observateur, em 10 de dezembro de 1964. 

2
 O conceito de Estruturalismo aqui é retomado para ajudar a clarificar as contribuições de Barthes, 

especialmente no que tange à passagem da Semiologia da comunicação para a Semiologia da 

significação, aberta ao cultural. 
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equivalência ou de oposição que mantém com os demais elementos. Esse conjunto de 

relações de equivalência ou oposição forma a estrutura.  

O Estruturalismo, a partir da segunda metade do século XX, acabou por ser 

abordado por diversas ciências, da antropologia à psicologia, da filosofia à matemática. 

Embora o trabalho de Saussure seja geralmente considerado um ponto de partida, a 

corrente estruturalista conhece diversas variações e não se filia apenas a uma escola 

definida de autores, mas se manifesta como um método racional que se revela passível 

de aplicação em diversos campos do saber. Ao considerar que os elementos da 

linguagem se relacionam como em um sistema, respeitando uma estrutura, Saussure 

formulou a ideia de que os elementos da linguagem se relacionam sincronicamente, e 

não diacronicamente. A diacronia consiste em descrever a língua no decorrer de sua 

história, considerando as alterações que porventura tenha passado. Já a sincronia foca no 

estudo das relações entre termos coexistentes de um estado de língua. Segundo Saussure 

(2006, p. 13), “é sincrônico tudo que se relacione com o estado estático da nossa ciência 

[a Linguística]; é diacrônico tudo que diz respeito às evoluções”.  

Assim, Saussure escolheu como mais importante estudar o sistema 

subjacente da linguagem, a língua, do que propriamente o uso da linguagem, a fala. 

Como a língua representa um sistema de signos convencionais utilizados pelos 

membros de uma determinada comunidade, podemos dizer com Saussure que este signo 

linguístico é concebido como um elemento representativo constituído de dois aspectos 

básicos. Surge daí a categorização das partes que compõem um sistema linguístico: o 

significante (a imagem acústica de uma palavra, ou a imagem do som), a base do 

edifício da Linguística, e o significado (o conceito de uma palavra, o que ela quer dizer, 

ou a imagem da coisa). Tais elementos são interligados e indissociáveis, como bem 

demonstra a metáfora lançada pelo próprio linguista de que seriam como a frente e o 

verso de uma folha de papel. Rasgado um lado, o outro necessariamente sofre a ação. A 

partir da reunião de significante e significado, que constitui, portanto, o signo, é 

possível falar de uma nova ciência, a Semiologia, a ciência dos signos e dos processos 

significativos presentes na vida social por meio da linguagem. É em torno da 

Linguística e de Saussure, portanto, que se desenvolve a possibilidade da Semiologia e 

suas concepções e desafios primordiais.  

Como afirma A. J. Greimas (1973 apud PUECH, 2011), a originalidade da 

contribuição de Saussure reside na transformação de uma visão de mundo que lhe foi 

própria – e que consiste em apreender o mundo como uma vasta rede de relações, como 
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uma arquitetura de formas plenas de sentido, que carregam nelas mesmas sua 

significação – em uma teoria do conhecimento e em uma metodologia linguística. O 

mundo do qual fala Saussure, portanto, é uma arquitetura de formas carregadas de 

sentido. E não há como o homem escapar deste universo estruturado e semantizado. Os 

conceitos de Saussure são reconhecidamente um fator de modernização da produção 

cultural e científica francesa, como atesta Greimas (1973), já que instaura um projeto 

que mobiliza diversos saberes em renovação nos anos 60 do século XX. Podemos dizer 

que uma das contribuições essenciais de Saussure para a linguística é a fixação da 

língua como sistema semiológico. 

Se é importante considerarmos a paternidade da Semiologia linguística
3
, é 

muito importante também, para este estudo, compreendermos as ideias que tal 

Semiologia agregou de Barthes, que nada mais fez do que alargar as teses de Saussure, 

considerando o papel da subjetividade, da história e, consequentemente, da ideologia, na 

produção dos sentidos. Barthes consegue ir um pouco além da abordagem apenas do 

signo linguístico como parâmetro da Semiologia. Em 1953, ao lançar a obra O grau 

zero da escritura, Barthes (1981-b) já sugere a existência de um além da linguagem, 

que “é ao mesmo tempo a História e o partido que se toma” (1953 BARTHES apud 

CALVET, 1973, p. 30).  

Influenciado pelas ideias do filósofo Jean-Paul Sartre sobre o processo de 

escritura, Barthes afirma que a escolha do escritor manifesta-se na “maneira como 

utiliza a língua, isto é, na sua escrita, que vai ser ao mesmo tempo o seu cartaz, o seu 

cartão de visita e o seu boletim de voto” (1953 BARTHES apud CALVET, 1973, p. 31). 

Desta forma, para Barthes a escrita nunca é ingênua. Para ele, “a escrita não é de 

maneira nenhuma apenas um instrumento de comunicação, não é uma via aberta por 

onde passaria unicamente uma intenção de linguagem” (BARTHES, 1981-a, p. 25). 

Para o autor francês, a escrita é significação. Por esta época, como afirma Calvet (1973, 

p. 35), “Barthes não conhecia ainda a linguística”, mas a obra O grau zero da escritura 

comporta duas afirmações relevantes – uma teórica e outra metodológica – que a coloca 

no âmago de uma Semiologia do futuro: 

 

                                                 
3
 É preciso ter em mente que, antes mesmo da Semiologia linguística proposta por Saussure, já se falava 

de uma Semiologia médica, que utilizava exames e avaliações físicas para o correto diagnóstico de 

patologias e afins. 
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A afirmação teórica primeiro: a comunicação (que se define geralmente pela 

intenção de comunicar) não é a única função dos sistemas semiológicos, 

existem outras; a afirmação metodológica em seguida: esta segunda função, 

vamos procurar a um nível segundo, aquele em que o discurso se torna a 

forma de um outro discurso. 

 

 Percebemos, portanto, que, desde O grau zero da escritura, Barthes (1981-b) 

mostrava por detrás do discurso aparente um discurso segundo, que ele denominará de 

mito quatro anos depois, em Mitologias, ou sistema conotado, em Elementos de 

Semiologia, de 1965. Lançado em 1957, Mitologias cria as bases para o projeto 

semiológico de Saussure. Barthes (1977), em ensaio reunido na coletânea A Atualidade 

do Mito, considera que o mito deve ser estudado segundo uma teoria geral da 

linguagem, da escritura, a qual, apoiada sobre as formulações da etnologia, da 

psicanálise, da semiologia e da análise ideológica, deve alargar seu objeto até à frase, ou 

melhor ainda: até às frases. Entende, assim, que o mítico está presente por “toda a parte 

onde se faz frases, onde se contam histórias” (BARTHES, 1977, p. 14). 

 Em Mitologias, Barthes considera o mito uma fala, ou linguagem, discurso, 

ou seja, toda unidade significativa de ordem verbal ou visual. Assim, confere ao mito o 

status de “sistema semiológico segundo”, porque dependente de um “sistema 

semiológico primeiro”, a linguagem, e que poderia ser lido no social: nos objetos, nas 

imagens, nos hábitos do dia a dia do cidadão francês. A contribuição de Barthes passa 

pela elevação do status do sentido e da história na comunicação humana, a despeito 

daquele sistema homogêneo em que consistia a língua, fechada sobre si mesma. Barthes 

introduz novos conceitos de signo linguístico e modifica a própria noção de Semiologia. 

 Saussure, como percebemos, partiu do sistema de comunicação humana para 

definir a língua: o signo linguístico é um signo ao qual subjaz a intenção de comunicar. 

Barthes, por sua vez, encara o signo do ponto de vista da significação e amplia, desse 

modo, a noção de signo, de língua e de tudo o que significa. Assim, enquanto a 

Semiologia preconizada por Saussure é uma Semiologia da comunicação, a de Barthes é 

uma Semiologia da significação. Em Elementos de Semiologia (1965), embora tenha 

aberto espaço para o social, Barthes (1981-a, p. 77) reafirma a dependência da 

Semiologia em relação à linguagem: 

 

  A Semiologia tem por objeto qualquer sistema de signos, seja qual for sua 

substância, sejam quais forem seus limites: imagens, os gestos, os sons 

melódicos, os objetos e os complexos dessas substâncias que se encontram 

nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não constituem “linguagens”, são, 

pelo menos, sistemas de significação. 
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 Se objetos, imagens e comportamentos podem significar, isso não acontece 

autonomamente, já que qualquer sistema semiológico necessita da linguagem. Como 

atesta Barthes (1981-a), a substância visual, por exemplo, confirma suas significações 

ao fazer-se repetir por uma mensagem linguística (é o caso do cinema, da publicidade, 

das histórias em quadrinhos, da fotografia de imprensa), de modo que ao menos uma 

parte da mensagem icônica está em uma relação estrutural de redundância ou 

revezamento com o sistema da língua. Assim, ao mesmo tempo em que Barthes 

reconhece que Saussure foi o responsável pela paternidade da Semiologia e seu apego 

ao linguístico, também verifica que esta, evidentemente, se aprofundou, se diversificou, 

se fragmentou e até mesmo se contradisse com o passar do tempo.  

 Como afirma Courtine (2001), durante muito tempo a Semiologia foi 

reconhecida apenas como uma extensão do paradigma estruturalista, mas chegou um 

momento em que se tornava necessário que o projeto semiológico saussuriano fosse 

desenterrado do esquecimento em que ele estava cravado e viesse a se constituir como o 

agente de uma transferência incontável de noções linguísticas para o campo da 

literatura, da antropologia, da análise de imagens, bem além, aliás, do que o próprio 

Saussure teria podido imaginar. A confirmar as palavras de Courtine, podemos dizer 

que, por encarar, assim como Saussure, o universo em que vive o homem 

profundamente “semantizável”, a Semiologia de Barthes se revela a ciência por 

excelência para o estudo dos processos explícitos e/ou sugestivos presentes em um texto 

sincrético.  

 Em Papel da memória (1999), o linguista francês Michel Pêcheux, já na 

década de 70 do século passado, sinalizava a necessidade de a linguística incorporar em 

seus estudos outras materialidades linguísticas que não a própria língua. A certa altura 

de sua fala, Pêcheux afirma temer que a linguística seja confrontada com uma grande 

dificuldade futura, que será exatamente dar conta dos textos sincréticos. O linguista 

entende que os objetos de análise são heterogêneos e que a referência apenas ao 

linguístico não é suficiente para abarcar a complexidade dos objetos que se constroem 

tanto verbalmente como por meio de imagens. Pêcheux (1999, p. 56) faz um convite a 

que os estudiosos da Análise do Discurso se debrucem também sobre Barthes: 

 

  Em que pé estamos em relação a Barthes? Barthes era tanto o linguista dos 

textos quanto o teórico das imagens ou, de preferência, não era nenhum nem 

outro; nem linguista nem semiólogo nem analista, mas, antes de tudo, o 
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esforço contraditório de gestos que tentamos hoje reencontrar e que ele 

soube agenciar a sua maneira talvez única. 

 

 A contradição de que fala Pêcheux reside no fato de que na obra de Barthes, 

especialmente Elementos, como vimos, há uma vinculação muito forte entre a teoria do 

signo saussuriana, muito presa ao linguístico, e aquela que ele projeta para servir à 

compreensão dos signos não verbais. Mas em Mitologias Barthes já previra 

timidamente o papel da Semiologia como uma ciência que poderia explicar a 

composição formal dos sistemas de linguagem, sem deixar de incorporar uma teoria 

social a fim de considerar também a produção de sentidos na história, porque 

ideológica. Concebendo essa Semiologia de caráter histórico, o que Barthes faz em 

Mitologias é exatamente pensar sobre pequenos acontecimentos discursivos produzidos 

pela mídia, articulando também o conceito de mito, de materialidade e historicidade.  

 A partir da inflexão que Barthes faz sobre as ideias de Saussure, nasce, 

portanto, a Semiologia da significação, aqui alvo de interesse. Enquanto a Semiologia 

da comunicação define-se por uma intenção e um meio: “a intenção de fazer passar uma 

mensagem utilizando um meio que o destinatário da mensagem reconhece como meio 

de comunicação” (CALVET, 1973, p. 22), a Semiologia da significação não se contenta 

em estudar um sistema fechado, alheio às relações sociais e políticas. A questão é que a 

língua nunca é absolutamente neutra, e não pode recusar a coexistência do dito e do 

não-dito, da denotação e do conotação. Todo o projeto de Barthes, em que se inclui sua 

concepção de Semiologia, se assenta, portanto, na existência simultânea do explícito e 

do implícito, do denotado e do conotado, neste processo de comunicação-significação, 

contestando a linguística tradicional e abrindo caminho para um outro tipo de 

Semiologia. 

 Ao analisar o texto O terceiro sentido (BARTHES, 1970), por exemplo, 

Milanez (2006) aproxima os estudos semiológicos de Barthes a uma área da Linguística 

que não leva em conta apenas a língua como um sistema fechado e abstrato, mas 

também o social, a exterioridade, a Análise do Discurso de linha francesa, o que ajuda a 

comprovar os avanços teóricos de Barthes em relação ao modelo tradicional de 

Semiologia. Barthes, ao se debruçar sobre o filme Ivan, o Terrível (1944), de Sergei 

Eisenstein, verifica ali três níveis de significação: o nível informativo, denotativo (a 

decoração, o figurino, as personagens), o nível simbólico, conotativo e o nível do 

simbolismo histórico, atrelado à exterioridade do filme.  
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 Segundo Milanez (2006), o simbolismo histórico de que fala Barthes abre 

uma brecha para o universo discursivo, mesmo que seu autor não o explicite. Na análise 

do filme, Barthes firma seus conceitos de “sentido óbvio” e “sentido obtuso”. O sentido 

óbvio é a evidência que se apresenta naturalmente ao espírito de quem observa. O 

sentido obtuso é uma referência ao significado que vem a mais, “como um suplemento 

que nossa intelecção não chega a absorver, pois não está no nível da língua, mas no dos 

símbolos” (MILANEZ, 2006, p. 166). Como prova Milanez (2006), o sentido obtuso de 

que fala Barthes faz emergir a memória discursiva que está alhures em outros textos, 

outras histórias. A memória e o discurso são, sem dúvida, os fatores mais relevantes que 

podemos depreender dos resultados da metodologia e análise de Barthes, mesmo que o 

autor não tenha se referido a elas com essas palavras. 

 Outro fato histórico que corrobora o adiantado da teoria semiológica de 

Barthes são as ideias do pensador Mikhail Bakhtin, contemporâneo de Saussure. Ao 

contrário de Saussure, Bakhtin vê a língua como algo concreto, fruto da manifestação de 

cada falante. Assim, ele valoriza também a fala, e não apenas a língua. Considerando o 

valor da interação verbal para o processo de comunicação, Bakhtin percebe o limite da 

linguística imanente, voltada sobre si mesma. Dessa forma, defende que é necessário 

que o sistema proposto por Saussure articule o linguístico e o social, buscando as 

relações que vinculem a linguagem à ideologia, algo que Barthes irá realizar.  

Para Bakhtin (2009), a palavra é o signo ideológico por excelência, já que se 

constitui como um produto da interação social. Exatamente por isso a palavra é o lugar 

privilegiado para a manifestação da ideologia, pois retrata as diferentes formas de 

significar a realidade, de acordo com as vozes e os pontos de vista daqueles que a 

empregam. Segundo Bakhtin (2009, p. 33): 

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da realidade, 

mas também um fragmento material dessa realidade. Todo fenômeno que 

funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, seja como 

som, como massa física, como cor, como movimento do corpo ou como outra 

coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do signo é totalmente objetiva e, 

portanto, passível de um estudo metodologicamente unitário e objetivo. Um 

signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo e todos os seus 

efeitos (todas as ações, reações e novos signos que ele gera no meio social 

circundante) aparecem na experiência exterior. Este é um ponto de suma 

importância. No entanto, por mais elementar e evidente que ele possa 

parecer, o estudo das ideologias ainda não tirou todas as consequências que 

dele decorrem. 
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 Em consonância com Bakhtin, ao definir a tarefa da Semiologia, Barthes 

aponta também o caráter ideológico do signo. A ideologia, para o filósofo francês, 

embora passe pelo linguístico, deve ser buscada também fora dele, nos objetos, nas 

formas, ou seja, no funcionamento significante da linguagem, que é o lugar onde se dá a 

sua materialidade. Segundo Robin (1973 apud BRANDÃO, 1996), uma das 

possibilidades da Semiologia enquanto disciplina ou discurso sobre o sentido é 

precisamente dar instrumentos de análise que permitam circunscrever a ideologia nas 

formas, isto é, onde ela em geral é menos procurada. “O alcance ideológico dos 

conteúdos é algo percebido desde há muito tempo, mas o conteúdo ideológico das 

formas constitui uma das grandes possibilidades de trabalho do século” (ROBIN, 1973 

apud BRANDÂO, 1996, p. 17). Assim, percebemos que a língua não pode ser encarada 

como uma entidade abstrata, como a descreveu Saussure, mas como o lugar em que a 

ideologia se manifesta concretamente. Para se objetivar, portanto, a ideologia precisa de 

uma materialidade. Para Barthes, sendo a Semiologia a ciência da sociedade enquanto 

se significa (e enquanto, ao mesmo tempo, se distorce), isso implica que ela tenderia a 

tornar-se a ciência da ideologia. Aliás, como afirma Calvet (1973), é, ao considerar a 

ideologia como uma ciência, que a contribuição de Barthes é amplamente positiva.  

 

1.2 O PROJETO SEMIOLÓGICO DE ROLAND BARTHES 

  

 Além das análises de documento e fílmica – diálogos e imagens em 

movimento – outro método que utilizamos na pesquisa, e que se confunde com a própria 

teoria barthesiana, é o projeto semiológico de Roland Barthes, iniciado timidamente em 

O grau zero da escritura, de 1953. Seus livros posteriores, Mitologias, de 1957, e 

Elementos de Semiologia, de 1965, alargam a criação da base de seu projeto 

semiológico, o qual, mesmo em sua fase estruturalista, “afirma-se como um discurso 

teórico de sustentação das várias vanguardas e de ataque direto às ilusões do 

espelhamento artístico e às armadilhas da mensagem de sentido claro” (XAVIER, 2014, 

p. 145). Barthes (2001, p. 205-206) parte de uma indagação para justificar seu interesse 

pela Semiologia de Saussure, posteriormente reformulada e incrementada: 

 

Até o presente momento, uma ciência estudou como os homens dão sentido 

aos sons articulados: é a linguística. Mas como os homens dão sentido ao 

que não são sons? É essa exploração que permanece atualmente como 

preocupação dos pesquisadores da semiologia. 
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 A Semiologia barthesiana provê o analista de um conjunto de instrumentais 

conceituais para uma abordagem dos sistemas de signos, a fim de descobrir como eles 

fazem sentido. Muito de sua precisão provém de uma série de distinções teóricas que 

são captadas através de um vocabulário específico, proveniente da linguística, e inclui 

termos como significante, significado, significação, signo, sentido denotativo e sentido 

conotativo. O sistema de signo linguístico, portanto, é o modelo para a análise de outros 

sistemas de signos, mas o intuito de Barthes é mais amplo. Para Calvet (1973), trata-se 

de um investimento do autor não apenas no signo linguístico, mas no signo em geral, no 

universo semiológico, isto é, no nosso meio ambiente cotidiano, na nossa cultura 

enquanto se transmite, ao mesmo tempo objeto e instrumento de comunicação. 

Segundo Bauer e Gaskell (2013), o semiólogo, ao fazer uma análise fílmica, 

deve seguir três passos básicos: a) escolher as imagens a serem analisadas, identificando 

as fontes adequadas de material, sua localização temporal (série antiga ou 

contemporânea?), e justificar os critérios desta seleção (porque esta série e não outra?); 

b) compilar um inventário denotativo, que inclua todo o texto linguístico e imagético 

necessário para a análise (isso pode significar a exclusão de alguns diálogos ou algumas 

imagens, já que é impossível exaurir todo o material escolhido); e c) examinar os níveis 

mais altos de significação, a conotação, identificando os conhecimentos simbólicos, 

culturais e sociais aos quais as imagens e os textos verbais se referem. É importante 

notar que o processo de análise, no entanto, nunca termina e, por conseguinte, nunca 

estará completo. Levando em consideração estas informações, é necessário conhecer de 

forma mais detalhada a semiologia que será aplicada nesta pesquisa. 

Exemplifiquemos rapidamente com o conceito de mito barthesiano, que é 

retomado mais detalhadamente no próximo subcapítulo. O estudo dos mitos 

contemporâneos se configura como apenas uma das áreas de interesse da semiologia 

barthesiana, que se debruça inicialmente sobre a literatura e, posteriormente, sobre 

outras searas, como a propaganda, o mobiliário, a moda e a alimentação. Para a 

decifração dos mitos modernos, por exemplo, Barthes elaborou uma metodologia que se 

constitui um refinado instrumento de crítica ideológica. Para Barthes, o mito é uma 

linguagem, logo, podemos pensá-lo como sistema de significação. O mito não pode ser 

definido por aquilo que veicula na sua mensagem nem por seu objeto (publicidade, TV, 

cinema, literatura), mas pela maneira como o faz. Assim, defini-lo é desvendar o modo, 

a maneira como ele impulsiona o processo de significação.  
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Em um primeiro momento, Barthes identifica que, como sistema 

semiológico, a particularidade do mito é que ele é um sistema semiológico segundo, já 

que ele se constrói a partir de uma cadeia semiológica que lhe antecede, a linguagem 

natural, a qual Barthes chamará de linguagem-objeto, pois é nela que o mito se apoia 

para se constituir e funcionar. A seguir, Barthes alega que, no mito, o que é signo 

(totalidade associativa entre significante e significado), no primeiro sistema, toma-se 

apenas o significante no segundo, o qual será associado a um novo significado, 

perfazendo um novo signo. Por fim, a metalinguagem proposta por Barthes implica uma 

terminologia: a) o significante no mito é ambíguo e pode ser encarado de duas maneiras: 

como termo final de um sistema semiológico anterior é chamado de sentido; como 

termo inicial no plano do mito é denominado forma; b) o significado no mito é o 

conceito; c) o signo mítico recebe a denominação de significação. 

Barthes explica o mito declarando que ele é uma fala despolitizada. O mito 

tenta transformar a história, a cultura, em natureza; aquilo que é histórico, cultural, fruto 

da ação humana, é apresentado como natural; ele não conduz a uma explicação dos 

fenômenos, apenas conduz a uma constatação, apresenta uma causa inconsistente como 

se a forma provocasse naturalmente o conceito. Esta é, por definição, uma verdadeira 

operação ideológica produtora de sentidos segundos. De acordo com Barthes (2001), o 

sentido é sempre um fato de cultura, um produto da cultura e, por isso, ideológico. Esse 

fato de cultura, na sociedade, é continuamente naturalizado, transformado em natureza 

pela palavra, fazendo os indivíduos acreditarem em uma situação puramente transitiva 

do objeto. Para Barthes (2001), os indivíduos acreditam estar em um mundo prático de 

usos, de funções de domesticação total do objeto, mas, na realidade, estão em um 

mundo do sentido, das razões, dos álibis: a função faz nascer o signo, mas esse signo é 

transformado no espetáculo de uma função. Barthes crê que é justamente essa 

transformação da cultura em pseudo-natureza que define a ideologia da sociedade. 

Percebemos, no entanto, que é de grande relevância a recuperação do 

contexto histórico para a compreensão da significação. E aqui começa a ruir, ao menos 

para esta pesquisa, a pura concepção de mito para Barthes, já que, seguindo sua 

orientação, o mito se debruça sobre si mesmo, alheio ao que se encontra fora do sistema 

da língua. Ou seja: apenas o mito barthesiano não é suficiente para corroborar a hipótese 

que defendemos. Daí a necessidade de recorrermos a outros conceitos de Barthes, 

especialmente aquele pós-estruturalista. Louis Hjelmslev (1978, p. 196), por exemplo, 

assinala que “considerado isoladamente, signo algum tem significação. Toda 
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significação de signo nasce de um contexto, quer entendamos por isso um contexto de 

situação ou um contexto explícito”. O linguista russo Mikhail Bakhtin (1929) também 

considera essencial a contextualização do processo da significação e afirma que “todo 

signo ideológico, e, portanto, também o signo linguístico, realizando-se no processo da 

relação social, vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social 

determinado” (BAKHTIN, 2009, p. 44).  

Entendemos que a reconstrução do contexto opera um movimento inverso 

ao do mito, pois ela traz de volta a história, conferindo plenitude ao significante e 

destacando o sentido. Aqui, portanto, fazemos uma inflexão em relação ao mito 

barthesiano, e propomos uma análise que leve em conta também a exterioridade, o além 

do signo, por isso a referência a outros conceitos de ideologia além do barthesiano e de 

reflexões culturais e sociológicas que darão embasamento à significação dos zumbis. 

Por este motivo, além de resgatarmos o contexto histórico no qual se originou o 

conceito de zumbi, suas primeiras características e definições oriundas da tradição 

haitiana até o conceito que recebe hoje, especialmente pelo audiovisual, e os sentidos 

que eventualmente agrega, também resgatamos o contexto histórico em que tal 

produção é veiculada, carregada de sentidos históricos que nos permitem vislumbrar um 

espírito do tempo. De qualquer modo, estamos buscando a dualidade de que fala 

Barthes, do sentido ao mesmo tempo denotado e conotado presentes nas coisas, nos 

signos. 

O audiovisual permite observar a relação entre o imagético e o linguístico, 

as imagens e os textos que as acompanham. Estabelecer a relação entre o verbal e o não 

verbal é fundamental para Barthes (2001), pois, segundo ele, tudo que significa no 

mundo está sempre, em maior ou menor grau, misturado com a linguagem: nunca se 

tem sistemas significantes de objetos em estado puro. Ele quer dizer que a linguagem 

intervém sempre, “como polia de transmissão, principalmente no sistema de imagens, 

como títulos, legendas, artigos” (Barthes, 2001, p. 206). É por isso que, para o pensador 

francês, não é correto dizer que estamos vivendo sob a égide exclusiva das imagens. 

Não há como dissociá-las do linguístico. De qualquer forma, de acordo com Barthes 

(1985), o semiólogo deve tratar do mesmo modo a escrita e a imagem, pois ambas são 

signos.  

O pensador francês constrói uma semiologia da significação, que vai além 

da semiologia da comunicação saussuriana, porque, para Barthes (2001), não se deve 

confundir significar com comunicar. Segundo Barthes (2001), significar quer dizer que 
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os objetos não veiculam apenas informações, caso em que eles comunicariam, mas 

constituem também sistemas estruturados de signos, isto é, essencialmente sistemas de 

diferenças, oposições e contrastes. Embebido das ideias de Saussure, mas modificando-

as e complementando-as também, Barthes considera a existência, portanto, dos níveis 

denotado e conotado na composição do signo, ideia que será instrumentalizada 

posteriormente em Elementos de Semiologia (1965), quando o pensador trata destes 

conceitos apoiado nas ideias de Hjelmslev. Sobre o papel do semiólogo frente à 

conotação, diz Barthes (1981-a, p. 148): 

 

O conjunto de uma análise semiológica geralmente mobiliza ao mesmo 

tempo, além do sistema estudado e da língua (denotada) que na maior parte 

das vezes o toma a seu cargo, um sistema de conotação [...]; podemos dizer 

que a sociedade, detentora do plano de conotação, fala os significantes do 

sistema considerado, enquanto que o semiólogo fala os seus significados; 

portanto este parece ter uma função objetiva de decifração (a sua linguagem é 

uma operação) frente ao mundo que naturaliza ou disfarça os signos do 

primeiro sistema sob os significantes do segundo. 

 

 No capítulo conclusivo da obra Elementos de Semiologia (ES), intitulado “A 

investigação semiológica”, Barthes propõe os três princípios que devem nortear 

qualquer pesquisa semiológica, a saber: o princípio da pertinência, a homogeneidade do 

corpus e a homogeneidade da temporalidade. Segundo Barthes (1981-a), o analista 

deve, ao iniciar sua pesquisa, levar em conta o princípio da pertinência, pelo qual 

“decide-se o pesquisador a descrever os fatos reunidos a partir de um só ponto de vista 

e, por conseguinte, a reter, na massa heterogênea desses fatos, só os traços que 

interessam a esse ponto de vista” (BARTHES, 1981-a, p. 150). Neste processo, o 

analista deve encontrar elementos como a filiação do audiovisual a um tipo de produção 

(por exemplo, um filme clássico está em oposição ao cinema soviético dos anos 20 do 

século passado ou ao expressionismo alemão), sua inspiração, seus limites, suas 

referências obrigatórias e suas significações. 

 A pertinência escolhida pela investigação semiológica se define pela 

significação dos objetos analisados. Como afirma Barthes (1981-a), interrogam-se os 

objetos sob o aspecto do sentido que possuem, para, a seguir, fazer intervir os outros 

determinantes (psicológicos, sociológicos, físicos) desses objetos. Não devemos negar 

ou deixar de falar, portanto, desses determinantes, que devem ser tratados em termos 

semiológicos, ou seja, situar o seu lugar e sua função no sistema de sentido. Assim, 

podemos dizer que as séries televisuais têm, evidentemente, implicações econômicas e 
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sociológicas, mas o semiólogo não vai estudar a economia ou a sociologia das 

produções seriadas, e sim dizer a que nível do sistema semântico das séries é que a 

economia e a sociologia se juntam à pertinência semiológica, no caso, ao nível do 

discurso da conotação. Em suma, inicialmente a pesquisa semiológica se concentra nos 

sentidos de determinada série televisual para, posteriormente, agregar eventuais 

determinantes sociais, políticos, sociológicos ou psicológicos na análise. 

 Para Barthes (1981-a), o princípio da pertinência acarreta ao analista a 

preocupação de escolher e delimitar seu objeto de pesquisa, diante da infinidade de 

possibilidades de análise. Daí a importância da constituição do corpus, entendido como 

“uma coleção finita de materiais determinados de antemão pelo pesquisador, conforme 

certa arbitrariedade (inevitável) em torno da qual ele vai trabalhar” (BARTHES, 1981-a, 

p. 151). Sobre o corpus, Barthes sinaliza duas recomendações: o corpus deve ser vasto 

para que se possa esperar razoavelmente que seus elementos saturem um sistema 

completo de semelhanças e de diferenças. Ou seja, o corpus está saturado quando não 

oferecer mais nenhum elemento novo à pesquisa.  

 Além disso, continua Barthes (1981-a), o corpus deve ser o mais homogêneo 

possível, especialmente no que tange à sua substância. Imagem, linguagem escrita, 

música, qual dessas substâncias serão a base da pesquisa? A variedade de substâncias, 

no entanto, pode ser inevitável, como acontece no cinema ou nas séries televisuais, que 

misturam imagem e linguagem escrita. Neste caso, Barthes sugere que se aceite a 

heterogeneidade do corpus, desde que se estude cuidadosamente a articulação 

sistemática entre tais substâncias. Há uma forma de conexão aí que Barthes chama de 

parataxe, ou a justaposição de elementos para constituir um objeto. São dizeres 

(mobilizados pelo cinema moderno) e marcas visuais (a cor da pele, as vestimentas 

rotas, as marcas de desgaste físico no corpo, o andar trôpego etc), um agrupamento de 

objetos que formam um sintagma. Nesta sintaxe podemos visualizar o que seria um 

típico neologismo barthesiano: a zumbicidade. 

 Por fim, Barthes (1981-a) trata da homogeneidade da temporalidade, ou a 

necessidade de o pesquisador trabalhar com a sincronia, termo inspirado em Saussure. 

Assim, para Barthes (1981-a), o pesquisador deve eliminar ao máximo os elementos 

diacrônicos e recorrer a um corte da história, já que este deve preferir um corpus 

variado, mas limitado no tempo, a um corpus restrito, mas de longa duração. Barthes 

exemplifica sugerindo a preferência, caso a pesquisa seja sobre fatos da imprensa, por 

um conjunto de amostras dos jornais publicados em um mesmo momento à coleção de 
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um mesmo jornal publicado ao longo de vários anos. Alguns sistemas estabelecem eles 

mesmos a sua própria sincronia. A moda, por exemplo, que muda de ano para ano; para 

os outros sistemas, é necessário escolher uma temporalidade curta, sob o risco de o 

pesquisador ter de fazer em seguida algumas sondagens diacrônicas.  

 Neste sentido, o corpus da presente pesquisa cumpre pelo menos dois pré-

requisitos solicitados por Barthes: concentra-se principalmente no sentido da série 

televisual escolhida, no caso, a britânica In the flesh, e faz um recorte temporal, já que a 

primeira temporada da série foi produzida e veiculada pela TV inglesa em 2013. Se esta 

pesquisa não possui a homogeneidade de substância, já que relaciona imagem com 

linguagem escrita, estamos certos de que a articulação que é feita entre o linguístico e o 

imagético permite esta pequena inflexão, devidamente autorizada por Barthes, como 

vimos em sua ressalva. 

 

1.3 O MITO PARA ROLAND BARTHES 

 

A concepção do mito barthesiano surge primeiramente na obra Mitologias, 

de 1957, e é importante ressaltar que não há apenas um tipo de mito nos 54 artigos que 

Barthes produziu entre 1954 e 1956 e que se tornaram a primeira parte deste livro 

(enquanto a primeira parte é prática, a segunda é puramente teórica e se intitula O mito 

hoje). Em um primeiro momento comparece o mito calcado na concepção grega, como 

alegoria (O mundo do catch, Os romanos no cinema e O escritor em férias), em um 

segundo momento aparece o mito como uma mentira, uma distorção ideológica (Crítica 

muda e cega, Saponáceos e detergentes) e, finalmente, o mito como um código, no qual 

Barthes conclui que o mito é o signo de seu inventor, traz consigo intenções. Para se 

aprofundar nesta tese, Barthes deve necessariamente recorrer a uma Semiologia mais 

detalhada e estruturada. Como afirma Calvet (1973, p. 50): 

 

Assim, entre o mito enquanto alegoria, legível como um signo emitido para 

ser lido, e o mito enquanto mentira, que impõe uma leitura distorcida, só 

existia a libertinagem social, a distorção ideológica. Mas o mito enquanto 

código acarreta outras mudanças. O centro de interesse desloca-se para o 

emissor (cuja mensagem se torna signo) e esta abordagem reclama um 

instrumento heurístico. Provém daí a origem do interesse de Barthes pela 

semiologia. 
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Inicialmente Barthes afirma que o mito é uma fala. Mas não uma fala 

qualquer, porque escolhida pela história. A história, como mostra Barthes, transforma o 

real em discurso. Podemos dizer assim que a história é que comanda e dirige o mito. 

Sendo assim, o mito está em constante transformação. O mito se constrói historicamente 

e se adapta às novas circunstâncias. O mito da caverna não é novo, mas se adéqua a uma 

analogia com a realidade da televisão e do cinema. Como afirma Barthes (1985), todo 

objeto do mundo pode passar de uma existência fechada, muda, a um estado oral, aberto 

à apropriação da sociedade, já que nada pode ser impeditivo para que falemos das 

coisas. Para Barthes, portanto, tudo pode se constituir em mito. 

O mito é uma mensagem que pode aparecer sob a forma oral, mas também 

por escrito, representado em manifestações fotográficas, em reportagens (como mostra o 

pensador ao analisar miticamente inúmeros artigos da revista Paris Match), na 

publicidade, no esporte e, claro, no audiovisual. O mito não se define por sua 

materialidade, pois qualquer matéria pode arbitrariamente ser dotada de significação. A 

imagem do Tio Sam, por exemplo, que aponta o dedo a quem o olha, é também uma 

fala, a que se podem agregar traços míticos, discursos, significados. O semiólogo deve 

tratar do mesmo modo escrita e imagem como um signo global, ambos são signos, 

ambos alcançam o limiar do mito dotados da mesma função significante.  

Ao discutir o mito, Barthes afirma o caráter plurissignificativo da imagem, 

mais até que a escrita. Mas a partir do momento que adquire significação, a imagem 

torna-se ela mesma uma escrita, exigindo um léxico. O mito dependeria, portanto, de 

uma ciência geral, a Semiologia. Para Saussure, a Linguística seria parte da Semiologia, 

mas Barthes (1981-a), a partir de Elementos, acreditava o contrário, a Semiologia que 

era parte da Linguística. Isso se explica porque se um semiólogo resolve trabalhar 

inicialmente com material não linguístico, por exemplo, as imagens, ele é levado 

necessariamente a encontrar, em algum momento, a linguagem, embora esta não seja 

exatamente a linguagem dos linguistas, mas uma segunda linguagem, cujas unidades 

não são mais os fonemas, mas fragmentos mais extensos do discurso, os quais remetem 

a objetos ou episódios que significam sob a linguagem, mas sem nunca prescindir dela. 

 A afirmação barthesiana reforça a ideia de que a Semiologia, de alguma 

forma, sempre desemboca no linguístico. Em Elementos, o autor propõe a recorrência 

aos conceitos analíticos da Linguística para o preparo da pesquisa semiológica, em uma 

inter-relação inescapável ao pesquisador. Mas ao mesmo tempo Barthes (1981-a) 

declara que a Semiologia talvez esteja destinada a absorver-se em uma translinguística, 
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cuja matéria será ora o mito, a narrativa, o artigo de imprensa, ora os objetos de nossa 

civilização, desde que sejam falados. Ramos (2010) complementa afirmando que a 

Semiologia de Barthes é povoada por traços particulares, pois não se empareda no 

escaninho linguístico, reivindica outros contornos, persegue o translinguístico. Nessa 

paisagem, a mídia surge como um objeto por excelência de suas pesquisas 

semiológicas. Ao analisar a relação entre língua e fala a partir das teorias saussurianas, 

Barthes conclui que nos sistemas semiológicos (não linguísticos) existem três planos 

além da língua/fala, o plano da matéria, o da língua e o do uso, com o primeiro plano 

assegurando a materialidade da língua. Essa matéria, segundo Barthes, poderia ser o 

linguístico, mas também poderiam ser objetos da mídia: os artigos de jornal, os 

grafismos da publicidade, as imagens da TV ou do cinema. 

Para Barthes (1985), toda Semiologia postula uma relação entre um 

significante e um significado e deve levar em consideração também a correlação entre 

estes elementos, o signo (o total associativo dos dois termos). No mito subsiste este 

mesmo esquema tridimensional, mas com uma particularidade: o mito se constrói a 

partir de uma cadeia semiológica que existe já antes dele, é por isso um sistema 

semiológico segundo. De acordo com Barthes (1985), pode constatar-se que no mito 

existem dois sistemas semiológicos, um deles deslocado em relação ao outro: um 

sistema linguístico, a língua (ou os modos de representação que lhe são assimilados), a 

que ele chama de linguagem-objeto, porque é a linguagem de que o mito se serve para 

construir o seu próprio sistema; e o próprio mito, a que Barthes chama de 

metalinguagem, porque é uma segunda língua, na qual se fala da primeira. 

Em resumo, o que Barthes alega é que o mito apresenta como especificidade 

o fato de possuir um significante já constituído pelos signos da língua, por isso a 

denominação de mito como sistema semiológico segundo, ou metalinguagem, porque já 

contém em si a linguagem-objeto. Barthes (1985, p. 138-139) explicita melhor as 

relações entre significante, significado e o resultado da associação destes termos: 

 

 O significante pode ser encarado, no mito, sob dois pontos de vista: como 

termo final do sistema linguístico, ou como termo inicial do sistema mítico: 

precisamos portanto de dois nomes: no plano da língua, isto é, como termo 

final do primeiro sistema, chamarei ao significante: sentido [...]; ou no plano 

do mito chamar-lhe-ei: forma. Quanto ao significado, não há ambigüidade 

possível: continuaremos a chamar-lhe conceito. O terceiro termo é a 

correlação dos dois primeiros: no sistema da língua, é o signo: mas não se 

pode retomar essa palavra sem ambigüidade, visto que, no mito (e isto 

constitui a sua particularidade principal), o significante já é formado pelos 

signos da língua. Chamarei ao terceiro termo do mito, significação, e a 
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palavra é tanto mais apropriada aqui, porque o mito tem efetivamente uma 

dupla função: designa e notifica, faz compreender e impõe. 

 

O mito já contém em si, portanto, uma linguagem. O significante do signo 

linguístico é cheio, possui um sentido já histórico, enquanto o significante do mito, a 

forma, é vazio, podendo ser preenchido por outros sentidos. Enquanto isso, o 

significado é o conceito, que compartilha a mesma função nos dois sistemas. Ao 

contrário da forma, o sentido está repleto de uma situação e, assim como o discurso, é 

histórico, podendo ser construído, alterado, desfeito ou até mesmo desaparecer 

completamente. A significação de que fala Barthes, por sua vez, é o próprio mito, 

exatamente como o signo saussuriano é a palavra, a entidade concreta.  

Vejamos um exemplo: se pensarmos numa maçã, no primeiro sistema, o 

linguístico, temos 1 significante (imagem acústica, o que nos vem à mente quando 

ouvimos a palavra maçã, a fruta) e 1 significado (o conceito de maçã, fruto da 

macieira, árvore da família Rosaceae). O significante e o significado de maçã formam o 

signo saussuriano, é pleno de sentido. No sistema mitológico de Barthes, o significante, 

cheio no primeiro sistema, vira forma vazia, que pode ser preenchida, havendo o 

afastamento do sentido original, histórico, e aplicação de novos sentidos. O conceito 

continua o mesmo. Ou seja, a maçã continua a significar fruta, mas ao ter a forma vazia 

pode passar a significar outras coisas, como pecado original, símbolo de sucesso 

tecnológico, referência a uma grande cidade ou epíteto sexual de mulher-fruta. A maçã 

passa a ter conotações. O mito, então, naturaliza um conceito a partir do que nos é dado 

culturalmente e é capaz de deslocar o sentido primeiro de um termo.  

O signo linguístico reduz-se, assim, a um significante mítico, o que era 

sentido torna-se forma. Essa operação modifica o sistema de valores contido no sentido, 

inclusive sua história. O mito tem o poder de deformar o signo linguístico, o sistema 

denotativo, conferindo-lhe sentidos outros. Demos o exemplo da maçã, mas qualquer 

objeto, incluindo-se aí os zumbis (de morto-vivo desajeitado à representação da Aids, 

por exemplo), pode ter seu sentido original modificado. Como afirma Barthes (1985, p. 

164), “o objeto natural contém, por mais fraco ou dissipado que seja, um rastro político, 

a presença mais ou menos memorável do ato humano que o produziu, organizou, 

utilizou, submeteu ou rejeitou”. 

Para Barthes (1985), um só significado pode ter vários significantes. Quer o 

autor dizer que mil imagens podem alcançar o mesmo significado, o mesmo conceito 

mítico. Infinitas imagens de mulher podem, por exemplo, remeter ao mito da boa mãe. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rvore
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rosaceae
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Assim, o significado, o conceito, é muito mais pobre quantitativamente do que o 

significante. Se o conceito é limitado, tal limitação acaba por permitir ao mitólogo 

desvendar o mito: “A repetição do conceito através de formas diferentes é preciosa para 

o mitólogo, permite-lhe decifrar o mito: é a insistência em um comportamento que 

revela a sua intenção” (BARTHES, 1985, p. 141). Enquanto na língua o significado e o 

significante têm uma relação proporcional, um não excede o outro, no mito o conceito 

pode cobrir uma grande extensão de significante. Como mesmo compara o estudioso, 

um livro inteiro pode ser o significante de um só conceito e, inversamente, uma palavra 

pode servir de significante a um conceito repleto de uma história extremamente rica. 

Outra contribuição de Barthes já enunciada no capítulo precedente: com ele, 

a linguagem deixou de ser pensada apenas como um sistema abstrato de regras e passou 

a ser relacionada à vida social, concreta, palpável, aos homens que criam regras por 

meio de suas práticas sociais diárias. Para Ribeiro (2005), influenciado pela Linguística 

saussuriana e pelo marxismo, Barthes queria descrever os processos de semantização 

dos comportamentos sociais, acreditando ser possível estudar toda e qualquer atividade 

humana como linguagem. Assim é que ele se debruçou sobre as mais variadas 

materialidades: fotografia, teatro, cinema, publicidade, strip-tease, cozinha, astrologia, 

luta-livre, todos objetos possíveis das análises que Barthes desenvolveu em Mitologias 

(1957). Partindo de casos concretos da vida cotidiana francesa, Barthes realizou um 

trabalho de depuração dos mitos contemporâneos, em uma crítica ideológica da cultura 

de massa. Queria chamar a atenção para os significados ocultos que os sujeitos 

desprevenidos consomem nos mais diferentes discursos. 

Para que qualquer matéria da vida social se torne um mito, é necessário 

sobrepor a um sistema semiológico primeiro (a linguagem em seu sentido denotativo) 

um segundo nível de significação, o sentido conotativo. Ele exemplifica no livro 

Mitologias em que consistiria a construção do mito sobre as bases da vida concreta. 

Barthes faz referência à manchete de um jornal francês onde se lê: Preços: começam a 

ceder. Legumes: primeira baixa. O primeiro sistema, as frases que são lidas no jornal, é 

um sistema puramente linguístico. Sobre ele, se superpõe uma significação: as palavras 

primeira e começam sugerem uma intervenção do governo, como se os preços dos 

legumes tivessem baixado por obra política. É neste ponto que Barthes apresenta o 

caráter de naturalização do mito: o leitor desprevenido não alcança a função do mito, já 

que este se encontra naturalizado, uma verdade inerente às frases postas no jornal: o 
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governo é eficiente e cuida do povo, tornando-lhe mais acessíveis os alimentos. 

Segundo Barthes (1985, p. 151-152): 

 
  A naturalização do conceito, que acabo de colocar como função essencial do 

mito, é aqui exemplar: num sistema primeiro (exclusivamente linguístico) a 

causalidade seria, ao pé da letra, natural: frutas e legumes baixam de preço 

devido à estação (que os produz em abundância). No sistema segundo 

(mítico), a causalidade é artificial, falsa, mas consegue, de certo modo, 

imiscuir-se no domínio da Natureza. É por isso que o mito é vivido como 

uma fala inocente: não que as suas intenções estejam escondidas: se o 

estivessem, não poderiam ser eficazes; mas porque elas são naturalizadas. 

 

A denotação, como sistema primeiro da linguagem, baseia-se na objetividade 

conferida pela arbitrariedade da relação significante-significado e, por este motivo, 

independe das situações históricas e sociais. A conotação, por sua vez, sempre levaria a 

um mecanismo de deformação dos significados do primeiro nível, o que permitiria que 

funcionasse como espaço de investimentos de valores ideológicos. Para Barthes, a 

mitologia faz parte simultaneamente da Semiologia, como ciência formal (que estuda a 

forma), e da ideologia, como ciência histórica, que estuda ideias em forma. Como 

afirma Barthes (1981-a, p. 145): 

 

Quanto ao significado de conotação, tem um caráter ao mesmo tempo geral, 

global e difuso: é, se se quiser, um fragmento de ideologia: o conjunto das 

mensagens em português remete, por exemplo, ao significado “Português”, 

uma obra pode remeter ao significado “Literatura”; estes significados 

comunicam-se estreitamente com a cultura, o saber, a História; é por eles 

que, por assim dizer, o mundo penetra o sistema; a ideologia seria, em suma, 

a forma dos significados de conotação. 

 

A existência do nível denotativo da linguagem no mito garantia legitimidade 

para que a Semiologia pudesse desmontar as estruturas ideológicas presentes em 

determinados textos, verbais ou não verbais. O objetivo da mitologia seria “revelar em 

detalhe a mistificação que transforma a cultura burguesa em natureza universal” 

(RIBEIRO, 2005, p. 84). Para Barthes (1985), portanto, a mitologia tenta recuperar, sob 

as inocências da vida relacional mais ingênua, a profunda alienação que essas 

inocências têm por função camuflar. Esse desvendar de uma alienação é, para o autor, 

um ato político, pois, baseada em uma concepção responsável de linguagem, a 

mitologia postula, deste modo, a liberdade desta linguagem. 

Segundo ainda Barthes (1985), o mito não estaria nem na denotação do signo 

da linguagem convencional, nem na conotação dada pela leitura, mas sim entre esses 

dois sistemas onde interagem signos complementares, advindos da ideologia subjacente 
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à intencionalidade de ambos. O mito é, portanto, a deformação de um sentido histórico 

(nível da linguagem) a serviço de uma ideologia. O mito opera como uma linguagem 

dominada pelas classes, ou seja, é entre a realidade e a percepção da realidade que se 

tem dela que o mito vai se introduzir. “É assim do jornal que se insere entre o 

acontecimento e o leitor, do cartaz publicitário que, manifestando o produto, introduz-se 

de facto entre ele e o comprador, do crítico que se impõe entre a obra e o consumidor” 

(BARTHES, 1957 apud CALVET, 1973, p. 43). Pensando em termos de audiovisual, 

que tem o cinema ou a TV como mediador entre a realidade e o espectador, sempre é 

possível encontrar significados sobre o primeiro nível de denotação, o que 

inevitavelmente gera novas possibilidades de leitura. 

Por fim, Barthes afirma que o mito é uma fala despolitizada. Para explicar 

essa afirmação, o autor retoma o conceito da função do mito: “transformar uma intenção 

histórica em natureza, uma contingência em eternidade” (BARTHES, 1985, p. 162-

163). Entendendo-se a palavra “política” em seu sentido profundo, Barthes explica que 

esta deve ser compreendida como o conjunto das relações humanas na sua estrutura 

social, no seu poder de construção do mundo. O mundo que é construído pelo mito é 

naturalizado, como se não houvesse história: “o mito é constituído pela eliminação da 

qualidade histórica das coisas: nele, as coisas perdem a lembrança de sua produção” 

(BARTHES, 1985, p. 163). O apagamento do caráter histórico da humanidade acaba 

por apagar também o fato de que homens é que produziram e criaram o mundo. O que o 

mundo fornece ao mito é um real histórico e o que o mito restitui é uma imagem natural 

deste real. Barthes explica (1985, p. 163): 

 
 O mito não nega as coisas, a sua função é, pelo contrário, falar delas; 

simplesmente, purifica-as, inocenta-as, fundamenta-as em natureza e em 

eternidade, dá-lhes uma clareza, não de explicação, mas de constatação: se 

constato a imperialidade francesa sem explicá-la pouco falta para que a ache 

normal, decorrente da natureza das coisas: fico tranqüilo. Passando da 

história à natureza, o mito faz uma economia: abole a complexidade dos atos 

humanos, confere-lhes a simplicidade das essências, suprime toda e qualquer 

dialética, qualquer elevação para lá do visível imediato, organiza um mundo 

sem contradições, porque sem profundeza, um mundo plano que se ostenta 

em sua evidência, cria uma clareza feliz: as coisas parecem significar 

sozinhas, por elas próprias. 

  

 Em Elementos, como veremos a seguir, Barthes sistematiza, mediante a 

noção de semiótica conotativa de Hjelmslev, a teoria da estratificação dos sentidos, uma 

lacuna do livro Mitologias. Os sistemas semiológicos conotados são aqueles cujo plano 

de expressão (significante) é constituído ele próprio por um sistema de significação. Os 
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sistemas primeiros são os denotados. Toda conotação pressupõe uma denotação que lhe 

serve de significante, assim como acontecia com o mito e sua posição secundária em 

relação à língua. A conceitualização e a formalização da leitura simbólica do signo são 

tributárias, portanto, das ideias de Barthes e este processo de conotação constitutivo de 

todo texto é sempre atravessado por uma ideologia, que possibilita uma leitura segunda. 

Como afirma Joly (1994), não importa que o motor desta leitura segunda seja a 

ideologia de uma sociedade determinada, nada retira o fato de que, para Barthes, um 

signo quer sempre dizer outra coisa para lá daquilo que ela representa em primeiro grau, 

isto é, ao nível da denotação. 

 

1.4 SOBRE DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO 

 

Em Elementos de Semiologia (1965), Barthes delineia os conceitos que são 

fundamentais para o projeto semiológico. Além de distinguir língua e fala, significado e 

significante e sistema e sintagma apoiado nos conceitos saussurianos, Barthes recebe 

influência do linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, que introduziu o conceito de 

conotação na discussão linguística. O trabalho deste pensador foi fundamental para a 

construção da Semiologia e da Semiótica modernas e muito contribuiu para as pesquisas 

de Barthes, que nele se inspirou para categorizar o plano dos significantes como plano 

de expressão e o dos significados como plano de conteúdo. Para Hjelmslev (1978), a 

conotação consiste na capacidade que qualquer signo linguístico (significante + 

significado) tem de receber novos significados, que se agregam ao sentido primeiro, 

original, como os termos dicionarizados, por exemplo. 

 Segundo Hjelmslev (1978), qualquer sistema de significação comporta um 

plano de expressão e um plano de conteúdo e a significação coincide com a relação dos 

dois planos. Se considerarmos que este sistema pode se tornar um segundo sistema, 

temos dois sistemas de significação imbricados, mas também separados entre si. Se o 

primeiro sistema transforma-se em plano de expressão ou significante do segundo 

sistema, de acordo com Hjelmslev, temos a semiótica conotativa: o primeiro sistema 

constitui então o plano da denotação e o segundo sistema (extensivo ao primeiro) o 

plano de conotação. Assim, dizemos “que um sistema conotado é um sistema cujo plano 

de expressão é ele próprio constituído por um sistema de significação” (BARTHES, 

1981-a, p. 145). Para demonstrar a importância desse tipo de estudo, Barthes (1981-a) 
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afirma que não há dúvida de que o futuro pertence a uma linguística da conotação, 

porque a sociedade desenvolve constantemente, a partir do primeiro que lhe é fornecido 

pela linguagem humana, sistemas segundos de sentido e esta elaboração, algumas vezes 

exibida, outras vezes disfarçada, racionalizada, é quase como uma verdadeira 

antropologia histórica. Barthes (2009) considera que a imagem literal é denotada e a 

imagem simbólica, conotada.  

Para Barthes (2009), para encontrarmos imagens apresentadas sem palavras 

é preciso recuar até sociedades parcialmente analfabetas, a uma espécie de estado 

pictórico da imagem, pois, desde a aparição do livro, é frequente a ligação entre o texto 

e a imagem. O autor (2009), com isso, insiste na ideia de que o imagético ainda depende 

do linguístico e atesta que, ao nível da comunicação de massa, a mensagem linguística 

está presente em todas as imagens: ora como título, como legenda, como artigo de 

imprensa ou como diálogo de filme. Ele continua afirmando que, por isso, não é muito 

justo falar de uma civilização da imagem: somos ainda e mais do que nunca uma 

civilização da escrita. 

 A partir desta constatação, Barthes (2009) propõe duas funções da 

mensagem linguística em relação à mensagem icônica (dupla): a de fixação e a de etapa. 

A primeira função se dá pelo caráter polissêmico da imagem. Como toda imagem pode 

conter muitos sentidos, isso implica como subjacente aos seus significantes uma cadeia 

flutuante de significados, dos quais o leitor pode escolher uns e ignorar outros. A 

polissemia produz uma interrogação sobre o sentido (o que se quis dizer com isso?), por 

isso desenvolvem-se, em qualquer sociedade, diversas técnicas destinadas a fixar esta 

cadeia flutuante dos significados, de modo a combater o terror dos signos incertos: a 

mensagem linguística é uma dessas técnicas. Como afirma Barthes (2009, p. 34): 

 

Ao nível da mensagem literal, a palavra responde, de um modo mais ou 

menos direto, mais ou menos parcial, à questão: o que é isto? Ela ajuda a 

identificar pura e simplesmente os elementos da cena e a própria cena: trata-

se de uma descrição denotada da imagem (descrição muitas vezes parcial), 

ou, na terminologia de Hjelmslev, de uma operação (por oposição à 

conotação). A função denominativa corresponde bem a uma fixação de todos 

os sentidos possíveis (denotados) do objeto, pelo recurso a uma 

nomenclatura. 

 

 Segundo Barthes (2009), invariavelmente a fixação é ideológica, já que o 

texto dirige o leitor entre os significados da imagem, faz-lhe evitar uns e receber outros, 
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através de um expediente sutil, ele teleguia-o para um sentido escolhido de antemão. 

Para o autor (2009, p. 35): 

 

Em todos os casos de fixação a linguagem tem, evidentemente, uma função 

de elucidação, mas esta elucidação é seletiva; trata-se de uma metalinguagem 

aplicada não à totalidade da mensagem icônica, mas somente a alguns dos 

seus signos; o texto é verdadeiramente o controle do criador (logo, da 

sociedade) sobre a imagem: a fixação é um controle, ela detém uma 

responsabilidade, face ao poder projetivo das figuras, sobre o uso da 

mensagem; em relação à liberdade dos significados da imagem, o texto tem 

um valor repressivo e compreende-se que seja ao seu nível que se investem 

sobretudo a moral e a ideologia de uma sociedade. 

 

 A fixação é a função mais frequente da mensagem linguística, mas outra, 

mais comum de vir atrelada às imagens em movimento, é a função de etapa. Neste caso, 

a palavra (a maior parte das vezes um fragmento de diálogo) e a imagem estão em uma 

relação complementar. As palavras são, então, fragmentos de um sintagma mais geral, 

tal como as imagens. Como afirma Barthes (2009), rara na imagem fixa, esta palavra-

etapa torna-se muito importante no cinema, onde o diálogo não tem uma função simples 

de elucidação, mas também faz avançar a ação ao colocar na sequência das mensagens 

sentidos que não se encontram na imagem.  Esta função de etapa da mensagem 

linguística, Barthes revela, está em estreita relação com o imagético, pois o linguístico, 

a todo momento, complementa, substitui ou se alterna com o icônico, sob a forma de 

redundância ou revezamento. Sobre a duplicidade da imagem, devemos dizer que seu 

sentido literal, ou seu primeiro grau do inteligível, é uma utopia, pois, como afirma 

Barthes (2009, p. 36), “nunca se encontra uma imagem literal no estado puro; mesmo 

que se conseguisse uma imagem inteiramente ‘ingênua’, ela ganharia imediatamente o 

signo da ingenuidade e completar-se-ia com uma terceira mensagem, simbólica”.  

 A conotação, compreendida como um sistema, abarca os conceitos de 

significante, significado e o processo que os une (a significação), e é o inventário destes 

três elementos que é necessário elaborar em primeiro lugar para cada sistema. Os 

significantes de conotação são chamados por Barthes de conotadores e são constituídos 

por signos (significantes e significados reunidos) do sistema denotado. Como dissemos 

a respeito da relação entre significante e significado ao tratarmos do mito, também aqui 

vários signos denotados podem reunir-se para formar um só conotador, se tiver um só 

significado de conotação. Como atesta Barthes (1981-a, p. 146-147): 
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As unidades do sistema conotado não são forçosamente do mesmo tamanho 

das do sistema denotado; grandes fragmentos de discurso denotado podem 

constituir uma só unidade do sistema conotado (é o caso, por exemplo, do 

tom de um texto, feito de palavras múltiplas, mas que remete todavia para um 

só significado). Seja qual for a maneira como “enfeita” a mensagem 

denotada, a conotação não a esgota: continua a ser sempre algo de 

“denotado” (sem isso o discurso não seria possível) e os conotadores são 

sempre por fim signos descontínuos, “erráticos”, naturalizados pela 

mensagem denotada que os veicula. 

 

Quanto ao significado de conotação para Barthes, ao final, esse tem um 

caráter simultaneamente geral, global e difuso e pode ser encarado como a própria 

ideologia, como o mito o foi em obra anterior. Justamente por seu caráter ideológico é 

que a conotação está em estreita comunicação com a cultura, com o saber, com a 

história. É por meio dos significados que o mundo penetra no sistema.  

Por fim, e em defesa da possibilidade da utilização dos conceitos 

linguísticos no estudo semiológico do audiovisual, é importante ressaltarmos algumas 

considerações de Christian Metz sobre denotação e conotação em relação às imagens 

cinematográficas. O estudioso afirma que a grande diferença entre o processo de 

significação proposto por Saussure e aquele proposto para o cinema é que, enquanto o 

signo saussuriano é sempre arbitrário, a significação no segundo caso é sempre 

motivada. Esta motivação atua em dois níveis: no nível da relação entre os significantes 

e os significados de denotação e no nível da relação entre os significantes e significados 

da conotação. Explica Metz (2010, p. 130): 

 

A) Denotação: Aí, a motivação é possibilitada pela analogia, quer dizer 

a semelhança perceptiva do significante e do significado. Isto, tanto 

na faixa-imagem (= uma imagem de cachorro se parece com um 

cachorro) quanto na faixa sonora (= um ruído de canhão num filme 

se parece com um verdadeiro ruído de canhão). Há portanto uma 

analogia visual e uma analogia auditiva. [...]  

B) Conotação: No cinema, as significações conotadas são, elas também, 

motivadas. Mas neste caso a motivação não consiste forçosamente 

numa relação de analogia perceptiva. [...] Digamos que a conotação 

cinematográfica é sempre de natureza simbólica: o significado 

motiva o significante, mas o supera.  

 

A noção de superação motivada de Metz, ou a capacidade de o significado 

superar os limites do significante, encontra semelhança com a noção de conotação para 

Barthes. Como exemplifica Metz, funciona desta forma a superação motivada: “diz-se 

que a cruz é o símbolo do Cristianismo porque, por um lado, Cristo morreu numa cruz 

(= motivação) e também porque, por outro lado, há muito mais coisas no Cristianismo 

do que numa cruz (= superação)” (METZ, 2010, p. 131). Mantemos o termo “cinema” 
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utilizado nas considerações de Metz sobre denotação e conotação, mas entendemos que 

tais termos servem ao audiovisual de maneira geral, excetuando-se os documentários, 

que têm uma linguagem própria, mas incluindo a série televisual, também possuidora de 

narratividade. 

 Em resumo – e para efeitos práticos – vamos considerar a mensagem 

denotada como uma espécie de estado adâmico da imagem, bem objetiva, 

desembaraçada de conotações. A imagem denotada tem o poder de naturalizar a 

mensagem simbólica, “ela torna inocente o orifício semântico, muito denso, da 

conotação” (BARTHES, 2009, p. 39). O sentido simbólico, ou conotado, por sua vez, 

remete às ideias e associações que se acrescentam ao sentido original de uma palavra ou 

expressão, ou seja, conotar significa poder atribuir a uma palavra, dentro de uma lógica 

discursiva, sentidos que vão além de seu sentido imediato.  

 

1.5 NA COZINHA DOS SENTIDOS 

 

Do mito e dos elementos de semiologia à cozinha dos sentidos. Não 

devemos ver nesta transição um movimento de desvio das ideias de Barthes, mas sim de 

reposicionamento teórico, a passagem de uma vertente por demais estrutural e fechada 

em si para uma abertura e um diálogo maior com o social, o Barthes pós-estruturalista. 

É que, como mesmo atesta Barthes (2007) a respeito da Semiologia, em sua aula 

inaugural no College de France, é sempre preciso dizer que as ciências não são eternas, 

são valores que sobem e descem em uma bolsa, a bolsa da história, e “a coisa 

linguageira não pode ser tida e contida nos limites da frase” (BARTHES, 2007, p. 30). 

E Barthes (2007) continua, afirmando que a Semiologia deslocou-se, coloriu-se 

diferentemente, embora conservando o mesmo objeto político, já que não existe outro.  

Na mesma aula, que dá título ao livro homônimo publicado em 1977, 

Barthes sinaliza o desprezo ao estereótipo, esse monstro que habita cada signo. Toda a 

obra de Barthes, “em sua multiplicidade e em sua ‘infidelidade’ a posições 

anteriormente ocupadas” (PERRONE-MOYSÉS, 2007, p. 56-57), parece uma luta 

contra o estereótipo. Perrone-Moysés (2007) assinala que o autor persegue 

obstinadamente este objetivo, que é a caça (e a fuga) ao estereótipo: As Mitologias 

desnudavam os mitos da sociedade francesa contemporânea, o Sistema da moda 

desmontava implacavelmente os clichês das revistas femininas, O prazer do texto 
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atacava o imaginário científico e fazia implodir o sujeito intelectual e Roland Barthes 

por Roland Barthes destruía o mito da autobiografia. A recusa do estereótipo, da doxa 

(opinião comum), já aparecera no texto A cozinha dos sentidos, de 1964, e em muitos 

outros ensaios que se seguiram, alguns reunidos no livro O rumor da língua, de 1984. 

Todos estes textos se afinam no objetivo de demonstrar que a linguagem 

não é mero instrumento do homem, mas que o constitui, ou seja, a linguagem não se 

limita ao papel de utensílio de comunicação, mas também de forma de significação. 

Além disso, Barthes ensina que nenhuma linguagem é transparente ou inocente, e que as 

que assim se propõem são suspeitas: “toda linguagem que se ignora é de má-fé” 

(BARTHES, 2012, p. 5). Esse pensamento percorre o texto A cozinha dos sentidos, que 

defende que o mundo da linguagem não tem apenas um sentido literal, denotado, mas 

que é repleto de significações suplementares. O texto se inicia com o cotejo de objetos 

aparentemente heterogêneos, mas que carregam um ponto comum: a roupa, o carro, um 

filme, uma iguaria, uma mobília, todos são signos. Deparamo-nos incessantemente com 

inúmeros objetos aos quais aplicamos uma certa leitura: de imagens, de 

comportamentos, de gestos, de textos escritos. Afirma Barthes (2001, p. 177-178): 

 

Todas essas “leituras” são importantes demais na nossa vida, implicam 

demasiados valores sociais, morais, ideológicos para que uma reflexão 

sistemática não tente assumi-las: é essa reflexão que, por enquanto pelo 

menos, chamamos de semiologia.  

 

E o autor se questiona sobre o que é a semiologia naquele momento: ciência 

das mensagens sociais? Das mensagens culturais? Das informações segundas? 

Apanhado de tudo que é teatro no mundo? Para Barthes (2001) não importa essa 

definição, diversa e flutuante, já que mais relevante é poder submeter uma massa 

enorme de fatos aparentemente anárquicos a um princípio de classificação, e é a 

significação que fornece esse princípio: ao lado das diversas determinações 

(econômicas, históricas, psicológicas), será preciso posteriormente prever uma nova 

qualidade do fato: o sentido. Mas estes sentidos nem sempre são claros, já que nem todo 

signo tem a simplicidade das letras do alfabeto. Na maioria das vezes vemos signos 

como se fossem informações naturais, mas decifrar os signos significa exatamente lutar 

contra essa “inocência” dos objetos. É neste momento, de mobilização de consciência, 

que o linguista e o semiólogo devem agir, entrando na “cozinha do sentido”. 
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 Para Barthes (2001, p. 179), o projeto semiológico deve “estudar essa 

operação misteriosa pela qual uma mensagem qualquer se impregna de um sentido 

segundo, difuso, em geral ideológico, a que em geral se chama ‘sentido conotado’.” 

Buscar os sentidos, decifrar os signos nas diversas materialidades, este é o papel do 

semiólogo, que percebe a extensão da significação no mundo. Significação que “torna-

se o modo de pensar do mundo moderno, algo como o ‘fato’ constituiu precedentemente 

a unidade de reflexão da ciência positiva” (BARTHES, 2001, p. 179).  

 As ideias de Hjelmslev vão encontrar eco no livro O rumor da língua 

(1984), especialmente no texto A análise retórica, no qual Barthes (2012) afirma que 

toda mensagem compreende pelo menos um plano de expressão e outro de conteúdo, 

respectivamente, um plano dos significantes e dos significados, o que formaria o signo. 

Este signo, que na presente pesquisa tem a forma de uma série televisual, segundo 

Barthes (2012, p. 142), pode e deve ser submetido a uma exploração sistemática, “sem a 

qual nunca seria possível confrontá-la com a História que a produz, visto que o ser 

histórico dessa mensagem não é somente aquilo que diz, mas também a maneira como é 

fabricado”. 

 Em resumo, o que Barthes sempre quis dizer é que independentemente do 

nome que receba (literatura, mito, retórica, sentido obtuso), o signo sempre apresenta 

duas faces: uma visível, outra não. Desde seus primeiros escritos o autor francês insiste 

sobre a dualidade de qualquer fenômeno linguístico ou semiológico, concomitantemente 

denotação e conotação, dito e não-dito. Assim, a cada texto material, denotativo, é 

possível associar outras ideias, outras imagens, outras significações, já que o texto, 

apenas o texto, não existe, pois “há imediatamente nesta novela, neste romance, neste 

poema que estou lendo, um suplemento de sentido de que nem o dicionário e a 

gramática podem dar conta” (BARTHES, 2012, p. 28).  

 Barthes (1981-a) já dizia, mesmo em sua fase estruturalista, que há um 

ponto comum para o qual remetem todos os sistemas conotativos: a ideologia. Quer 

Barthes dizer que todos os significados das conotações desembocam na ideologia ou, 

mais exatamente, a ideologia é a forma dos significados de conotação. A Semiologia 

enquanto ciência das formas de significação tem um papel desideologizante da cultura. 

É que a ideologia encontra-se sempre em um sentido segundo, mais ou menos 

escondida, e o papel do semiólogo é expor os sistemas semiológicos pelos quais é 

produzida e nos quais existe.  
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Observando a exterioridade e a pregnância de sentido em qualquer objeto, 

podemos dizer que os zumbis, desde que surgiram no imaginário caribenho do século 

XIX, passando por sua modernização no cinema, são um símbolo da inquietação mais 

primitiva da humanidade, o medo da morte e, no decorrer da história, foram 

gradualmente passando por transformações. Como afirma Russel (2010), o zumbi veio a 

significar algo muito mais complexo que o mero medo da morte. Nascido em meio a 

uma grande variedade de tensões culturais – do imperialismo norte-americano aos 

conflitos raciais nos EUA, dos temores de desemprego na Depressão à paranoia de 

lavagens cerebrais da Guerra Fria, dos ataques aos direitos civis e políticos pós-1960 ao 

terror corpóreo da Aids – o zumbi tornou-se um potente símbolo do apocalipse. O 

estudioso sugere, portanto, que os zumbis apresentam sentidos permanentemente em 

mutação, de acordo com o espírito da época vivenciado pela sociedade e, por serem 

históricos, carregam consigo componentes ideológicos. Barthes (2007) ensina em sua 

Aula que, de fato, nenhuma linguagem está isenta de ideologia. 

 

1.6 SOBRE A IDEOLOGIA 

 

  O termo ideologia surgiu em 1801, na obra Elementos de Ideologia, do 

filósofo francês Destutt de Tracy (1754-1836), que a definiu como uma ciência que 

atribui a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. Desde 

então a ideologia passou a ser compreendida em um sentido geral, como ciência, e 

carregava consigo uma carga positiva, já que tentava explicar a relação homem e meio 

ambiente. Posteriormente, o imperador da França Napoleão Bonaparte também deu sua 

contribuição para a definição do termo. Bonaparte, em conflito com os enciclopedistas 

da Revolução Francesa, a quem julgava metafísicos, entendeu o conceito de ideologia 

como “ideia falsa” ou “ilusão”, considerando-a como a compreensão de um discurso 

distante da realidade. Agora, de caráter depreciativo, o termo designava a postura 

daqueles que se encontravam alheios à realidade, com pouco senso político. 

A partir daí, como atestam Couto, Couto, Borges (2015, p. 70), para quem a 

ideologia é o reflexo do mundo filtrado pelas práxis sociais dos membros da sociedade, 

têm-se “as duas concepções originais de ideologia, ou seja, a de Tracy, que a vê como 

‘ciência das ideias’, e a de Napoleão, para quem ela é abstração da realidade, pura 

especulação, claramente uma concepção negativa” (COUTO, COUTO, BORGES, 2015, 

p. 66). O filósofo francês Auguste Comte entende ora a ideologia como o estudo da 
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formação das ideias a partir das relações entre o corpo e o meio ambiente, por meio das 

sensações, ora como o conjunto de ideias de uma época. Como afirma Ramos (2002), o 

primeiro sentido refere-se ao conceito geral e sua formulação ocorre de modo 

atemporal, independentemente do espaço social. Assemelha-se, embora mais 

aprofundado, com o sentido desenvolvido por De Tracy. No segundo, há o conceito 

particular expresso pelo viés de “distorção”, de “inversão”. 

 Marx retoma o conceito particular de ideologia em sua obra O Capital 

(1867), definindo-a como um valor negativo, associada ao poder e instituída pelo modo 

de produção capitalista. A noção de ideologia com a qual Barthes vai trabalhar, aliás, é 

baseada nas teorias de Marx, e significa uma espécie de mascaramento da realidade. 

Como afirmava Marx, as ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias 

dominantes. Isso seria possível a partir do momento em que houvesse a deformação das 

ideias, que naturalizariam a história, escondendo as contradições sociais. Ora, é 

exatamente assim que alguns conceitos barthesianos, como o de mito ou de sistema 

conotado, podem funcionar como ideologia, como criadores de falsa consciência e, além 

disso, como profícuos mecanismos de dominação. Ao tratar do papel do semiólogo 

como “decifrador” de ideologias, Barthes (1981-a) teoriza que a sociedade, detentora do 

plano de conotação, fala os significantes do sistema considerado, enquanto o semiólogo 

fala-lhe os significados. Este parece possuir, portanto, uma função objetiva do 

deciframento diante do mundo que naturaliza ou mascara os signos – sua objetividade, 

porém, torna-se provisória pela própria história que renova as metalinguagens. 

Contemporâneo de Barthes, o argelino Louis Althusser, nos anos 70 do 

século passado, ao articular a visão de ideologia marxista com a Psicanálise, criou as 

bases para a sua Teoria da Ideologia em Geral, que formula duas teses basilares: a) a 

ideologia representa a relação imaginária dos indivíduos com as suas condições reais de 

existência; e b) a ideologia tem uma existência material. A representação da ideologia e 

sua materialidade se dão através do que Althusser denomina de Aparelho Repressivo de 

Estado (ARE) e Aparelhos Ideológicos do Estado (AIE). Segundo Althusser (1985), 

reproduzir as condições de produção significa reproduzir as forças produtivas e as 

relações de produção existentes e, nesse contexto, a força de trabalho reproduz-se por 

meio da divisão social em seus diferentes papeis. Isso significa dizer que os Aparelhos 

do Estado no regime capitalista reproduzem o próprio regime e a ideologia deste através 

do ARE e dos AIEs.  
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 Althusser (1985) afirma que a ideologia, como uma relação imaginária, 

possui uma materialidade. Como afirma Ramos (2002, p. 28): “quem crê em uma ideia, 

a ritualiza, transformando-a em atos, procedimentos, comportamento. O imaginário não 

paira no etéreo, porque se corporifica, toma forma, vira práxis, através de um aparelho.” 

A partir da segunda tese althusseriana, surgiu, portanto, a ideia dos AIEs, por meio dos 

quais acontecem as práticas ideológicas. Antes, Althusser (1985) já fizera uma distinção 

entre AIE e Aparelho Repressivo de Estado (ARE). Enquanto o primeiro se caracteriza 

por um certo número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob a 

forma de instituições distintas e especializadas, o ARE funciona, predominantemente, 

através da repressão (inclusive, física) e, secundariamente, através da ideologia (não 

existe aparelho, unicamente, repressivo). Da mesma forma, mas inversamente, 

Althusser (1985) afirma que os Aparelhos Ideológicos funcionam, principalmente, 

através da ideologia e, secundariamente, através da repressão, seja ela bastante 

atenuada, dissimulada, ou mesmo simbólica (não existindo aparelho puramente 

ideológico). 

 Ambos os aparelhos parecem mesclados, sendo, às vezes, impossível 

dissociá-los, já que também se unem em torno da ideologia da classe dominante, mas 

podemos dizer que há uma diferença quantitativa entre eles, já que os AIEs são 

diversos, privados, enquanto o ARE provém unicamente do Estado. Aqui, não é foco de 

interesse o ARE, e sim os AIEs, que podem se dar através das estruturas religiosas, 

escolares, familiares, jurídicas, culturais, de informação, dentre outros, aplicando, dessa 

forma, a inconsciência relativa ao sujeito no processo material da ideologia. O 

audiovisual (cinema, TV), como manifestação cultural e materialidade informativa, 

pode ser incluído na categoria de aparelho ideológico, portanto. 

 É inegável o poder da comunicação hoje em dia, especialmente o poder de 

alcance, criação e manutenção de ideologias pela televisão. Se a difusão da informação 

se iniciou com Gutemberg no século XV, impulsionado pela Revolução Francesa e pela 

Revolução Industrial, ela alcança seu auge na contemporaneidade, por meio do rádio, da 

internet, do cinema e da televisão, que vem munida de três recursos básicos e essenciais: 

a articulação do texto, do som e da imagem. Como afirma Ramos (2002, p. 104): 

“Existe um interpelante (os estúdios de televisão) que, por intermédio da interpelação (a 

programação atinge com diferentes tecnologias), os interpelados (os telespectadores)”. 

Esta pesquisa, no entanto, não volta seu foco para a TV como produtora de ideologia, 

mas busca reconhecer a ideologia presente na narrativa de uma série televisual. 
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 Para finalizar, ainda sobre Althusser, é importante ressaltar que este vê a 

ideologia como um valor negativo, mas que também pode ter um valor positivo, como 

no caso do AIE Escolar, que pode funcionar nos dois registros. Althusser (1985), 

inclusive, foi o primeiro teórico marxista a propor que a ideologia seria um elemento 

onipresente, trans-histórico e eterno na história humana, ou seja, ela não existiria apenas 

em função da sociedade de classes, insinuando uma nova noção de ideologia que vai 

encontrar amparo e respaldo em outros pensadores. Assim, devemos ter em mente, ao 

penetrar na realidade da ideologia, que existem hoje inúmeros enfoques teóricos que 

dão a este conceito diferentes significados e funções.  

 Segundo Guareschi (2000), a ideologia no sentido positivo, ou neutro, é 

entendida como sendo uma cosmovisão, isto é, um conjunto de valores, ideias, ideais, 

filosofias de uma pessoa ou grupo. Nesse sentido, todas as pessoas, ou grupos sociais, 

possuem sua ideologia, pois é impossível alguém não ter suas ideias, ideais ou valores 

próprios. Já a ideologia no sentido negativo, ou crítico (alguns falam até em sentido 

“pejorativo”), seria constituída pelas ideias distorcidas, enganadoras, mistificadoras; 

seriam as meias-verdades, algo que ajuda a obscurecer a realidade e a enganar as 

pessoas. Ela apresenta-se como algo abstrato ou impraticável; como algo ilusório ou 

errôneo, expressando interesses dominantes e como que sustentando relações de 

dominação. 

Nesta pesquisa, embora Barthes seja o aporte teórico basilar e tenha 

recebido forte influência da concepção marxista da ideologia como falsa ilusão, 

privilegiamos a concepção mais ampla de ideologia, ora embasada na concepção de 

John B. Thompson (1990), que a vê como um conjunto de ideias, concepções ou 

opiniões sobre algo e que se realiza por meio das formas simbólicas que revelam 

relações de dominação, ora na concepção de Couto, Couto, Borges (2015), para quem a 

ideologia, denominada ecológica ou da vida, tem o papel de prescrição para a 

valorização da vida e o respeito aos indivíduos. Não vemos problema em realizar uma 

inflexão em relação à concepção barthesiana de ideologia, já que, como afirma Marty 

(2009, p. 132) na apresentação do tomo I das Obras Completas de Barthes: 

 

Sem dúvida, se Sartre e Marx puderam alimentar uma certa violência ou uma 

certa lucidez crítica diante dessa França cinzenta dos anos de 1950, a 

verdadeira força motriz intelectual para o projeto [semiológico] de Barthes 

foi dada pela contribuição da linguística: Saussure, Hjelmslev, os binômios 

língua/fala e denotação/conotação.  
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Ou seja, para Marty, mais importante no projeto de Barthes são os diálogos 

com a linguística do que propriamente com Marx, já que “a semiologia seria uma nova 

maneira de repensar inteiramente a questão da alienação, não mais na névoa metafísica 

da esquerda hegeliano-marxista, mas de uma maneira efetiva em que a linguagem se 

torna o cerne da questão” (MARTY, 2009, p. 133). Dessa forma, percebemos que a 

ideologia não funciona apenas como mascaramento da realidade, assim, é necessário 

alargarmos seu conceito com o fito de melhor adequá-la ao propósito desta pesquisa. 

Devemos levar em consideração, portanto, o poder da ideologia de subjetivar 

comportamentos e fazer refletir as relações e práticas sociais mais amplas, não apenas 

aquelas que opõem classes econômicas. Como afirma Paul Ricouer (1996 apud 

COUTO, COUTO, BORGES, 2015, p. 68): 

 

Interpretar a ideologia apenas em termos de classes sociais antagônicas seria 

muito redutor, pois assim ela seria vista como estando apenas a serviço da 

classe dominante, que é a concepção mais comum no marxismo. Isso nos 

levaria a identificá-la com ilusão, mentira e erro. Esta concepção de ideologia 

até existe, mas não é a única. Na verdade, ela tem uma função geral, que é a 

de funcionar como argamassa social para pequenos ou grandes grupos, de 

integração social, mesmo que invertido. Ela também o justifica e dita 

maneiras de se agir em seu interior. 

 

Muitos outros críticos sugerem a obsolescência de alguns conceitos de 

ideologia, apontando a necessidade de se pensar concepções menos empoeiradas, como 

o fez o inglês John B. Thompson em seu Ideologia e cultura moderna (1990), no qual 

defende a ideia de que a ideologia é a maneira como as formas simbólicas são utilizadas 

para a implantação e manutenção das relações de poder e dominação. Segundo 

Thompson (2002), ainda hoje somos tributários da concepção marxista de ideologia, 

mas devemos procurar determinar que aspectos podem e devem ser retidos dessa 

concepção de ideologia e como estes aspectos podem ser trabalhados de maneira a 

considerar o caráter de mudança das sociedades modernas, especialmente no que tange 

à circulação generalizada das formas simbólicas. Como afirma Thompson (2002, p. 14), 

“a multiplicidade de significados que a ideologia tem hoje é um produto de seu 

itinerário histórico” e é preciso eximi-la da carga ilusória de que falava Marx e priorizar 

uma concepção mais crítica. Tal concepção mantém a conotação negativa trazida pela 

história, mas liga a análise da ideologia à questão da crítica.  

Para Thompson (2002), a ideologia, de modo mais amplo, é sentido a 

serviço do poder. Consequentemente, segundo o autor, o estudo da ideologia exige que 
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se investiguem as maneiras como o sentido é construído e usado pelas formas 

simbólicas de vários tipos, desde as falas linguísticas cotidianas até as imagens e os 

textos complexos. O estudo da ideologia exige também a investigação dos contextos 

sociais dentro dos quais essas formas simbólicas são empregadas e articuladas e requer 

que o pesquisador se pergunte como o sentido é mobilizado pelas formas simbólicas em 

contextos específicos, para estabelecer e sustentar relações de dominação.  

Assim, Thompson (2002) propõe um estudo da ideologia enquanto 

indagação, que questiona se o sentido, construído e usado pelas formas simbólicas, 

serve ou não para manter relações de poder sistematicamente assimétricas. Para isso, o 

pensador se debruça sobre as relações sociais mais amplas. Assim, a ideologia não 

existiria apenas institucionalizada pelo estado. As instituições de estado, para 

Thompson (2002), são territórios extremamente importantes de poder e dominação, mas 

não são os únicos, já que para a maioria das pessoas “as relações de poder e dominação 

que as atingem mais diretamente são as caracterizadas pelos contextos sociais dentro 

dos quais elas vivem suas vidas cotidianas, a casa, o local de trabalho, a sala de aula, os 

companheiros” (THOMPSON, 2002, p. 18). 

Esta reformulação do conceito de ideologia evita a tendência, segundo 

Thompson (2002), de pensá-la como uma pura ilusão, como uma imagem invertida e 

distorcida do que é “real”, o que nos leva a pensar em uma ideologia como um conjunto 

de imagens e ideias que refletem inadequadamente a realidade social que existe antes e 

independentemente dessas imagens e ideias. Mas o mundo real não é tão simples assim. 

Afinal, afirma Thompson (2002), como pessoas, estamos imersos em conjuntos de 

relações sociais e constantemente envolvidos em comentá-las, em representá-las a nós 

mesmos e aos outros, em verbalizá-las, em recriá-las e em transformá-las através de 

ações, símbolos e palavras. As formas simbólicas pelas quais nos expressamos e 

entendemos os outros não constituem um outro mundo, etéreo, distante, que se coloca 

em oposição ao que é real: ao contrário, elas são parcialmente constitutivas do que em 

nossa sociedade é “real”. 

Em outras palavras, ao concentrar o estudo das formas simbólicas 

contextualizadas, ou como as formas simbólicas são usadas para estabelecer e sustentar 

relações de poder, Thompson (2002, p. 19) prova que estamos estudando um aspecto da 

vida que é tão real quanto qualquer outro, pois “a vida social é, até certo ponto, um 

campo de contestação em que a luta se trava tanto através de palavras e símbolos como 

pelo uso da força física”. A concepção de ideologia proposta por Thompson é uma parte 
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integrante dessa luta, “é uma característica criativa e constitutiva da vida social que é 

sustentada e reproduzida, contestada e transformada, através de ações e interações, as 

quais incluem a troca contínua de formas simbólicas” (THOMPSON, 2002, p. 19). 

De modo geral, portanto, podemos dizer que Thompson faz uma inflexão, 

ou uma contribuição, se se quiser, em relação às ideias de Marx, e, consequentemente, 

de Barthes, ao estabelecer duas diferenças cruciais a respeito de ideologia. Em primeiro 

lugar, ele não considera a ideologia o lugar apenas das lutas de classes, mas também as 

relações entre os sexos, entre os grupos étnicos, entre os indivíduos e o estado e entre 

estado-nação e blocos de estado-nação, considerando que outros tipos de relações 

também podem ser o eixo estrutural das sociedades. No campo da ficção, podemos 

alargar essas relações àquelas estabelecidas entre zumbis e não-zumbis. Em segundo 

lugar, para Thompson (2002), formas simbólicas, como considerava Marx, não são 

meramente representações que servem para articular ou obscurecer relações sociais, mas 

estão contínua e criativamente implicadas na constituição das relações sociais. Por isso, 

Thompson (2002, p. 79) propõe conceitualizar a ideologia, 

 

em termos das maneiras como o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, 

serve para estabelecer e sustentar relações de dominação: estabelecer, 

querendo significar que o sentido pode criar ativamente e instituir relações de 

dominação; sustentar, querendo significar que o sentido pode servir para 

manter e reproduzir relações de dominação através de um contínuo processo 

de produção e recepção de formas simbólicas. 

 

O problema, assegura Thompson, é que os teóricos modernos ainda não 

conseguiram tratar adequadamente a natureza e o desenvolvimento da comunicação de 

massa e seu papel como mediação ideológica nas sociedades modernas. Para Thompson 

(2002), houve uma negligência de um processo de grande significado: a proliferação 

rápida das instituições e meios de comunicação de massa e o crescimento de redes de 

transmissão através das quais formas simbólicas mercantilizadas se tornaram acessíveis 

a um grupo cada vez maior de receptores. Fato este que Thompson denomina de 

“midiação da cultura moderna”, que pode ser comprovado com o sucesso de público de 

inúmeras séries televisuais, incluindo aquelas que tratam dos zumbis.  

Outro conceito de ideologia que nos parece muito útil é aquele proposto 

pelos linguistas Hildo Honório do Couto, Elza Kioko Nakayama Nenoki do Couto e 

Lorena Araújo de Oliveira Borges no capítulo Ideologia do livro Análise do discurso 

ecológica – ADE (2015). Ali os estudiosos trazem uma concepção inovadora do termo, 
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sem nenhuma carga negativa, ao contrário, conferindo-lhe um aspecto positivo que se 

revela importante para a presente pesquisa. Por ser ecológica, esta visão é mais 

abrangente, holística. Nascida de uma disciplina nova inaugurada no Brasil por Hildo 

Honório do Couto e sua Ecolinguística, a Análise do Discurso Ecológica tem por 

finalidade a análise, a crítica e a recomendação de comportamentos que favoreçam a 

vida e evitem o sofrimento de qualquer ser vivo.  

Diferentemente da Análise do Discurso de linha francesa capitaneada por 

Michel Pêcheux e da Análise do Discurso Crítica defendida por Norman Fairclough, 

que veem na ideologia nuances políticas e relações de poder, a Análise do Discurso 

Ecológica (ADE) vê a vida e tudo que lhe diz respeito. Segundo Couto, Couto, Borges 

(2015), na Análise do Discurso Ecológica não precisamos recorrer a nenhuma ideologia 

extraecológica (burguesa, religiosa, marxista, política, partidária etc, para não 

mencionar “ideologias” oriundas de mentalidades deformadas, tais como racismo, 

nazismo e fascismo), embora possa fazê-lo se e quando for necessário. Isso significa 

que a ADE não nega todos os outros tipos de ideologia, mas privilegia a ideologia 

ecológica (ou ideologia da vida), que, por ser holística, consegue abordar todas as 

questões, observando-se todos os seus aspectos, sempre procurando as implicações para 

a manutenção da vida e formas de se evitar o sofrimento. 

Um balanço das questões colocadas sobre ideologia e podemos resumir que 

Barthes traz uma contribuição em seu conceito: a compreensão de que a ideologia não 

se situa em crenças vagas ou nos grandes preconceitos conscientes ou inconscientes, 

mas que ela possui uma realidade material, corpórea e orgânica. O autor entende que 

existe uma materialidade da ideologia e que seu poder consiste em se confundir com a 

realidade, em habitar a realidade e envolvê-la nas suas formas mais concretas, mais 

cotidianas, mais consumíveis e em se fantasiar de Natureza, ora sob a forma do mito, do 

óbvio, do conotado. Para Marty (2009), descontado o caráter apegadamente marxista de 

ideologia como falsa ilusão, Barthes apresenta uma ideologia que não apenas se 

apropria de objetos concretos, de instâncias materiais, mas que pode ser atualizada, vista 

a olho nu, como o micróbio é visto pelo microscópio, com a ajuda do sistema 

semiológico.  

Essa materialidade da ideologia encontra eco em Thompson, que nos auxilia 

a estabelecer, nas relações sociais da série televisual, as diferenças e semelhanças 

engendradas por meio das formas simbólicas, também cotidianas. Já Couto, Couto, 

Borges (2015) nos permite encontrar e legitimar a ideologia da série, respaldada em 
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uma ideologia ecológica que defende a diversidade na natureza e na cultura. Isso 

implica a aceitação da diferença, uma atitude de humildade e de tolerância de uns para 

com os outros. Ela nos permite minimizar os efeitos do inevitável antropocentrismo, do 

etnocentrismo e de todas as formas de discriminação, uma vez que tudo isso pode trazer, 

e muitas vezes traz, sofrimento a determinados segmentos da sociedade e aos demais 

seres vivos.  
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2. OS MORTOS-VIVOS (ELES ESTÃO POR TODOS OS LADOS) 

 

Neste segundo capítulo consideramos o nível informativo. Inicialmente, 

fazemos uma breve revisão da história dos zumbis, desde o seu surgimento na cultura 

caribenha até sua apropriação pelo cinema de horror hollywoodiano. Relacionamos, 

inclusive, diversos filmes sobre mortos-vivos que se revelaram importantes para a 

filmografia zumbi, ou por serem marcos neste tipo de subgênero cinematográfico, ou 

por trazerem reflexões simbólicas diferenciadas. Como o audiovisual está no cerne deste 

estudo, também fazemos uma rápida abordagem sobre o sucesso atual das séries 

televisuais para, a seguir, nos concentrarmos na sinopse de pelo menos três delas, todas 

com temática zumbi, que merecem uma menção destacada, incluindo, com mais 

detalhes, aquela que é o corpus desta pesquisa.  

 

 

2.1 SOBRE OS ZUMBIS 
 

É importante destacar, antes de tudo, que o conceito de mortos-vivos perfaz 

todas as civilizações. A Epopeia de Gilgamesh, poema épico da Mesopotâmia do século 

VII a. C., uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial, já trazia o seguinte 

trecho: “I will raise up the dead and they will eat the living/ And the dead will 

outnumber the living”, em tradução livre, “Eu levantarei os mortos e eles comerão os 

vivos/ E os mortos excederão os vivos”. Ou seja, a ideia de mortos que se levantam de 

suas tumbas é antiga e já trazia em sua essência a ideia de um apocalipse que altera 

completamente a relação entre vivos e mortos. Da Arábia antiga à China, passando pela 

Escandinávia e pela Inglaterra, várias são as mitologias que se criaram em torno da 

figura do morto-vivo, que recebeu nomes diferenciados, como ghoul, jiang shi, draugr 

ou revenants, de acordo com o local de sua manifestação. 

A cultura, porém, que emprestou ao mundo a palavra “zumbi” e o conceito 

por trás dela é, originalmente, do Haiti, ilha do Caribe na qual o encontro entre escravos 

de várias etnias africanas e os colonizadores franceses no século XIX acabou 

engendrando crenças híbridas que misturavam aspectos religiosos, mitológicos e 

culturais locais e importados. Neste universo, feiticeiros poderosos seriam capazes de 

reanimar os mortos e transformar seus cadáveres sem alma em escravos eternos. 

Embora a etimologia da palavra “zumbi” não seja exatamente um consenso, sua origem 
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pode estar ligada às palavras “nzambi” ou “nzumbi”, que, em alguns idiomas africanos, 

significam “divindade” ou “espírito morto”. Sobre a origem do termo, afirma Russel 

(2010, p. 27): 

 

Linguistas dizem que a raiz etimológica de “zumbi” pode ter se originado de 

qualquer uma das (ou todas) palavras a seguir: do francês ombres (sombras); 

do caribenho jumbie (fantasma); e do bonda africano zumbi. Também pode 

ter vindo da palavra zemis, um termo usado pelos indígenas arawak do Haiti 

para descrever a alma de um morto. 

 

No Brasil do século XVII, no entanto, a palavra já era utilizada, originária 

do idioma africano quimbundo, e significava “fantasma”, “espectro”, “alma de pessoa 

falecida”. O termo nomeou o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, o maior 

dos quilombos do período colonial. Zumbi nasceu na então Capitania de Pernambuco, 

na serra da Barriga, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no 

estado brasileiro de Alagoas. Ele recebeu esse nome exatamente porque é considerado 

um dos grandes líderes da história nacional. Símbolo da resistência e luta contra a 

escravidão, lutou pela liberdade de culto, religião e prática da cultura africana no Brasil 

Colonial, de certa forma, portanto, dialogando com a situação de dominação política e 

cultural então existente também no Haiti algum tempo depois. 

Nos confins culturais do Haiti colonizado por europeus, as crenças 

religiosas dos escravos trazidos da África se misturaram com o catolicismo romano, o 

que deu origem ao vodu. E é exatamente do sistema de crendices espirituais e dos rituais 

do vodu haitiano que nasceram as histórias de zumbis. Segundo tais crenças populares, 

o vodu faz com que uma pessoa morta volte à vida para ser submetida a trabalhos 

forçados, controlados por um poderoso feiticeiro. Um dos conceitos centrais da maioria 

das cerimônias vodu é a ideia de ser possuído por deuses e ter corpo e espírito separados 

por eles. Como afirma Russel (2010), tal necromancia geralmente acontecia depois que 

o feiticeiro provocava a “morte” da vítima, por meio da combinação de mágicas e 

poções. Depois que a vítima era enterrada, o feiticeiro podia trazer esse corpo de volta à 

“vida” e torná-lo um escravo obediente e acéfalo, que poderia ser colocado para 

trabalhar em alguma região distante da ilha onde não seria facilmente reconhecido. 

Tratava-se, portanto, de uma espécie de culto religioso, baseado em rituais 

de possessão e que tinha como objetivo principal amealhar escravos para trabalhar nos 

grandes canaviais rurais do Haiti. Como descreve em seu livro A Serpente e o Arco-Íris 

o biólogo e antropólogo Wade Davis (1986, p. 138): 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quimbundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fantasma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quilombo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_de_Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_da_Barriga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feiticeiro
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Zumbis não falam, não se defendem, nem sabem seu próprio nome. Seu 

destino é a escravidão. Mas, dada a disponibilidade de trabalho barato, não 

parecia haver incentivo econômico para criar-se uma força de serviço 

legalizado. No lugar disso, dada a história colonial, o conceito de escravidão 

implica que o camponês tema, e o zumbi sofra, um destino literalmente pior 

do que a morte – a perda da liberdade física, que é a escravidão, e o sacrifício 

da autonomia pessoal implicado na perda da identidade. 

 

Davis (1986) continua e descreve assim o processo de zumbificação: a 

vítima fica aterrada, os olhos esgazeados e, a seguir, as faces empalidecem, os olhos 

ficam vidrados e a expressão de seu rosto torna-se distorcida. O homem transformado 

tenta gritar, mas, geralmente, o som é sufocado na garganta e tudo que se pode ver é 

espuma em sua boca. O corpo começa a tremer, recua, cambaleia e cai no chão, 

retorcendo-se como se estivesse em agonia mortal. Algum tempo depois, ele se 

recompõe e rasteja até sua casa. Daí em diante, é uma pessoa doente que definha a olhos 

vistos, recusando-se a comer e mantendo-se alheia aos afazeres cotidianos da tribo.  

Tais descrições tinham sido ricamente documentadas, em 1928, pelo 

jornalista e pesquisador William Seabrook em seu livro A Ilha da Magia, que fez muito 

sucesso à época, impulsionado pela curiosidade americana em relação aos mistérios de 

uma cultura até então desconhecida. Neste período, lembra Courtine (2008), em plena 

formação da sociedade de massa, a antiga tradição dos milagres e prodígios se 

materializava a partir do aproveitamento das estruturas narrativas do conto popular e, 

assim, o monstruoso garantia a irrupção do extraordinário na banalidade do cotidiano. 

“Ficções transformavam os monstros em signos e punham para circular ‘a moedinha da 

anomalia’” (COURTINE, 2008, p. 279). 

Seabrook foi o primeiro autor a entranhar na ilha caribenha para descobrir 

histórias que chocassem e agradassem seu público leitor. Ele conta em seu livro que foi 

apresentado pela primeira vez a estas figuras por um fazendeiro, descrevendo em 

detalhes o que viu, o que não deixa de inaugurar, junto com as descrições de Davis e da 

Epopeia de Gilgamesh, uma espécie de imagem primordial do que viriam a se constituir 

os zumbis do imaginário pop. Afirma Seabrook (1985, p. 84): 

 

Minha primeira impressão dos três supostos zumbis, que continuavam a 

trabalhar, foi a de que eles tinham realmente alguma coisa de estranho. Seus 

gestos eram de autômatos [...] O mais horrível era o olhar, ou melhor, a 

ausência do olhar. Os olhos estavam mortos, como se fossem cegos, 

desprovidos de expressão. Todo o semblante era inexpressivo, incapaz de 

expressar-se. Eu havia visto no Haiti tantas coisas que fugiam do senso 

comum que por um instante tive um surto, quase pânico, no qual pensei, ou 
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senti, “Bom Deus, talvez seja tudo verdade e, se for, é terrível demais, pois 

isso muda tudo”. Por “tudo” eu me refiro às leis e aos processos da natureza 

nos quais o pensamento e a ação humana moderna se baseiam. 

 

No entanto, Seabrook não se acomodou em seu surto e continuou sua 

pesquisa, chegando à conclusão de que aqueles corpos mortos-vivos eram resultado do 

uso, por feiticeiros, de substâncias tóxicas capazes de deixar suas vítimas em estado de 

quase sonambulismo, o que se revelava um ótimo caminho para transformá-los em 

trabalhadores dóceis. A despeito de certa cientificidade que Seabrook tentou agregar ao 

seu livro de viagem, seus relatos seduziram os americanos, que viram nascer ali a 

semente de um novo mito, o dos zumbis, e sua capacidade de funcionar como um 

símbolo poderoso de um mundo virado pelo avesso, especialmente com a crise 

econômica produzida pela quebra da bolsa de valores de Nova York, em 1929.  

Iniciava-se, assim, a popularização da figura do zumbi, impulsionada 

também pelo fato de os Estados Unidos ocuparem o Haiti, que se revelou um local 

estratégico para o país se defender de possíveis agressores em uma guerra, entre os anos 

de 1915 e 1934. Como afirma Russel (2010), a popularidade crescente do zumbi era 

suficiente para sugerir que sua utilidade cultural estendia-se além da propaganda vulgar 

da ocupação. Esse antigo símbolo dos temores haitianos da escravidão, do trabalho 

forçado, da liberdade castrada e da ressurreição do corpo após a morte havia claramente 

alcançado as inquietações mais profundas dos norte-americanos.  

Dessa forma é que a ocupação militar do Haiti e a pesquisa de Seabrook 

sobre o vodu acabaram trazendo os mortos-vivos à cultura estadunidense sob o disfarce 

de relatos popularescos e narrativas de terror de pulp fiction. Mas, ainda assim, seria 

outra mídia que firmaria de uma vez por todas o zumbi no Ocidente. Com a febre por 

histórias de zumbis, foi Hollywood – a fábrica de sonhos do país – que transformou o 

morto-vivo em um pesadelo norte-americano. Neste contexto é que, na década de 1930, 

estreou o filme White Zombie, dos diretores Victor e Edward Halperin. Era o começo da 

apropriação dos zumbis pela sétima arte. 

 

2.2 ZUMBIS NO CINEMA 
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Estrelado por Bela Lugosi, astro em ascensão à época, o filme Withe 

Zombie
4
, ou Zumbi Branco, foi lançado em 1932. Na história, um jovem recém-casado, 

em viagem pelo Haiti, tem sua noiva sequestrada e transformada em um zumbi pelo 

maligno feiticeiro Legendre. A película apavorou a plateia norte-americana, que pareceu 

se identificar com as inquietações proporcionadas pela história de horror. Como afirma 

Russel (2010, p. 46): 

 

Não surpreende que o zumbi tenha explodido na cultura popular norte-

americana nesse período. No Haiti, o zumbi reuniu o medo da escravatura e o 

da terrível perda de liberdade individual que a escravidão impôs a gerações 

de africanos deslocados. Nos Estados Unidos dos anos 1930, o zumbi e a 

quebra da Bolsa de Valores de Nova York seguiram juntos, expressando a 

impotência que muitos sentiam, enquanto sofriam debaixo de uma economia 

instável que reduzia príncipes a plebeus, gerentes de bancos a vagabundos e 

famílias inteiras a mendigos. O zumbi – um trabalhador morto ressuscitado 

como escravo em uma infernal vida após a morte de trabalho sem fim – era o 

monstro perfeito para a época. 

 

Nestes primeiros anos de apropriação dos zumbis pelo cinema, além do 

inaugural White Zombie, poucos filmes com esta temática merecem nota, mas dois deles 

se destacam. Um é A Revolta dos Zumbis (1936), por fixar no imaginário coletivo a 

ideia de zumbis como personagens que vivem invariavelmente em bando, o que 

inaugura uma das bases do subgênero do terror – o apocalipse zumbi – e por servir 

como rica metáfora do medo americano em relação às crescentes inimizades europeias à 

época. O outro é A Morta-Viva (1943), que acrescenta mais complexidade e menos 

maniqueísmo na relação entre brancos e negros em uma fictícia ilha caribenha.  

A partir de então, e com o advento da Segunda Guerra Mundial, a explosão 

dos filmes de terror arrefeceu, com um hiato de alguns anos até a chegada daquela obra 

que seria um divisor de águas no que se refere à mitologia zumbi. Como reforça Russel 

(2010), durante os anos 1960, as produções zumbi norte-americanas lutaram para se 

restabelecer, com algum grau de dificuldade. Sem a dinâmica racial caribenha e sem o 

amparo da influência atômica da década anterior, quando do uso de armas nucleares e 

do ataque de bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, a maior parte dos filmes de zumbi 

norte-americanos desse período foi um acréscimo marginal ao gênero, com pouco a 

                                                 
4
 A filmografia dos zumbis se deterá naquela produzida pelo cinema norte-americano por este constituir a 

gênese deste subgênero do horror, pela grande quantidade de filmes sobre estes seres ficcionais realizada 

anualmente pelos estúdios de Hollywood e pela exiguidade de espaço para abarcar toda a produção 

mundial sobre esta temática. 
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oferecer aos espectadores, exceto aos fãs de terror mais aficionados e com menor grau 

de exigência.  

Dessa forma, somente no ano de 1968 é que os zumbis, como os 

conhecemos hoje, apareceram definitivamente no cinema, pelas mãos do cineasta 

George A. Romero. Neste ano o diretor lançou o filme A noite dos mortos-vivos, obra 

que fixa o léxico e a gramática destes seres ficcionais, inaugurando e apresentando suas 

características físicas e comportamentais reconhecíveis até hoje, muitos anos depois, 

com ligeiras variações. Afirma Russel (2010, p. 109): 

 

Embora à época poucos críticos tenham conseguido notar, havia mais em A 

Noite dos Mortos-Vivos do que seu impacto visceral. Psicose talvez tenha 

ajustado o foco do terror moderno, mas foi Romero que ampliou o escopo. 

Tomando o terror de base familiar da obra-prima de Hitchcock como ponto 

de partida, o diretor de Pittsburgh moldou-o como uma grande crítica aos 

Estados Unidos contemporâneos, marcada pelo niilismo inflexível, pela 

violência explícita e pelas cenas viscerais de um mundo completamente 

virado de cabeça para baixo. Foi o filme que fez nascer o terror norte-

americano da era moderna. 

 

Em A noite dos mortos-vivos, não por acaso considerado o Cidadão Kane do 

cinema zumbi, tais monstros se apresentam como figuras que não se comunicam, 

possuem um andar cambaleante, se juntam em bandos, têm o corpo em decomposição, 

os olhos vazios e um apetite voraz por carne humana, algo inédito até então, já que na 

tradição vodu ou em filmes anteriores, os zumbis não manifestavam qualquer veia 

canibal. Além disso, o filme permitiu flertar com críticas diversas, da dissolução da 

família ao absurdo das guerras passadas ou correntes. O filme tem início na zona rural 

da Pensilvânia, onde um casal de irmãos, Barbara e Johnny, vai visitar o túmulo do pai. 

Lá, são atacados por zumbis que aparecem repentinamente e matam Johnny. Barbara 

consegue se refugiar junto com mais algumas pessoas em uma cabana e o local se torna 

palco de disputas entre os próprios humanos para decidirem como se livrarem dos 

zumbis que rodeiam a habitação e que se avolumam em número. No desfecho, o único 

sobrevivente da cabana acaba sendo confundido com um zumbi por caipiras da região, 

sendo cruelmente morto. E o fato de este único sobrevivente – logo abatido por outros 

homens – ser negro deu margem a muitas discussões. 

Não só uma discussão de cunho racial, mas A Noite trouxe outras novidades 

a este subgênero cinematográfico, como a mostragem explícita da dilaceração de 

corpos, o canibalismo ora referido, o realismo impresso pelo diretor a cada cena em 

preto e branco e a cotidianidade conferida ao ataque zumbi. Sobre esta última novidade 



60 

 

na filmografia zumbi, afirma Russel (2010), ao extirpar tanto as conotações 

sobrenaturais quanto as mágicas das origens vodu dos zumbis, A Noite usa o mundo real 

como pano de fundo do terror, transformando o seguro em horripilante, devido a uma 

mudança inexplicável na ordem natural das coisas. Tal como em Os pássaros (The 

birds, 1963), de Hitchcock, um filme que aparentemente influenciou Romero, o enredo 

está centrado em uma situação que desafia a compreensão das dinâmicas fundamentais 

do universo. Quando pássaros juntam-se para inexplicavelmente atacar humanos e 

cadáveres retornam para alimentar-se dos vivos, a base da civilização, e a sensação de 

domínio do homem sobre o seu ambiente, é inevitavelmente alterada. 

No caso do filme de Romero, a motivação para a transmutação de humanos 

em mortos-vivos não é explicitada e os zumbis já aparecem sob esta forma sem 

nenhuma justificativa aparente. No entanto, as motivações para o “zumbinismo” foram 

surgindo e se alterando com o tempo em outras produções cinematográficas. Se 

inicialmente humanos se transformavam em zumbis graças a feitiçarias, não demorou 

para que fossem encontrados outros motivos para tais alterações, todas representantes de 

uma espécie de espírito do tempo de cada época: testes nucleares, invasões alienígenas, 

uso de psicotrópicos, raiva, entre outras doenças devastadoras e desconhecidas. O filme 

de Romero mais uma vez fez escola e é possível encontrar diversos filmes e séries 

televisuais que não se ocupam em explicar a origem do apocalipse zumbi, como The 

Walking Dead e sua prequel Fear the Walking Dead. 

No entanto, o que torna a visão apocalíptica de Romero tão desconcertante e 

diferenciada é o seu niilismo. O levante dos mortos contra os vivos sem uma motivação 

explícita é um ataque a toda verdade, valor e conforto a que a sociedade se apega. Todos 

os padrões e valores são varridos pelos mortos-vivos, é isso que Romero parece querer 

dizer, em uma subversão inteligente do heroísmo. E não podemos nos esquecer do 

contexto político em que se encontravam os Estados Unidos, em plena guerra com o 

Vietnã em 1968, ano da produção, o que revela a intrínseca relação entre a arte e seu 

contexto histórico.  Como atesta Russel (2010, p. 113): 

 

O Vietnã espreita cada fotograma do filme de Romero. Ao chegar aos 

cinemas no auge da guerra, enquanto distúrbios, demonstrações de paz e 

irrupções raivosas da contracultura jovem tomavam os Estados Unidos, a 

estreia de Romero não se conteve em representar uma nação caindo aos 

pedaços em todos os níveis. Ecos do próprio conflito estão por todo o filme. 

[...] O xerife que explica o extermínio do inimigo usa uma linguagem fria, 

desumanizada, direta e parece uma extensão do “profissionalismo” imparcial 

que determinou as descrições oficiais da guerra no Vietnã: “Atirem na 
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cabeça... Podem socar ou queimar, eles caem fácil... Eles estão mortos”. Não 

é surpresa que, na época, apenas um crítico tenha deixado explícito o vínculo 

com a guerra, ao sugerir que, se Lyndon B. Johnson assistisse ao filme, nunca 

teria “permitido jogar napalm sobre os vietnamitas”. 

 

Enfim, A Noite se revelou o filme que fez ressurgir, com outra roupagem, o 

zumbi no imaginário coletivo, acrescido de muitas peculiaridades: o canibalismo, o 

apocalipse causado pela inversão das regras e valores, a possibilidade de o horror 

invadir o cotidiano, reforçando a capacidade de o zumbi se transformar em 

materialidade para as mais diversas simbologias, da crítica política à censura às guerras. 

Suportes simbólicos que são possíveis graças à ruptura de Romero com o passado dos 

zumbis. Não há mais zumbis vodus, mas sim cadáveres reanimados, cujo desejo é 

alimentar-se de carne humana, saciar sua fome incessante. Sobre o filme, ainda 

pontifica Russel (2010, p. 114): 

 

Ao forçar o público a aprumar-se e reconhecer o zumbi pelo que ele 

realmente é – um cadáver – Romero desafiou nossa compreensão do 

monstruoso e nossas crenças perenes no caráter definitivo da morte. Ao 

tornar a morte do corpo o foco principal do filme, o cineasta pediu à 

audiência que confrontasse o horror que está dentro dela, a Alteridade de sua 

própria carne. Foi uma visão que finalmente deu ao filme de zumbi a 

credibilidade que lhe faltava. Ao derrubar as fronteiras entre o moral e o 

monstruoso, os vivos e os mortos, Romero assinalou um novo estágio no 

desenvolvimento do zumbi. Cineastas dos zumbis não tinham mais que se 

esconder atrás de tramas cruas e efeitos especiais ridículos. Em vez disso, 

podiam tratar de assuntos sérios com niilismo apocalíptico e chocante na 

mesma medida.  

 

O filme de Romero funcionou, portanto, como um divisor de águas: retirou 

o zumbi do limbo cinematográfico em que se encontrava e revelou muito sobre as 

mudanças que aconteciam no inconsciente norte-americano à época, inclusive uma certa 

desilusão provocada por acontecimentos tão díspares quanto a guerra do Vietnã já 

citada, o assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy, o massacre cometido por 

Charles Manson e o escândalo político Watergate. Mas nem todos os filmes de zumbi 

seguintes obtiveram sucesso em delinear tal desilusão, e, na década seguinte, nos anos 

1970, esses filmes foram associados ao uso de drogas psicotrópicas e seu poder 

deletério, inclusive o de transformar, pelo menos ficcionalmente, usuários de drogas em 

zumbis assassinos. 

Em 1978, no entanto, Romero volta à carga com seu Despertar dos mortos, 

uma espécie de continuação, só que em cores, de A noite dos mortos-vivos. Na história, 

a invasão zumbi tomou conta do mundo todo e jornalistas e militares em Pittsburgh 
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conseguem um helicóptero e se refugiam em um shopping center. O local de refúgio 

não poderia ser mais apropriado para Romero destilar sua crítica aos anos 70, já que o 

filme captura o materialismo de uma geração egocêntrica, em que produtos e marcas 

começam a substituir as relações humanas e o senso de comunidade. Além disso, 

Romero confere mais humor à narrativa, o que deixa mais afiada sua crítica à sociedade 

capitalista. O humor mordaz evidencia o desgosto do diretor com a terra desolada e 

“zumbificada” que virara os EUA. E os zumbis que desfilam pelo shopping e que se 

arrastam pelo rinque de patinação em determinada cena ilustram bem a sensação do 

vazio consumista.  

Como afirma Russel (2010), o alvo da sátira de Romero, no entanto, é mais 

do que o consumismo: é todo o tédio da cultura capitalista pós-moderna. A premissa de 

Despertar dos mortos é de que a ordem social (vista em toda a filmografia de Romero 

como obsoleta e desacreditada) não pode ser restaurada. Em outras palavras, o que a 

trajetória narrativa de Despertar dos mortos encerra é um niilismo similar ao que se vê 

em A noite dos mortos-vivos. O apocalipse zumbi é aquele em que tudo que nossos 

heróis acreditam pulverizou-se.  

Durante os anos 80, mais filmes americanos de zumbis foram produzidos do 

que em qualquer época da história do gênero. Em termos de qualidade, no entanto, 

muitas dessas produções arrastavam o já desgastado gênero para o ostracismo. Mas é 

digna de nota uma aparição surpreendente dos zumbis no terreno da música. Em 1982, o 

cantor Michael Jackson lança o clipe da canção Thriller, presente no álbum homônimo e 

dirigido pelo famoso cineasta John Landis, que tinha no currículo alguns filmes de 

terror. Na história, o cantor vive um lobisomem que acompanha a namorada em um 

passeio. Quando o casal passa em frente a um cemitério, zumbis começam a sair de suas 

tumbas. De repente, Jackson também se transforma em zumbi e começa aí uma famosa 

sequência de dança, que já faz parte do imaginário cultural coletivo. Os trajes e 

maquiagens dos zumbis do clipe ajudaram a reforçar a imagem que se tinha dos mortos-

vivos. 

Também a respeito dos anos 80, merece menção o filme Dia dos Mortos, do 

mesmo George Romero, realizado em 1985. O filme parece fechar uma trilogia do 

cineasta, que se inicia com A noite dos mortos-vivos, passa por Despertar dos mortos e 

finaliza com este. Na história de Dia dos mortos, alguns poucos sobreviventes, após um 

apocalipse zumbi, tentam descobrir porque os mortos não continuam mortos. Embora 

contenha um final otimista, o filme é um dos mais obscuros e sangrentos de Romero, e, 
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além disso, traz uma heroína forte, diferentemente da personagem feminina de A noite, 

que vivia em estado catatônico de mais ingênua passividade. Aliás, a mudança de tom 

que assume a mulher nos filmes seguintes sobre zumbis tem seu reflexo muito claro na 

refilmagem de A noite dos mortos-vivos, em 1990, pelas mãos de Tom Savini 

(responsável pela disseminação de filmes de zumbis na Itália), com roteiro assinado 

pelo próprio Romero.  

Além de trazer a história a um público de uma nova geração, o remake 

colorido trouxe algumas mudanças fundamentais em seu roteiro, entre eles, o 

empoderamento feminino, já que a protagonista deste filme é muito diferente da do 

primeiro. A personagem frágil dá lugar a uma mulher decidida, proativa e armada, que 

toma decisões e enfrenta os zumbis. Talvez Romero tenha sido influenciado pela 

Tenente Ripley vivida por Sigourney Weaver no sucesso Alien, de 1979. Essa mudança 

de papel também reflete a afinação da narrativa fílmica com o contexto histórico então 

vivenciado. Além disso, a nova refilmagem trazia uma ferrenha crítica à cultura 

patriarcal e seu belicismo sem sentido. 

Poucos filmes são realizados sobre a temática zumbi entre 1985 e 1996, 

quando é lançado o game Resident Evil, o jogo japonês que virou um verdadeiro 

sucesso e que, sem demora, encontrou ressonância em Hollywood, fazendo com que os 

zumbis flertassem definitivamente com o cinema mainstream. Tomando os filmes de 

Romero como ponto de partida, a novidade estabeleceu um novo gênero de videogames, 

batizado de survival horror, em que os jogadores são confrontados com uma série de 

locações atmosféricas com efeitos cuidadosamente escolhidos para aumentar a tensão. 

Até então personagens de filmes baratos, os zumbis passaram, a partir do sucesso 

comercial de Resident Evil, a protagonizar filmes de alto orçamento. Como lembra 

Russel (2010), a relação entre filmes de zumbi e os videogames se provou 

estranhamente recíproca. Assim como Resident Evil pegou o fracassado gênero zumbi e 

lhe deu vida nova ao transferir os enredos apocalípticos arquetípicos de Romero do 

cinema para a sala de estar, o próprio filme zumbi descobriu uma nova perspectiva de 

vida. O sucesso do console gerou um recrudescimento do interesse em contos e histórias 

sobre os mortos-vivos.  

Mesmo recebendo críticas por não ser muito fiel ao gênero terror, Resident 

Evil, o filme de 2001, teve um efeito positivo sobre os zumbis, já que abriu as portas 

para a produção de outros blockbusters que tinham os mortos-vivos como protagonistas. 

Com o sucesso do filme, os zumbis subitamente alcançaram um nível de 
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respeitabilidade que nunca tiveram. “Era como se, depois de setenta anos ignorados, 

eles finalmente recebessem o convite para a festa de Hollywood” (RUSSEL, 2010, p. 

213). Podemos acrescentar, pelo menos para a festa que incluía muitos lucros. Assim, 

não havia motivos para deixar enterrado um cadáver rentável. E talvez a maior prova da 

aceitabilidade dos zumbis tenha sido sua aparição no maior arrasa-quarteirão de 2003, O 

Senhor dos Anéis, de Peter Jackson, quando os heróis despertam um exército zumbi das 

Sendas dos Mortos e usam-no contra a força de Mordor. 

Em 2002, o diretor inglês Danny Boyle lança o filme Extermínio, também 

um sucesso comercial. Na história, 28 dias depois do apocalipse zumbi, Londres 

aparece quase totalmente evacuada, mas existem alguns poucos sobreviventes 

remanescentes que lutam para descobrir a causa de uma explosão viral que transformou 

os infectados em enfurecidos maníacos homicidas. O filme se revela um comentário 

muito eficaz sobre os desacertos da sociedade ocidental contemporânea e sua crescente 

maré de raiva, que não parece ter limites definidos. Tratando de medos modernos de 

guerra biológica, ataques químicos e explosões virais, Extermínio mostrou-se o perfeito 

retrato das inquietações apocalípticas do mundo ocidental pós-11 de setembro. O fato de 

o lançamento do filme ter coincidido com o pânico em torno do SARS pareceu menos 

um acaso e mais prova de como ele estava ligado ao Zeitgeist, ou ao espírito de uma 

época. 

Dois mil e quatro foi um ano produtivo para os zumbis. Eles participaram de 

duas produções que alcançaram relativo sucesso: Todo mundo quase morto e a 

refilmagem de Despertar dos mortos. Também da Inglaterra, como Extermínio, Todo 

mundo quase morto, de Edgar Wright, é uma paródia eficiente sobre o apocalipse zumbi 

e faz inúmeras referências a todos os filmes de mortos reanimados que o antecederam. 

Segundo o diretor, Todo mundo quase morto pretendia-se uma comédia romântica que 

fazia uma crítica ao fato de as pessoas simplesmente ignorarem as outras nas ruas. Para 

Russel (2010, p. 218), “a grande piada é que todo mundo estava tão ‘desligado’ devido 

ao tédio da vida na Grã-Bretanha que nem se percebe a chegada dos mortos.” Continua 

Russel (2010, p. 218): 

 

Em uma das sequências mais engraçadas do filme, o protagonista vai até uma 

banca de jornais na manhã do despertar dos mortos e está tão mal pela 

bebedeira da noite anterior que não se dá conta do caos em sua volta. 

“Desculpa, parceiro, não tenho trocado”, ele murmura para um zumbi que 

confunde com um pedinte. 
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Vindo do próprio EUA, o remake de Despertar dos mortos, Madrugada dos 

Mortos (2004), foi duramente criticado durante seu lançamento pelos fãs mais radicais 

de Romero, que alegavam ser desnecessário refilmar o que já parecia perfeito. Mas o 

diretor Zack Snyder comprou a briga e realizou um bom filme, capaz de atrair a atenção 

do público atual como o fez o filme original em sua época. Madrugada dos Mortos 

mostrou um grau de ousadia e ação frenética e ainda revolucionou a gramática zumbi, 

trazendo criaturas ágeis e velozes, que causavam mais medo ainda na plateia. Snyder, 

no entanto, demonstrou pouco interesse pela locação do shopping como crítica ao 

consumismo norte-americano, substituindo o estofo político por aceleradas cenas de 

ação e mortes violentas. 

Em 2005, Romero volta à carga com Terra dos mortos, talvez seu filme 

mais político, já que se trata de uma das primeiras grandes produções a criticar 

abertamente o histórico de guerras de George W. Bush. Na história, zumbis tomam 

conta do mundo, aprisionando alguns sobreviventes em uma espécie de condomínio 

fechado em que há uma nítida separação entre ricos e pobres. A inovação ocorre por 

conta da inteligência de alguns zumbis, capazes de utilizar armas para atacar e se 

defender dos humanos. Terra dos mortos foi muito eficiente em insinuar o terrorismo 

como uma das grandes inquietações da contemporaneidade e os zumbis, mais uma vez, 

pareciam a resposta adequada a esses tempos cada vez mais perigosos e sombrios. 

Última incursão do diretor Romero à temática zumbi, Diário dos mortos 

(2009), em um exercício de metalinguagem, mostra um grupo de cineastas encurralado 

em um ataque de zumbis enquanto grava um filme de terror cujo take final mostra uma 

dupla de caipiras praticando tiro ao alvo em um zumbi que lacrimeja sangue. Romero 

parece perguntar quem é o verdadeiro monstro naquela situação e insinua, a partir de 

uma imagem comovente, uma centelha de humanização do morto-vivo. Diferentemente 

dos zumbis cruéis de Guerra Mundial Z (2013), uma superprodução estrelada por Brad 

Pitt – e a simples presença do astro hollywoodiano dá uma noção do alcance e aceitação 

do filme zumbi. Na trama, uma terrível e misteriosa doença se espalha pelo mundo, 

transformando todos em mortos-vivos sedentos de carne humana. Como em Madrugada 

dos Mortos, os zumbis são ágeis, verdadeiros velocistas, o que contraria a imagem 

quase estática que se tem destas criaturas.  

 Por fim, vale destacar o filme, também de 2013, Meu Namorado é um 

Zumbi, cujo enredo se passa em um cenário pós-apocalíptico,  em que o zumbi R passa 

por uma crise existencial e se apaixona por uma humana, sendo discretamente 
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correspondido. A curiosidade fica por conta da higienização e humanização do zumbi, 

já que, à medida que seu amor aumenta, suas feições horrendas vão cedendo lugar ao 

rosto saudável de um humano não infectado. Como sinaliza Gil (1994), os monstros 

proliferam e os vemos por todos os lados, invadindo o planeta, portanto, não demoraria 

para que cessassem de nos parecer monstruosos e parecessem até simpáticos e 

familiares. Exatamente como ocorre em Meu Namorado é um Zumbi. 

 Muitos filmes foram e são produzidos com uma frequência impressionante e 

torna-se impossível elencar todos. Este rol de filmes de zumbis se pretende um guia 

modesto para se compreender como os zumbis foram mudando de forma e sentido com 

o tempo, mas carregando algo em comum: a possibilidade de representação de nossos 

medos mais visíveis ou recônditos. Como afirma Russel (2010, p. 229): 

 

O medo de desastres naturais e ataques terroristas certamente parece ter 

encontrado uma válvula de escape na cultura pop: o filme zumbi. Isso levou a 

alguns cruzamentos improváveis. Vivemos em tempos preocupantes e 

incertos nos quais – por qualquer razão – nossa fé na coesão da ordem social 

foi profundamente abalada. O mito zumbi, que evoluiu ao longo das décadas 

para se tornar menos sobre raça ou magia e mais sobre o próprio apocalipse, 

parece ter se tornado a perfeita expressão desses medos. 

 

 Independentemente de como seja visto, o renascimento do zumbi no final do 

século XX e nos primeiros anos do século XXI é um fenômeno cultural único, é o 

monstro perfeito para esses tempos perturbadores e um suporte eficiente para as mais 

diversas significações, como provam o seu alcance, pois, não só no cinema, os zumbis 

estão presentes em outras latitudes e plataformas artísticas ou comerciais também, 

funcionando nos mais variados registros: do humor à crítica, da conscientização ao 

horror puro. Para onde quer que olhemos, os mortos estão de volta de suas tumbas, 

monstros até então marginais transformados em ícones populares do terror.  

 Na publicidade, por exemplo, são garotos-propaganda do desodorante 

Rexona Men, em cuja campanha correm atrás de um famoso jogador pelos corredores 

de um hotel. Além disso, servem para vender pizzas (para a loja neozelandesa Hell 

Pizza) e anúncios classificados (para o site brasileiro OLX). E mesmo o Centro de 

Controle de Doenças Norte-Americano se rendeu aos encantos dos zumbis, em um 

anúncio em que se lê, sobre a imagem de um morto-vivo, os seguintes dizeres: “If 

you´re ready for a zombie apocalypse, then you´re ready for any emergency”.  

 Nos quadrinhos, além de The Walking Dead, sobre cuja versão televisiva 

falamos mais adiante, é importante destacar o sucesso da série Marvel Zombies, em que 
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os heróis da franquia Marvel, como Homem de Ferro, Wolverine e Capitão América 

aparecem transformados em mortos reanimados. Nos smartphones e tablets faz sucesso 

o jogo Plants Vs Zombies, em que os jogadores devem defender suas casas de uma 

praga zumbi. E estes seres são anualmente homenageados nas populares zombies walks, 

ou marcha de zumbis, em que pessoas fantasiadas de mortos-vivos caminham por 

espaços públicos de grandes cidades gritando a palavra de ordem “Braaains!!”. Embora 

tenha demorado um pouco a acontecer, seria natural que o sucesso dos zumbis também 

alcançasse a TV, o que de fato ocorreu, como veremos a seguir. 

 

2.3 ZUMBIS NA TELEVISÃO 

 

 As séries televisuais têm ocupado um papel de destaque na cultura pop 

mundial, prova disso são o sucesso comercial de obras de conteúdos tão díspares quanto 

24 horas (2001), The Big Bang Theory (2007), Mad Men (2007), Breaking Bad (2008) e 

Game of Thrones (2011) – esta última, inclusive, também tem sua cota de mortos-vivos. 

A televisão tem concentrado os melhores roteiristas em ação ultimamente, o que 

explica, em parte, a qualidade e o efetivo alarde causado por tais séries, que se 

debruçam sobre as mais diversas temáticas. Os canais no mundo todo têm chegado à 

conclusão de que as séries se tornaram o principal programa chamariz da televisão junto 

do público e é tempo, como afirma Esquenazzi (2011, p. 9), “de tentar compreender um 

movimento popular que percorre todas as classes sociais e todas as faixas etárias”. 

 É bem verdade que não faltam antecedentes históricos para as narrativas 

seriadas, que remetem aos romances folhetins do século XIX, que então já 

experimentavam o sucesso que pode alcançar um bom gancho para assegurar a leitura 

contumaz, continuada e viciante de seus leitores. E os americanos do século XX 

compreenderam isso muito bem, especialmente com o advento da televisão, já que as 

séries se adaptam perfeitamente às formas de difusão deste veículo de comunicação. A 

confirmação disso é que os americanos são responsáveis pelos maiores sucessos de 

público em dois gêneros então emergentes em 1951, a sitcom (I love Lucy) e a série 

policial (Dragnet). Desde então as séries têm alargado o seu escopo temático e seus 

gêneros (thrillers, dramas políticos, comédias românticas etc), alcançando também um 

profícuo modus operandi em outras plagas, como na França, na Espanha e na Inglaterra, 

não por acaso, dona do formato In the flesh. 
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 Neste processo, em que se alargou a densidade temática das séries, não 

devemos deixar de observar que, embora frequentemente flerte com a fantasia ou com 

os gêneros terror ou sci fi, aparentemente mais distantes da realidade, as séries 

televisuais nunca abandonaram a ambição de descrever o mundo real, a modernidade, 

com seus problemas e suas inquietações, até porque qualquer série depende da história e 

do contexto particular em que foi produzida e possui uma relação singular com a 

realidade. São produtos de seu tempo, em suma, então, acabam por espelhar o que 

vemos no mundo.  

 Como afirma Esquenazzi (2011), se a função das obras de arte consiste em 

propor às comunidades sociais experiências através das quais revivam de forma 

renovada as suas práticas cotidianas mais problemáticas e se o meio essencial utilizado 

para esse fim pelos artistas é a busca de um dinamismo formal perfeitamente adaptado a 

uma matéria específica, as séries televisuais criaram, sem dúvida nenhuma, um novo 

registro da arte. Este se consolidou ao utilizar rapidamente instrumentos originais, mas 

estabelecendo sempre as suas relações com a imensa herança da ficção popular por um 

lado e com as dificuldades da vida contemporânea, por outro. 

 Em outras palavras, podemos dizer que as séries televisuais, em qualquer 

parte do globo, desempenham um papel social e cultural importante, no sentido de 

trazer à tona algumas discussões de conteúdo social, econômico ou mesmo político, 

possibilidades caras aos Estudos Culturais. Afinal, “a parte ficcional da televisão não 

deixa de reagir aos constrangimentos exercidos pela atualidade: os problemas e outros 

debates de sociedade são uma matéria-prima quase obrigatória das séries televisivas” 

(ESQUENAZZI, 2011, p. 157). Continua Esquenazzi (2011, p. 170): 

 

Os autores da série têm plena confiança no seu instrumento. Utilizam-no em 

temas diretamente ligados tanto às suas como às nossas preocupações. Sabem 

que podem atrair públicos consideráveis, prontos a acompanhá-los quando a 

história é capaz de captar as nossas preocupações e esperanças. O modelo 

ficcional serial adapta-se admiravelmente a qualquer tentativa de 

aprofundamento: o seu filtro traveste as nossas realidades para poder vê-las 

de outra maneira, de mais longe, mas talvez mais eficazmente do que através 

de um documentário. 

 

 Confirmados o caráter adaptativo e o alcance da série televisual, devemos 

também compreendê-la como uma espécie de linguagem. A significação, produto da 

relação entre significante e significado ou do aspecto denotado com o conotado, é capaz 

de gerar sentido através da linguagem, como uma série de TV pode ser encarada. A 
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linguagem se utiliza dos signos para simbolizar, para estar por, ou também para 

referenciar objetos, pessoas e eventos do mundo real. Mas também pode referenciar 

coisas imaginárias e mundos de fantasias ou ideias abstratas que não são parte do 

mundo material, como no caso de diversas séries televisuais que tratam do universo 

zumbi. A esse respeito, podemos dizer que a ficcionalização dos zumbis na TV
5
 surgiu 

timidamente, em uma série de filmes bem curtos produzidos pela MTV chamada The 

Real World: Zombieville (2009). Os pequenos episódios simulavam um reality show, 

uma espécie de Big Brother, em que pessoas eram enclausuradas em uma casa e quem 

se descuidasse era abatido por zumbis que rodeavam a casa. Mas como afirma Russel 

(2010, p. 257): 

 

O humor negro de The Real World: Zombieville não era gratuito. A série foi 

desenvolvida em parceria com a fundação Legacy, uma entidade antitabagista 

voltada ao público adolescente. A mensagem principal era: “Zumbis podem 

não ser reais, mas as mortes provocadas pela indústria do cigarro são”. Quem 

poderia imaginar que os mortos-vivos chegariam à era do politicamente 

correto? 

 

 Sem dúvida, a significação alcança a fantasia e podemos perceber uma plena 

comunicação entre o audiovisual e a esfera do cotidiano, funcionando a televisão como 

uma instância especial para o processo de dinamização cultural. Afinal, desta forma a 

vida concreta é colocada e mostrada nas telas, em seus aspectos material e simbólico. Se 

visitamos algumas dessas séries que tratam da fantasia levada ao extremo, de um mundo 

em que os mortos ressurgem em vida, é possível encontrar as simbologias e referências 

mais diversificadas. Tomamos como exemplo três séries contemporâneas, produzidas 

entre os anos de 2010 e 2013 em diferentes partes do mundo, o que ilustra a onipresença 

da temática zumbi: The Walking Dead, Les Revenants e In the flesh. No capítulo que 

trata do nível interpretativo, nos deteremos mais na análise desta última. 

 A série americana The Walking Dead (a partir daqui, TWD), que estreou no 

canal AMC em 2010, é baseada nos quadrinhos de mesmo nome do autor Robert 

Kirkman. A série conta a história de Rick Grimes (Andrew Lincoln), policial de uma 

cidade americana que, depois de acordar de um coma em um hospital deserto, como a 

                                                 
5
 Importante notar que, antes disso, em 1994, a Rede Globo de Televisão exibiu a minissérie Incidente em 

Antares, baseada no livro homônimo de Érico Veríssimo, lançado em 1971. Na história, que se passa na 

fictícia cidade de Antares, no sul do Brasil, em meio a uma greve geral, sete mortos que falecem no 

mesmo dia são impedidos de ser enterrados, então voltam para reivindicar seus direitos e assombrar os 

moradores do local. 
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personagem principal de Extermínio (2002), descobre que o mundo foi tomado por um 

apocalipse zumbi e que os poucos vivos restantes lutam por suas vidas, em uma batalha 

em que conceitos como moral, ética e solidariedade são duramente redefinidos. Como 

afirmam Robichaud e Irwin (2013), à primeira vista, TWD parece ser mais uma história 

envolvendo o apocalipse zumbi e o fim da civilização conforme a conhecemos. No 

entanto, muito além dos zumbis, a série de quadrinhos e o subsequente seriado de TV se 

destacam pelo absurdo das ações que as pessoas ainda vivas são obrigadas a tomar para 

sobreviver em um mundo devastado – ações que, muitas vezes, podem ser consideradas 

eticamente questionáveis. 

 Enquanto nos filmes de zumbis é possível encontrar um início, um meio e 

um fim, com a história se fechando dentro daqueles minutos de projeção, o criador 

Robert Kirkman imaginou uma situação em que, dia após dia, os humanos não 

transformados teriam que sobreviver a um apocalipse zumbi, um pesadelo sem fim. 

TWD trata, portanto, da sobrevivência a longo prazo, o que irá demandar jogo de cintura 

das personagens sobreviventes e um novo modo de viver, com a reviravolta das normas 

sociais até então vigentes. Neste aspecto a série se destaca, já que mostra em que os 

humanos se transformam quando são obrigados a enfrentar zumbis diariamente. Como 

afirmam Robichaud e Irwin (2013), a série obriga o espectador a confrontar seus valores 

mais arraigados e a se perguntar: ainda seríamos capazes de defender esses valores em 

um mundo assim? O que seria permitido fazer? O que seria proibido? Sobrou algum 

limite, no fim das contas? Que normas sociais sobrevivem a um apocalipse zumbi? 

Ainda existem leis? 

 A prova da mudança nas regras de convívio já se insinua no primeiro 

episódio da série, intitulado Days gone bye (Dias passados), no qual, depois de acordar 

do coma e perambular pela cidade devastada, Rick Grimes ouve um barulho. Sabendo 

da ameaça zumbi, Rick se ajoelha para ver de onde vem o ruído e consegue visualizar, 

por debaixo de um carro, as pernas de uma garotinha que recolhe um urso de pelúcia 

que caiu ao chão. Rick então a chama: “Ei, menina! Sou um policial! Não tenha medo”. 

Quando a menina se vira, no entanto, reconhecemos a figura grotesca de uma criança 

zumbi, com o rosto desfigurado e sujo de sangue e que avança com violência em 

direção ao policial, tentando matá-lo. Depois de alguns segundos de pausa, que servem 

para registrar o desconforto do homem, este atira na cabeça da menina, que cai 

imediatamente morta. A introdução da série, portanto, já revela que as coisas mudaram 
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naquele novo mundo e que atirar na cabeça de uma garotinha pode se tornar algo banal. 

Como atestam Robichaud e Irwin (2013, p. 22): 

 

Em The Walking Dead somos apresentados a um mundo onde garotinhas 

viraram monstros que precisam ser mortos com um tiro na cabeça. Dessa 

forma, já de início percebemos que viver em um mundo assim cobra um 

preço moral dos sobreviventes. Eles começam a raciocinar de modo diferente 

sobre o que é certo e errado. Coisas que seriam consideradas injustas antes do 

apocalipse zumbi agora são postas em prática, como acontece no episódio 

Guts [Entranhas], em que os personagens se cobrem de restos humanos e 

deixam um homem algemado e indefeso no alto de um prédio. 

 

 Um dos motivos do sucesso da série TWD é exatamente a revelação da 

percepção gradual das personagens de que a antiga ordem mundial se foi. A sociedade 

desapareceu e levou consigo as convenções. Para os sobreviventes essa percepção foi 

estimulada pela destruição total do mundo em que viviam. Enquanto avaliam suas 

crenças e valores e convivem com zumbis do apocalipse, os protagonistas de TWD 

parecem reconhecer paulatina e intuitivamente a diferença entre moralidade e 

convenção e entendem que as regras sociais têm de ser estabelecidas sob outros 

parâmetros. A série, enfim, emula o estado natural de que fala Thomas Hobbes, no qual 

os homens são maus por natureza e podem todas as coisas. Para tanto, utilizam-se de 

todos os meios para atingi-las. Mas como ficam, em meio ao caos recém-estabelecido 

por um apocalipse zumbi, o amor, a amizade, o respeito e a confiança? Possivelmente 

agonizando. 

 A problemática relação entre humanos e zumbis também é foco das outras 

duas séries que destacamos aqui. Se a ideologia é uma prática, uma maneira de criar, 

produzir ou manter determinadas relações sociais, as três séries o fazem de maneira 

eficiente, mas enquanto em TWD essas relações apontam para uma ideologia da 

segregação, até porque os zumbis são de fato vilões, as outras duas apontam para uma 

ideologia que privilegia o pertencimento, a empatia e o acolhimento do outro, embora 

muitos revezes e manifestações de intolerância estejam presentes em suas narrativas por 

meio das ações e falas das personagens, as formas simbólicas de que fala Thompson 

(2002). 

 A série francesa Les Revenants (Os Retornados, em português) foi lançada 

em 2012 pelo Canal +. Criada por Fabrice Gobert, o drama é uma adaptação do filme de 

mesmo nome, no Brasil intitulado Eles voltaram (2004). Na história, que se passa em 

uma pequena cidade do interior da França, misteriosamente, pessoas que faleceram há 
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alguns anos voltam à vida e retornam para suas respectivas casas como se nunca 

tivessem morrido. Algumas delas morreram há décadas, outras há poucas semanas. 

Ninguém entende como e por que essas pessoas foram, supostamente, escolhidas. 

Aqueles que ressuscitaram buscam se reintegrar à sociedade após as diversas mudanças 

ocorridas enquanto estavam mortos. A pequena cidade escondida entre montanhas e 

represas da França está sempre saturada com cores frias (o azul, o cinza), mas 

intencionalmente, já que as personagens estão afundados na tristeza e na melancolia. 

Aos poucos vamos conhecendo as histórias de algumas personagens, como a 

de Camille (Yara Pilartz), que morrera em um acidente de ônibus quatro anos antes, 

deixando para trás os pais, que se separaram diante do peso da tragédia, e uma irmã 

gêmea, que agora é uma adolescente rebelde, Lena (Jenna Thiam). Também 

conhecemos Simon (Pierre Perrier), um cantor que se suicida no dia de seu próprio 

casamento com a garçonete Adéle (Clotilde Hesme). Anos se passaram e, atualmente, 

ela trabalha como bibliotecária, enquanto vive um relacionamento com o delegado da 

cidade – e criam uma filha, que, posteriormente, descobrimos ser de Simon. Enquanto 

isso, a depressiva Julie (Céline Sallette), sobrevivente de um atentado sete anos antes, é 

encontrada pelo misterioso garotinho Victor (Swann Nambotin), responsável pelo 

mistério maior da trama: não sabemos de onde surgiu, quem são seus pais, porque se 

comporta de forma estranha. Todas as personagens mortas, em uma manhã qualquer, 

resolvem retornar à vida e viram de cabeça para baixo a rotina da cidadezinha. 

Ao longo da série, o diretor explora a tensão entre vivos e mortos e o 

absurdo do reaparecimento destes últimos. Não é fácil para os próprios mortos e nem 

para os familiares e amigos estabelecerem novamente este vínculo perdido, embora 

reencontrar um ente querido pareça uma boa ideia. Com sua mistura de drama, suspense 

e existencialismo, Les Revenants aborda inúmeras questões sociais diante do retorno 

dos mortos, a segregação direta e indireta produzida pelo medo do diferente, o que faz 

deste aspecto um forte elemento de conexão com In the flesh. Mas enquanto os zumbis 

da série francesa têm uma aparência “normal”, assemelhando-se a humanos em boa 

forma física e com boa saúde – aparência saudável que só começa a declinar a partir de 

determinado tempo –, em In the flesh os zumbis têm uma aparência monstruosa, são 

pálidos e possuem olhos esbranquiçados e vidrados, por isso são condicionados a usar 

maquiagem e lentes de contato para se adequarem ao padrão estabelecido. Em Les 

Revenants, a aceitação do diferente, a julgar pelo aspecto físico dos mortos, parece mais 
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palatável que na série britânica, mas ainda assim os programas dividem semelhanças 

temáticas. 

 Criada por Dominic Mitchell e veiculada pelo canal BBC em duas curtas 

temporadas entre 2013 e 2014, In the flesh tem apenas sua primeira temporada analisada 

nesta pesquisa. São três episódios de aproximadamente 50 minutos que se encaixam no 

processo clássico de narração. Isso significa dizer que as técnicas cinematográficas 

empregadas privilegiam a continuidade narrativa e a linearização a partir da vinculação 

de um plano com outro. Além disso, como nos lembram Vanoye e Goliot-Lété (2009), o 

encadeamento das cenas e das sequências se desenvolve segundo uma dinâmica de 

causas e efeitos clara e progressiva. A narrativa fílmica clássica traz consigo as marcas 

das formas romanescas do século XIX, já que existem a mobilidade e a flexibilidade do 

ponto de vista, o que o teatro, como primeira influência do cinema, não permitia. A 

câmera, dessa forma, pode se situar e mostrar diferentes perspectivas, inclusive ocupar o 

papel de uma personagem, no caso da câmera subjetiva, muitas vezes utilizada na série, 

quando revela o ponto de vista de Kieren Walker, o protagonista, que se depara com 

situações de conflito, em busca de seu lugar no mundo.  

 A história de In the flesh ocorre em um futuro próximo em que o apocalipse 

zumbi já aconteceu e os mortos-vivos, após a descoberta da cura do “zumbinismo”, são 

reabilitados e passam a ser reinseridos, pelo governo britânico, na sociedade, a despeito 

do preconceito e perseguição que sofrem dos opositores desta política de reintegração 

social. Iniciando-se com um pesadelo, como no filme Despertar dos mortos (1978) – o 

que revela o constante diálogo entre filmes e séries com esta temática – Kieren (Luke 

Newberry) acorda de um sonho ruim em que se vê em um supermercado, junto a uma 

zumbi, matando uma garota e comendo seu cérebro. Acordado por um médico, Kieren é 

logo tranquilizado de que o remédio nele aplicado, a Nortriptilina, está surtindo efeito e 

ele apresenta um quadro de reversão em relação à doença que o acomete. Logo 

descobrimos que Kieren era um zumbi. Reticente quanto ao encontro com os pais que 

vêm buscá-lo, o rapaz é indagado pelo médico sobre sua condição e Kieren responde o 

que parece ser um mantra de todos os zumbis medicados: “Sou um portador da 

Síndrome do Falecimento Parcial e o que eu fiz no meu estado não tratado não é minha 

culpa”, uma espécie de remissão dos pecados para o alívio da consciência retomada. 

 Em uma cena paralela, conhecemos os pais e a irmã de Kieren, que vivem no 

vilarejo de Roarton, no estado de Lancashire, Inglaterra. Enquanto os pais estão 

ansiosos por reencontrar o filho, a irmã rebelde, que agora faz parte de uma facção 
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militar chamada Força Voluntariada de Humanos (FVH, no português, ou HVF, no 

inglês) rejeita fortemente esta ideia. Jemima (Harriet Cains) acredita, como seus 

companheiros de luta armada, que os zumbis são uma espécie de mal a ser debelado, já 

que foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas durante a Ascensão, nome 

que os moradores de Roarton dão à invasão e aos ataques sanguinolentos dos zumbis 

em 2009, quando os mortos voltaram à vida. Como o evento ocorreu primeiramente nos 

grandes centros urbanos, as pequenas cidades tiveram tempo de organizar forças 

voluntárias para combater os zumbis e Roarton foi a primeira que fundou a Força 

Voluntariada. 

 A irmã de Kieren participa ativamente das reuniões organizadas pelo 

sargento Bill Macy (Steve Evets) e pelo vigário Oddie (Kenneth Cranham), os mais 

radicais integrantes da Força Voluntariada de Humanos e combatentes ferozes da 

presença de ex-zumbis naquela comunidade. Ainda assim, Roarton está discretamente 

recebendo de volta alguns de seus antigos moradores, como Kieren, que se prepara para 

retornar ao convívio familiar. Antes disso, ainda no centro de reabilitação, recebe lentes 

de contato e maquiagem cor da pele para que disfarce sua fisionomia zumbi e não 

choque tanto seus parentes. A chegada de Kieren em casa deixa o clima pesado, com os 

pais tentando naturalizar a situação do rapaz e a irmã agindo de forma agressiva.  

 A notícia, porém, de que há um portador da Síndrome do Falecimento 

Parcial no beco sem saída, a mesma rua de Kieren, faz com que Jemima corra para 

acobertar e defender o irmão, já que Bill Macy está disposto a destruir qualquer zumbi 

na região. O primeiro episódio termina com duas revelações chocantes: a vizinha de 

Kieren, uma senhora, é acusada de ser uma zumbi e é friamente assassinada por Macy 

que, depois do atentado, volta para casa e recebe a notícia de que seu filho Rick (David 

Walmsley), que havia se alistado no exército britânico para lutar no Afeganistão, está 

vivo. Ou parcialmente vivo. 

 O segundo episódio tem início com Kieren saindo de casa às escondidas para 

conhecer o próprio túmulo. No cemitério, acaba encontrando Amy Dyer (Emily Bevan), 

outra zumbi que aparece constantemente nos pesadelos de Kieren. Enquanto o rapaz é 

medroso, questionador e carrega um grande peso na consciência por ter matado e 

comido outros humanos, Amy é divertida, racional e pragmática. Ela convence Kieren a 

irem se divertir em um parque de diversões e ali eles têm uma conversa sobre o medo 

que provocam nos moradores da cidade. Enquanto isso, Rick, com o rosto desfigurado, 

chega a Roarton em um caminhão do exército e é recebido com desconfiança pelos 
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moradores, mas não por seus pais, que o acolhem e contam para ele que Kieren havia se 

suicidado logo depois de sua partida para a guerra. Descobrimos aos poucos que Kieren 

e Rick tinham um grande afeto entre si. Depois de fugir do parque onde é reconhecido 

por alguém e chamado de monstro, já em casa, Kieren recebe a visita de Amy. Ao 

descobrir que Rick está vivo, Kieren resolve ir a um pub com a moça, onde finalmente 

os dois rapazes se encontram. A conversa dos dois é interrompida por um dos soldados 

da patrulha, que alega ter avistado dois zumbis perto de uma caverna. Depois de 

encurralar dois mortos-vivos que ficam sob a mira de Rick, Kieren o desafia a não matar 

os zumbis, já que eles também são como as criaturas aprisionadas. Rick recua e desiste 

de atirar, para o desgosto de seu pai. 

 No terceiro e último episódio, descobrimos que Phillip (Stephen Thompson), 

um dos mais aguerridos oponentes à recepção dos ex-zumbis em Roarton, passou a 

noite com Amy Dyer, embora rejeite essa ideia logo depois do ato consumado. Kieren 

retorna ao supermercado que aparece em seus sonhos e relembra que, na ocasião da 

morte de Lisa (Rian Steele), sua irmã presenciou tudo, mas não teve coragem de matá-

lo. Em uma conversa emocionante, os irmãos acabam por selar a paz. Paralelamente, 

Amy é humilhada por um dos patrulhadores, que a agride. Kieren se encontra com Amy 

na estação ferroviária da cidade e esta alega que irá embora para uma comunidade onde 

seja aceita. Enquanto isso, o pai de Rick, Bill Macy, treina o filho para matar Kieren, 

mas o rapaz se recusa, retirando a maquiagem e se revelando um “monstro”, como os 

outros que o pai ataca. O pai finge compreendê-lo, mas o mata. Logo a seguir, Kieren e 

Bill Macy travam um diálogo ambíguo que sugere o preconceito do pai em relação aos 

rapazes ora pelo fato de ambos serem ex-zumbis, ora pelo fato de serem homossexuais. 

Ao sair à porta de casa com as mãos sujas de sangue, Bill é assassinado por Ken Burton 

(Ricky Tomlinson), esposo da mulher que Bill matara ao fim do primeiro episódio. 

Depois de se esconder na mesma caverna onde cometera suicídio, Kieren é resgatado 

pela mãe e tem um acerto de contas com o pai, que revela todo o seu amor pelo filho. A 

série se encerra com o sepultamento de Rick.  

 Devemos salientar que a intenção do resumo acima, que insinua um 

simplismo que a série definitivamente não tem, é apenas esclarecer pontos cruciais da 

história, que é retomada em diálogos e imagens mais à frente. Há muito mais em 

questão: o simples fato de a narrativa de In the flesh se localizar em um futuro pós-

apocalíptico sugere que as relações sociais já passaram por modificações, mas, com o 

surgimento da cura para os portadores da SFP, essas relações deverão ser restabelecidas 
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às custas de uma readaptação de vivos e mortos. Embora seja uma narrativa clássica, o 

desfecho não leva o espectador imediatamente às respostas às questões postas, mas 

abre-se para uma reflexão sobre as mudanças nas relações pessoais quando as certezas 

se alteram, um dos grandes trunfos da série, que também comprova o quanto a matéria-

prima zumbi pode ser inesgotável. 
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3. ANÁLISE DO CORPUS (I KNOW YOU!) 

 

 Neste último e terceiro capítulo, que trata do nível interpretativo, 

iniciamos a análise a partir de algumas considerações sobre a linguagem 

cinematográfica, com seus conceitos e técnicas básicos que se estendem ao audiovisual 

como um todo, trazendo exemplos de cenas retiradas da própria série (subcapítulo 3.1). 

A seguir, observamos os aspectos denotativo e conotativo apoiados na teoria 

barthesiana, também tendo como parâmetros ilustrativos diálogos e cenas da narrativa 

(subcapítulo 3.2), realizando, portanto, uma interpretação simbólica. Por fim, 

analisamos aspectos sociais e culturais apoiados nas ideias do sociólogo polonês 

Zygmunt Bauman (subcapítulo 3.3), em um trabalho de interpretação sócio-histórica. O 

campo de investigação abarca, portanto, os sentidos produzidos pela linguagem do 

cinema, pelos signos e discursos que envolvem os zumbis e, por fim, pelas ilações da 

narrativa com o social e o cultural. Neste último momento, considerando o que pregam 

os Estudos Culturais – que um produto cultural é capaz de preencher uma função na 

sociedade que o produz, como uma testemunha do real – é necessário contextualizar 

alguns conceitos de Bauman, especialmente a partir das novas configurações das 

relações interpessoais na contemporaneidade. Importante salientar que os campos da 

interpretação simbólica e da interpretação sócio-histórica não se excluem, não existem 

de forma estanque, mas, ao contrário, estão em constante diálogo e nos permitem refletir 

sobre como os elementos linguísticos e imagéticos interagem e se tornam significativos 

na narrativa de zumbi, em um movimento de transição em que se dá a passagem da 

desconstrução da série (nível informativo) para a reconstrução da série (nível 

interpretativo).  

 

3.1 SOBRE A LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

 

 Segundo Metz (2010), a linguagem cinematográfica atua no nível 

denotativo para criar sentidos e conotações diversas, o que ele chama de superação 

motivada. O conhecimento sobre esta linguagem nos permitirá compreender algumas 

cenas e simbologias da série, pois entendemos que a linguagem do cinema se estende a 

este tipo de produção audiovisual, obviamente, com algumas ressalvas. Devemos 

considerar que a linguagem audiovisual tem a mesma natureza para cinema e televisão 
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(bem como internet, filme publicitário etc), porém cada um tem uma linguagem distinta 

daquela que representa sua genealogia, o próprio cinema. Apesar de a linguagem de 

uma série televisual se aproximar da linguagem cinematográfica, com a utilização dos 

mesmos signos, elementos e técnicas, a série tem uma natureza toda própria e constitui 

em si um gênero (assim como a minissérie, o telefilme, o desenho animado, a 

telenovela). Além disso, a série tem um modo todo particular de ser consumida, já que 

isso pode ser feito pela internet, em que os capítulos estão disponibilizados de uma só 

vez em sites como o Youtube, onde In the flesh pode ser encontrada. Observadas essas 

ressalvas, é importante conhecer melhor como se constituiu a linguagem 

cinematográfica. 

Para Martin (2005), o cinema se constituiu exatamente em linguagem a 

partir do filme O Grande Assalto ao Trem (EUA, 1903), de Edwin S. Porter. A partir 

daí que se pôde notar a criação de recursos narrativos como a montagem, 

enquadramentos, movimentos de câmera, tipos de planos e ângulos de filmagens, cortes 

etc. Se, por exemplo, o que existia nos primórdios do cinema era a presença de uma 

câmera fixa que filmava o que lhe aparecesse à frente, com o tempo os primeiros 

realizadores cinematográficos foram descobrindo as técnicas e ferramentas que 

tornariam possíveis inúmeros processos de expressão que são utilizados com uma 

maleabilidade e uma eficácia comparáveis às da linguagem falada. Para Martin (2005, 

p. 22):  

 

 Inicialmente espetáculo filmado ou simples reprodução do real, o cinema 

tornou-se pouco a pouco uma linguagem, isto é, um processo de conduzir 

uma narrativa e de veicular ideias: os nomes de Griffith e de Eisenstein são 

os principais marcos dessa evolução que se fez pela descoberta progressiva 

de processos de expressão fílmica cada vez mais elaborados e, sobretudo, 

pelo aperfeiçoamento do mais específico de todos eles, a montagem. 

 

Araújo (1995) afirma que coube ao americano D. W. Griffith, um dos 

precursores da criação da linguagem cinematográfica, desenvolver a técnica da 

montagem paralela, na qual duas ações que se desenvolvem ao mesmo tempo alternam-

se na tela, no que ficou conhecido como simultaneidade de ações. Griffith também foi 

dos primeiros a utilizar o travelling, ou seja, realizou uma cena com a câmera em 

movimento, um dos fundamentos da arte cinematográfica. O deslocamento do aparelho 

de filmar rompeu com a imobilidade da cena, a partir do momento que permitia que se 

criassem diversos planos. Em meados do século XX, Astruc (1946 apud MARTIN, 
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2005, p. 4) já dizia que “A história da técnica cinematográfica pode ser considerada no 

seu conjunto com a história da libertação da câmera”. Ora, isso é bem verdade, já que a 

câmera móvel mata a ideia da unidade de ponto de vista, permitindo que se torne móvel 

como o olho humano e apontando diferentes visões (o olhar do espectador ou do ator), 

recebendo por isso nomenclaturas variadas.  

 A câmera passa a ser uma criatura em movimento, ativa, uma personagem do 

próprio filme. Se em um primeiro momento a câmera tinha um cunho mais objetivo, 

servindo para revelar ações e cenários, em um segundo momento ela também serviu ao 

propósito de revelar o ponto de vista de determinada personagem, recurso que 

possibilitou conferir certa subjetividade ao filme, conferindo-lhe sentidos diversos. 

Podia-se, assim, participar da história contada segundo o ponto de vista de uma 

personagem da ação. Foi exatamente do deslocamento da câmera, portanto, que nasceu 

a montagem, fundamental para o audiovisual como um todo. O estudo da linguagem 

audiovisual nos permite observar como o aspecto denotado está presente na narrativa. 

 Para Christian Metz (2010, p. 118), é pelos processos de denotação que o 

cinema é uma linguagem específica, pois a denotação faz coincidir o significante e o 

significado por analogia, ou seja, a imagem de um objeto é o próprio objeto ou o som de 

uma batida de coração é, forçosamente, a batida de um coração. Metz (2010) afirma que 

mesmo a denotação em uma obra audiovisual é motivada, já que são feitas escolhas 

durante a montagem, afinal, “um filme montado de qualquer jeito não é entendido” 

(METZ, 2010, p. 119). Nestes subcapítulos que seguem, de certo modo, introduzimos 

uma espécie de investigação interpretativa, com a seleção de cenas da série In the flesh 

que ilustram as escolhas do diretor no que tange à montagem, posição de câmeras, 

planos e sequências espaço-temporais. 

 

3.1.1 A Montagem: entre o Opaco e o Transparente 

 

 A montagem, que também recebe o nome de edição, é um processo que 

consiste em selecionar, ordenar e ajustar os planos de um filme com o objetivo de 

alcançar o resultado desejado – seja em termos narrativos, informativos, dramáticos, 

visuais, experimentais etc. A montagem pode ser narrativa (consiste em ordenar os 

planos de acordo com uma sequência lógica ou cronológica com o objetivo de contar 

uma história) ou expressiva (consiste em justapor planos com a finalidade de exprimir 

um sentimento ou ideia). No entanto, a categorização dos tipos de montagem nunca foi 
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um assunto tranquilo. A montagem dividiu técnicos e teóricos entre duas tendências 

principais: uma que defendia a opacidade, considerando-a essencial a um filme, 

capitaneada pelo cineasta russo Sergei Eisenstein; outra, apoiada pelo teórico e crítico 

de cinema André Bazin, defendia a transparência, sugerindo que a montagem deveria 

apenas se restringir à sua função narrativa, o que permitiria tornar o filme mais natural. 

 Segundo o cinema transparente de Bazin, o real é ambíguo por natureza e, 

portanto, nenhum sentido a priori lhe deve ser imputado pela montagem. Além disso, o 

cinema tem como vocação reproduzir o real, por isso, um filme deve conter 

representações tão ambíguas quanto o real ou tentar aproximar-se disso. Para Bazin 

(1991), deve-se levar em consideração fundamentalmente o respeito fotográfico da 

unidade da imagem, ou seja, deve-se mostrar o que foi efetivamente filmado, sem 

acréscimos de outras imagens. Por outro lado, Eisenstein (2002) e seu cinema opaco 

recusam a ideia de que possa existir um real no qual um único sentido exista e que seja 

intocável. Para esse cineasta e teórico, o real simplesmente não interessava se dele não 

se pudesse produzir sentido. Não é a reprodução do real que interessa a ele, mas uma 

reconstrução desse real, uma reflexão do (e sobre o) real sobre a qual se atribua juízo 

ideológico. Para Eisenstein o cinema deveria criar, para Bazin, recriar. 

  A montagem ideológica prova o papel considerável que o cinema pode 

desempenhar a serviço das ideias, seja positiva ou negativamente. Segundo o crítico de 

cinema Béla Balàsz (1948 apud MARTIN, 2005, p. 35), “o realizador não faz mais do 

que fotografar a realidade, mas, ao fazê-lo, ‘recorta’ nela uma dada significação. As 

suas fotografias são, incontestavelmente, a realidade. Mas a montagem dá-lhe um 

sentido... A montagem não mostra a realidade, mas a verdade – ou a mentira”. Na 

verdade, é impossível afirmar categoricamente que formas sintáticas complexas como 

as do cinema sejam despidas de significação. Mesmo na montagem narrativa, em que as 

cenas parecem se suceder naturalmente, sem que o espectador sinta o corte, não há uma 

técnica neutra, mas um procedimento que cria significação. Ao relacionar o trabalho de 

edição com a produção do controle do discurso, Milanez (2011) afirma que não é 

qualquer imagem que pode ser selecionada na produção de um filme, afinal, é o tipo de 

delimitação das cenas do filme que está em jogo, arregimentando uma hierarquização, 

classificação e categorização de planos que produzirão determinados sentidos em 

detrimento de outros. 

 Dominic Mitchell, o roteirista e diretor da série In the flesh, se apoia 

claramente no tipo de montagem narrativa, filiando-se ao modelo de transparência 
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proposto por Bazin (1991), já que faz avançar a história por meio do encadeamento dos 

elementos da ação segundo uma relação de causalidade visando à compreensão imediata 

do drama pelo espectador. Mas, ainda assim, a série se agarra a uma ideologia, com 

vistas a criticar alguns comportamentos (de ordem social ou cultural) atuais. De 

qualquer forma, percebemos que, assim como as palavras, o audiovisual é 

inevitavelmente carregado, atravessado, habitado pelos discursos nos quais o diretor (ou 

roteirista) vive sua existência sócio-histórica. Se não pela montagem, o diretor se utiliza 

de outros recursos (escolha de algumas cores, a referenciação espacial, a metáfora) para 

apresentar sentidos denotados e sugerir conotações, utilizando muitas vezes símbolos e 

signos no nível ficcional para alcançar uma significação ulterior àquela que vemos 

imediatamente no nível denotativo.  

 A montagem narrativa tem como base a continuidade, que segue os 

seguintes princípios: a) a homogeneização do significante visual (cenários, iluminação), 

do significado narrativo (relações, legendas/imagens, unidade de roteiro) e do 

significante audiovisual (sincronismo da imagem e dos sons – palavras, ruídos, música); 

b) a linearização, pelo modo como se vincula um plano ao plano seguinte, vínculos de 

olhares instauração de campo e contracampo (no diálogo entre personagens, por 

exemplo). “Todos esses meios têm em comum o fato de que fazem o espectador 

‘esquecer’ o caráter fundamentalmente descontínuo do significante fílmico constituído 

de imagens ‘coladas’ umas às outras” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2009, p. 26). 

 A montagem narrativa tem por função, portanto, descrever uma ação, 

desenrolar uma sequência de acontecimentos, expressar situações dramáticas, tal como 

ocorre em In the flesh. Mas nem por isso é uma montagem ingênua. O audiovisual, 

assim como pudemos perceber em relação aos signos, não é absolutamente neutro. De 

uma maneira ou de outra ele é fruto de seu tempo e das ideologias que perpassam esta 

época. Não há como fugir da história, como defendia Barthes, no máximo naturalizá-la. 

As imagens, depois de montadas, podem sugerir uma infinidade de ideias, levando, 

muitas vezes, o espectador a conhecer e/ou adotar determinados posicionamentos 

ideológicos, políticos, partidários, sociais.  

 De modo geral, portanto, a montagem narrativa refere-se às relações que se 

estabelecem de plano para plano, tratando essencialmente das relações de uma cena com 

outra, levando-nos a considerar o filme como uma totalidade significativa. Mas dentro 

desse tipo de montagem podemos encontrar outra, a invertida, que consiste em 

apresentar uma montagem que altera a ordem cronológica em proveito de uma 
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temporalidade subjetiva e dramática, saltando do presente para o passado e vice-versa, 

recurso conhecido como flashback, e ao qual Mitchell lança mão em alguns momentos 

de sua narrativa.  

 

3.1.2 Os Movimentos de Câmera e os Planos 

 

 São inúmeros os movimentos de câmera, cada um com determinada 

finalidade. Há os movimentos cujo propósito é meramente descritivo, como o 

acompanhamento de uma personagem ou de um objeto em movimento, a criação da 

ilusão de movimento de um objeto estático, a descrição de um espaço ou de uma ação. 

De outro modo, há movimentos com uma forte carga dramática, com uma grande 

significação de ordem psicológica. É o caso dos movimentos que acentuam uma 

personagem ou determinado objeto de cena, que expressam o ponto de vista subjetivo 

de uma personagem e sua tensão mental e, finalmente, aqueles que definem as relações 

espaciais entre dois elementos da ação. 

 Importante papel também cumprem os posicionamentos de câmera, os 

ângulos de filmagem. Geralmente justificados por uma situação ligada à ação, os 

ângulos de filmagem, as posições que a câmera assume podem adquirir um significado 

particular e são largamente utilizados por Mitchell. Temos, por exemplo, a câmera alta, 

ou plongée, em que se filma de cima para baixo, cuja função é apequenar a(s) 

personagem(ns) em determinada cena, “esmagando-a moralmente ao colocá-la no nível 

do solo, fazendo dela um objeto levado por uma espécie de determinismo impossível de 

ultrapassar” (MARTIN, 2005, p. 51). É o que vemos no frame em que a vizinha de 

Kieren é abatida por Bill Macy (fig. 1) ou quando o rapaz é subjugado pela arma de 

Rick (fig. 2). Em ambos os casos, a intenção da posição de câmera é ilustrar a situação 

de submissão em que se encontram as personagens, vítimas de violência física e moral, 

flagradas em posição de inferioridade em relação ao seu algoz. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

 

 Temos também a câmera baixa, ou contra-plongée, em que se filma de baixo 

para cima, o que sugere e dá uma impressão de superioridade, de exaltação e triunfo, já 

que engrandece a(s) personagem(ns) e tende a magnificá-la(s). Neste caso a câmera fica 

abaixo do nível dos olhos das personagens, voltada para cima. Em determinada cena, 

por exemplo, o protagonista Kieren Walker é enquadrado em um contra-plongée, 

depois de enterrar seu amigo e surgir maior e mais forte do que quando teve início sua 

história (fig. 3), o que significa mesmo o fortalecimento e amadurecimento do rapaz. 

Ele surge aos nossos olhos, portanto, engrandecido. É relevante ressaltar, no entanto, 

que as funções dos ângulos descritas acima nem sempre são algo fixo. Às vezes um 

contra-plongée pode servir para diminuir uma personagem. Se por acaso, um diretor 

filmar de baixo para cima um homem, mas atrás de si um gigantesco edifício, o sentido 

da imagem se altera, revelando a insignificância do homem em relação à enormidade da 

construção urbana, à grandiosidade de uma metrópole.  
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Figura 3 

 

 

 A supressão de cenas também tem papel relevante no audiovisual. 

Compreender-se por meias palavras é mais uma das tarefas de um diretor ao construir 

seu filme ou série, já que é impossível fazer com que todas as imagens relacionadas a 

uma obra sejam gravadas e utilizadas, de outra maneira esta ficaria muito longa e cheia 

de cenas desnecessárias. Por esse motivo existe um recurso muito válido: as elipses. A 

elipse consiste na supressão de um ou mais planos que têm importância pelo seu 

conteúdo dramático. Trata-se de uma escolha, de sugerir ao espectador determinadas 

situações, criando uma ilusão de que algo aconteceu entre uma cena e outra. A 

descoberta da elipse marca um importante passo no progresso da linguagem 

cinematográfica e, como diz Martin (2005), esta capacidade de evocação através de 

meias palavras é um dos grandes segredos do estranho poder de sugestão do cinema. 

 Outro aspecto relevante para a linguagem audiovisual é a escolha de planos. 

Devemos entender o plano como o segmento de imagem contínua compreendida entre 

dois cortes, isto é, a imagem registrada durante o intervalo quando a câmera está ligada, 

gravando uma cena. Existem inúmeros tipos de planos, que são utilizados em toda sua 

variedade em In the flesh. O plano geral, por meio de panorâmicas horizontais, revela o 

cenário onde se dão as ações. Muito usado na série, este plano, que varre uma paisagem, 

serve para mostrar a cidadezinha de Roarton e destacar sua solidão e isolamento (fig. 4). 

O plano médio, por sua vez, tem como objetivo enquadrar todo o corpo dos atores, 

tendo uma função narrativa, pois a ação tem maior impacto na totalidade da imagem, 

como podemos ver na cena em que personagens despersonalizados seguem um homem, 

como uma massa de zumbis inconscientes e autômatos (fig. 5).  

O plano americano enquadra as personagens acima do joelho e privilegia a 

ação em relação ao cenário (fig. 6). Os passos inquietos de Jemima de um lado ao outro 

http://www.sitetj.jor.br/gpg.asp
http://www.sitetj.jor.br/pm.asp
http://www.sitetj.jor.br/pa.asp
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no quarto de Kieren significam a decisão de tomar ou não partido do irmão redivivo, a 

quem incialmente rejeita. O plano conjunto, por sua vez, apresenta um grupo de pessoas 

no cenário e a ação não é visualizada nos mínimos detalhes, tendo um caráter descritivo 

e narrativo, como na cena que envolve um grupo de discussão de reabilitados (fig. 7) 

logo no início do filme. Natural que neste começo estejam as personagens 

despersonalizadas, pois a partir dali que se dará o reconhecimento da personalidade de 

alguns deles, por meio de suas falas (desabafos e confissões típicas de um sessão de 

terapia).  

O primeiro plano é o enquadramento que corta a personagem na altura do 

busto (fig. 8). É um plano de caráter psicológico, pois se percebe o estado emocional 

dos atores. No exemplo, Kieren revela-se surpreso com a reação negativa das pessoas 

em relação à sua presença no parque. Uma aproximação maior sobre o rosto da 

personagem e temos o primeiríssimo plano, ou close up, que é aquele em que o rosto ou 

parte do rosto ocupa toda a tela. O close up rompe com a unidade do filme, isolando 

uma de suas partes e entrando na intimidade de uma personagem. A ação não é 

percebida, dando-se atenção ao lado emocional transmitido pela expressão facial do ator 

ou atriz, como na cena que envolve a vizinha do protagonista (fig. 9), cujo 

primeiríssimo plano tem a finalidade de revelar todo seu medo interior e, ao mesmo 

tempo, comover o espectador. O plano detalhe (também conhecido por insert), por sua 

vez, é aquele que destaca pormenores do rosto ou do corpo do ator ou de determinado(s) 

objeto(s) de cena, sendo uma imagem de forte impacto visual e emocional, como o 

cartaz que enfeita o centro de reabilitação zumbi (fig. 10) ou as mãos sujas de sangue de 

uma personagem específica (fig. 11). Se a primeira imagem em detalhe funciona como 

lembrete da cura da doença zumbi, a segunda registra a culpa que determinada 

personagem carrega pela morte de outra.  

Nas figuras 1, 2 e 9, embora sejam utilizados planos distintos (câmera baixa 

nos dois primeiros frames e close up no último), percebemos um trabalho de iluminação 

que visa reforçar o aspecto sobrenatural da narrativa. A iluminação surge por baixo das 

personagens, o que indica, além do sobrenatural, a suspensão da realidade, já que esta 

prática é muito associada ao teatro, assim funcionando como uma espécie de claridade 

fantástica. Como afirmam Vanoye e Goliot-Lété (2009), a iluminação por baixo lança 

mais sombra do que luz no quadro e a sombra é tradicionalmente associada à ameaça. 

Como o sol ilumina de cima para baixo, a inversão desse sentido é forçosamente 

percebida como antinatural. O trabalho de iluminação na série, além disso, joga 

http://www.sitetj.jor.br/pc.asp
http://www.sitetj.jor.br/pp.asp
http://www.sitetj.jor.br/ppp.asp
http://www.sitetj.jor.br/pd.asp
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constantemente com a contraposição de claro e escuro, com algumas personagens 

engolfadas em sombras, outras parcialmente iluminadas espreitando de janelas banhadas 

pela escuridão.  

 O enquadramento, recurso fundamental do audiovisual que situa as 

personagens em relação ao que as rodeia e que muitas vezes se revela potencialmente 

metafórico, pode ser desarranjado, naquilo que se chama dutch tilt, ou 

“desenquadramento”. Como afirmam Jullier e Marie (2012), geralmente este recurso 

pode sugerir conotativamente desequilíbrio ou embriaguez de uma personagem, mas, no 

caso da série, funciona como conotação do andar trôpego dos zumbis, nos momentos 

em que o diretor recorre aos flashbacks e mostra os mortos-vivos ainda na fase da 

Ascensão. O mesmo recurso é utilizado na cena em que Kieren foge do parque, o ponto 

de vista que o acompanha treme, os cortes são rápidos, a corrida desabalada fica fora do 

quadro, provando, neste pequeno exemplo, a importância da engenharia dos 

movimentos de câmera. É importante destacar, no entanto, que o conteúdo e a 

expressão, as técnicas e ferramentas do audiovisual mencionadas, dos planos e posições 

de câmera à iluminação e ao enquadramento, formam um todo. As imagens ilustrativas 

arroladas apenas funcionam como significação por estarem combinadas, em uma 

associação íntima capaz de fazer um sentido completo ao espectador. 

 

Figura 4 
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Figura 5 

 

 

Figura 6 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

 
 

 

Figura 9 

 

 
 

Figura 10 
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Figura 11 

 

 
 

3.1.3 O Espaço e o Tempo 

 

 Da interdependência entre tempo e espaço é que se constrói um filme ou 

uma série. O dinamismo espacial e a simultaneidade e a descontinuidade temporais são 

características muito importantes da linguagem audiovisual. Martin (2005, p. 245), a 

respeito dessa relação, se pergunta se o cinema é uma arte do espaço, para logo a seguir 

responder:  

Não me parece porque, apesar das aparências realistas e figurativas da 

imagem fílmica, quando tomamos contato com o filme, não é o espaço que 

se nos impõe à partida com mais força, mas sim o tempo. Poder-se-ia, com 

efeito, conceber um filme que fosse temporalidade pura, um filme cujas 

imagens, de uma ponta à outra, permanecessem brancas. Pode falar-se do 

tempo do filme (esta temporalidade pura no caso extremo, o tempo da 

projeção, a duração da existência em ato da obra diante dos nossos olhos) 

antes de se falar do tempo no filme (o tempo da ação). 

 

 O estudioso defende a ideia, portanto, de que o cinema é uma arte 

fundamentalmente do tempo, visto ser esta a premissa que se torna mais imediatamente 

visível em todo o processo de compreensão do filme. O espaço fílmico não é 

essencialmente diferente do espaço real, mesmo permitindo o cinema uma ubiquidade, 

uma possibilidade de se estar em vários espaços simultaneamente, que a vida real não 

nos permite. Agora, o domínio absoluto que o cinema exerce no tempo é um fenômeno 

totalmente específico. Não somente é possível valorizar o tempo no cinema, como 

também modificá-lo, transformando-o e livrando-o de qualquer espécie de coação 

exterior. A câmera pode, com efeito, tanto acelerar quanto retardar uma ação, invertê-la, 

se for o caso, ou até interromper um movimento. 

 Segundo Martin (2005), pode-se falar de quatro tipos de tratamentos 

possíveis dado ao tempo em uma obra cinematográfica: o tempo condensado, aquele 
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usualmente utilizado no cinema, em que há uma continuidade causal única e linear, com 

a devida supressão dos tempos mortos (é o caso de In the flesh); o tempo respeitado, em 

que o tempo da ação coincide com o tempo de duração do filme (caso do filme Matar 

ou Morrer, de 1952); o tempo abolido, em que imagens de ações ocorridas em 

momentos distintos com determinada(s) personagem(ns) se sobrepõem ou ficam lado a 

lado (Vertigem, 1950); e finalmente, o tempo desordenado, baseado na evocação do 

tempo passado, maneirismo inspirado no romance e que é um processo de inversão do 

tempo, seja por motivos estéticos ou dramáticos (A noite de São Silvestre, 1923). 

 No caso do tempo invertido, trata-se de um recurso utilizado muito 

frequentemente por cineastas: o regresso ao passado ou flashback. Ele permite uma 

grande maleabilidade e uma grande liberdade de narração ao realizador, já que 

possibilita a modificação da ordem cronológica. A continuidade dos acontecimentos, 

portanto, não é inteiramente temporal, mas causal, ou seja, a montagem é baseada no 

regresso ao passado pela exposição das causas dos fatos apresentados. A sucessão dos 

acontecimentos segundo a sua causalidade lógica é respeitada, mas a cronologia é 

transformada e reestruturada em função de um ponto de vista fundamental para a 

compreensão da obra. O flashback é usado inúmeras vezes na série para marcar a 

memória de Kieren e sua lembrança de ter matado alguém em seu estado não tratado de 

zumbi, com sua aparência primitiva, durante a Ascensão.  

 A sequência inicial, aliás, já dá lugar a um flashback como forma de situar o 

espectador. Vemos uma moça que faz compras em um supermercado de prateleiras 

vazias, mas extremamente branco e iluminado, um contraponto ao que se seguirá, 

quando as luzes se apagam. Ela conversa ao telefone com alguém, que lhe solicita 

biscoitos. Neste momento há um insert na braçadeira que enfeita o braço da garota e 

onde se lê “HVF” (algo que será posteriormente explicado). Ao caminhar no mercado 

aparentemente deserto, a moça acaba caindo sobre um corpo morto. A partir dai 

sabemos que estamos no território do horror porque o cérebro do cadáver está sendo 

comido por um zumbi do sexo feminino. A seguir, a garota que caiu é abordada por um 

zumbi jovem do sexo masculino, enquanto, em off, ouvimos alguém chamar por Kieren, 

que desperta de seu pesadelo. Passamos, a partir desse momento, ao tempo atual da 

narrativa, embora outros flashbacks se sucedam no decorrer da história. Nesta 

passagem, o escuro da ação cede lugar à claridade do hospital onde se encontra Kieren, 

em uma simbologia da transformação da sombria monstruosidade à luminosidade 

asséptica do novo ambiente. 
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 O conceito de tempo no audiovisual implica necessariamente o conceito de 

data. São inúmeros os recursos para se indicar o tempo em que transcorre a ação, sua 

temporalidade (das legendas colocadas no início do filme a um plano de detalhe de um 

calendário). No caso de In the flesh, o diretor nos apresenta um plano de detalhe de um 

túmulo, onde se lê a inscrição com a data de nascimento e morte de Kieren, o que nos 

permite situar a série na atualidade (fig. 12). Mas não só este tipo de expediente diz 

sobre o tempo, mas o estilo de vestuário também serve para localizar aproximadamente 

a ação no tempo e, às vezes, caracterizar o espaço. Quanto a este, o diretor se encarrega 

de construí-lo dramaticamente, ou seja, o espaço representado é onde se desenrola a 

ação da narrativa, no caso, uma cidadezinha no interior da Inglaterra, Roarton, que 

aparece em panorâmicas, como para situar o espectador, e sob uma luz amarelada e em 

tons cinzentos, como se tais cores registrassem a aspereza das relações estabelecidas ali. 

 

Figura 12 

 

 

 Resumindo as considerações feitas sobre espaço e tempo, podemos recorrer 

às palavras de Martin (2005, p. 247): 

 

O universo fílmico constitui um complexo espaço-tempo, ou melhor, um 

continuum espaço-duração, em que a natureza do espaço não é 

fundamentalmente modificada (são-no apenas as nossas possibilidades de o 

experimentar e de o percorrer), enquanto a duração ganha no cinema uma 

liberdade e uma fluidez absolutas, podendo o seu decurso ser acelerado, 

retardado, invertido, fixo ou, muito simplesmente, ignorado. 

 

 

Se é verdade que espaço e tempo se encontram no audiovisual intimamente 

relacionados, é normal, sendo o espaço apresentado em blocos maciços (graças aos 

planos longos) que o tempo surja também como uma totalidade indivisível, não como 
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uma sequência de instantes, mas como algo que dura. Novamente percebemos a 

essência da montagem, já que é exatamente ela que cria no espectador essa ilusão de 

duração, não planos picados filmados em momentos separados, mas uma continuidade 

temporal que conduz a história para frente.  

 

3.2 INTERPRETAÇÃO SIMBÓLICA 

 

  

 Compreendemos por leitura simbólica de uma obra audiovisual aquela que 

não se detém apenas no sentido literal da narrativa, mas também no que é dito em 

relação a um outro sentido. Realizamos o que Eco (2004) chama de interpretação 

simbólica, que alcança o nível do roteiro, das escolhas técnicas que produzem certas 

imagens ou das metáforas utilizadas na forma narrativa, que compreendemos como a 

continuidade de uma ou várias ações que se inscrevem em uma cronologia com a 

abordagem de um sujeito desejante e os obstáculos à realização desses desejos. Neste 

universo, a simbologia aparece ora de maneira evidente ora sublinhada, como no caso 

da série In the flesh, que permite uma apreensão simples e literal do espectador ou do 

analista, mas também permite ser pontuada por diversas significações simbólicas.  

 O estudo da série nos permite observar grandes esquemas narrativos 

oriundos do patrimônio universal, suportes de conteúdos simbólicos ou míticos, 

possibilitando também que o analista verifique o funcionamento duplo do roteiro. De 

um lado o roteiro associa uma narrativa, que, para Vanoye e Goliot-Lété (2009), é uma 

sequência lógica de eventos e relações entre personagens, de conflitos, um conjunto de 

informações a serem distribuídas pelo filme (ou série) para garantir a compreensão e a 

verossimilhança, a uma progressão dramática, com sua sucessão de tempos e gradação 

contínua de tensão até o desenlace. Por outro lado, o roteiro pode propor um ponto de 

vista sobre a história e as ações das personagens, assim como imagens do mundo 

representado, carregadas de conotações. De qualquer forma chegamos à conclusão, 

apoiados na interpretação simbólica, que existe sempre sentido por trás do sentido, o 

que se confirmará com algumas ideias capitaneadas por Barthes e sua Semiologia. 

 Vanoye e Goliot-Lété (2009) postulam que qualquer arte da representação 

gera produções simbólicas que exprimem mais ou menos diretamente, mais ou menos 

explicitamente, mais ou menos conscientemente, um ou vários pontos de vista sobre o 

mundo real. Ao analista cabe indicar que tipo de ponto de vista persiste ali, se o 



93 

 

ideológico, o espiritual, o estético, o moral etc. Este ponto de vista ideológico, no 

entanto, não parece óbvio a todos os espectadores, o que nos leva a uma distinção feita 

pelos mesmos autores entre o espectador normal e o pesquisador analista, partícipe 

desse processo árduo de análise, desmonte e reconstrução do objeto cultural escolhido. 

Para Vanoye e Goliot-Lété (2009), o espectador comum está mais ligado ao prazer, por 

isso demonstra uma atitude mais passiva em relação ao que assiste, já que percebe, vê e 

ouve o filme sem um desígnio particular, participa do processo de identificação com as 

personagens e deixa-se guiar pela série, que pertence ao universo do lazer. Quanto ao 

analista, possui um papel mais ativo, de maneira racional e estruturada, em relação à 

obra fílmica, na qual realiza exames, observações, por meio de instrumentos de análise, 

sempre à procura de indícios do que quer investigar ou comprovar. Ao analista a série 

pertencerá mais ao campo da reflexão, da produção intelectual do que do mero prazer. 

 A discussão entre leitura compromissada ou descompromissada nos leva 

necessariamente a Barthes que, em O prazer do texto (1973), repensa o papel do leitor 

diante da escritura. Ali o autor separa os termos que vão destacar as diferenças entre 

dois tipos de textos: o texto de prazer e o texto de fruição, elencando a seguir dois 

regimes de leitura que circundam tais textos. Para Barthes (2013-b), o texto de prazer é 

aquele que contenta, enche, dá euforia, aquele que vem da cultura, não rompe com ela e, 

portanto, está ligado a uma prática confortável de leitura. O texto de fruição, em 

inverso, é aquele que põe o leitor em estado de perda, que desconforta, faz vacilar as 

bases históricas, culturais e psicológicas do leitor e o faz entrar em crise com a 

linguagem. 

 O exemplo de texto de prazer de que fala Barthes é aquele que nos faz 

escolher as páginas a serem lidas, sem que haja perda do entendimento do texto em si, 

são leituras menos exigentes em termos de intelecção. Já o texto de fruição, que envolve 

textos de vanguarda, causa um estranhamento no leitor, seja por conta da linguagem, 

seja por conta da temporalidade da leitura, constitui-se em um texto que não flui, apenas 

frui. É o texto que exige mais esforço do leitor para que se torne legível. Entendemos 

que In the flesh é uma série texto que congrega as duas qualidades, pois, se ao mesmo 

tempo alcança o espectador comum, fã de gore e histórias de zumbis, também é capaz 

de mobilizar um espectador exigente que pode, eventualmente, se tornar um analista 

desta obra. O trabalho do analista é reforçar o deslumbramento de qualquer tipo de 

espectador, tornando esse deslumbramento participativo e inclusivo. Para que todos 

possam ver, neste caso, o além das margens das narrativas de zumbis. 
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 Esse talvez seja o grande legado de Barthes, criar mecanismos que 

possibilitam qualquer um ver o além-texto. Como lembra Calvet (1973, p. 135): “O 

mérito de Barthes é o de ter aberto o caminho a uma acusação da linguística que 

mascarava o caráter deformante da linguagem”. Ou seja, a língua diz mais do que se 

imagina, ela não serve apenas à comunicação, mas também à significação. E como 

Barthes mostra isso? Por meio de suas elucubrações sobre a literatura, sobre o mito, 

sobre a cozinha dos sentidos, sobre o poder de sugestão da linguagem, não importando 

sua materialidade: propaganda, strip-tease, vinho, filme, moda... zumbis? Tudo pode se 

constituir um sistema conotado. “Barthes simplesmente assinala os signos, tenta indicar 

debaixo do natural afetado a cultura camuflada, desvenda, desmonta os mecanismos, dá 

a ver” (CALVET, 1973, p. 138).  

Ao tratar da fotografia na publicidade, por exemplo, Barthes (2009) afirma 

que esta faculta três mensagens: uma icônica codificada, uma icônica não-codificada e 

outra linguística, materializada pelas legendas. A mensagem icônica codificada é aquela 

que salta à vista, traduzindo a literalidade, a primeira percepção, enquanto a mensagem 

icônica não-codificada é aquela simbólica, que demanda conhecimento histórico e 

cultural do espectador. A mensagem linguística, por sua vez, aparece de forma dupla. 

Ela traz em um primeiro momento o nível denotativo, mas o conhecimento histórico e 

cultural do leitor pode lhe permitir alcançar o nível da conotação. A imagem, por sua 

vez, traz inúmeros signos descontínuos, mas que, emparelhados, também produzem 

sentido. A ideia de zumbi, por exemplo, é construída a partir de retalhos de signos: 

roupas rotas, corpo em decomposição, olhos sem vida, mãos em concha, a multidão de 

corpos móveis e cambaleantes. 

 Estendendo a concepção dos três níveis de mensagens da fotografia 

publicitária à série televisual, podemos dizer que esta também comporta mais de uma 

mensagem. A mensagem linguística se deixa separar facilmente das outras duas e 

consiste nas legendas constituídas por diálogos traduzidos para o português no canto 

inferior da tela. A distinção das duas mensagens icônicas, por sua vez, não se faz 

espontaneamente, já que o espectador recebe ao mesmo tempo a mensagem perceptiva e 

a mensagem cultural. Há uma clara relação entre as duas mensagens icônicas, a 

mensagem literal está impressa e é o suporte da mensagem simbólica. Neste aspecto, 

tanto a análise da mensagem linguística quanto da mensagem icônica nos permite 

utilizar as ideias de Barthes, pois ambos funcionam como significantes.  
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 Se encararmos o signo como uma mensagem, como defende Barthes (1985), 

podemos dizer que toda série televisiva, compreendida como signo, é uma mensagem, 

pois comporta uma fonte de emissão (uma rede de televisão), um ponto de recepção (o 

público) e um canal de transmissão, que, neste caso, coincide com o emissor. Sabendo-

se, como explicou Hjelmslev (1978), que toda mensagem é a reunião do plano da 

expressão (o significante) e do plano do conteúdo (o significado), uma análise mais 

atenta nos permite perceber, na realidade, também duas mensagens, uma ao nível da 

denotação, outra da conotação. O zumbi pode ser analisado, portanto, nestes dois níveis: 

o denotativo, que encaramos como o linguístico e o imagético em sua forma pura, e o 

conotativo, que pode carregar infinitos sentidos e significados. 

 Cada uma destas mensagens desenvolve, segundo Barthes (2009, p. 13), 

“além do conteúdo analógico (cena, objeto, paisagem), uma mensagem complementar, 

que é aquilo que se chama vulgarmente o estilo da reprodução”. Tal reprodução é um 

sentido segundo, cujo significante podem ser as imagens e os aspectos linguísticos 

referentes a determinado tema, e o significado, quer estético, quer ideológico, a cultura 

da sociedade que recebe as mensagens. Afirma Barthes (2009, p. 13): 

 

Todas as artes imitativas [em que se inclui o audiovisual] comportam duas 

mensagens: uma mensagem denotada, que é o próprio analogon, e uma 

mensagem conotada, que é o modo como a sociedade dá a ler, em certa 

medida, o que pensa dela. Esta dualidade das mensagens é evidente em todas 

as reproduções que não são fotográficas: não há desenho, por muito “exato” 

que seja, cuja própria exatidão não se transforme em estilo (“verista”); nem 

cena filmada cuja objetividade não seja finalmente lida como o próprio signo 

da objetividade. [...] Para todas estas artes imitativas, quando são comuns, o 

código do sistema conotado é provavelmente constituído quer por uma 

simbólica universal, quer por uma retórica da época. 

 

 A denotação, como sistema primeiro da linguagem, baseia-se na objetividade 

conferida pela arbitrariedade da relação significante-significado e, por este motivo, 

independe das situações históricas e sociais. A conotação, por sua vez, sempre levaria a 

um mecanismo de deformação dos significados do primeiro nível, o que permitiria que 

funcionasse como espaço de investimentos de valores ideológicos. O conceito de mito 

para Barthes, por exemplo, parte da ideia de que este é uma forma de comunicação, uma 

mensagem ou “linguagem”, um sistema de sentidos de segunda ordem. Mas a ideia de 

sentidos segundos percorre outras obras do pensador francês, especialmente em sua fase 

pós-estruturalista. De acordo com Barthes (2001, p. 199): 
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O significante da segunda mensagem é formado pela primeira mensagem em 

sua totalidade, razão porque se diz que a segunda mensagem conota a 

primeira (que já vimos ser de simples denotação). Encontramo-nos pois aqui 

diante de uma verdadeira arquitetura de mensagens: constituída ela própria 

por uma reunião de significantes e significados, a primeira mensagem se 

torna o mero significante da segunda mensagem, segundo uma espécie de 

movimento desgarrado, pois que um único elemento da segunda mensagem 

(seu significante) é extensivo à totalidade da primeira mensagem. 

 

 Podemos dizer que os zumbis têm um sentido de primeira ordem, como os 

signos linguísticos os descrevem (estabelecidos pelo gênero cinematográfico 

horror/terror: são autômatos, comedores de carne humana, alheios à realidade, pálidos e 

esfarrapados, andam inclinados e em bando, têm os olhos vazios, só são definitivamente 

combatidos com a destruição de seus cérebros etc), ou seja, tudo que se convencionou 

dizer sobre os zumbis, mas também muito importante é o seu sentido mítico, os zumbis 

como signos conotativos, que se desenvolvem a partir deste sentido primeiro, 

denotativo. O aspecto denotado dos zumbis se encerra em um campo de estereótipos 

convencionado a partir de seu surgimento no Haiti, mas reforçado pelo estabelecimento 

dos gêneros cinematográficos na antiga Hollywood, por isso é importante entendermos 

a questão de tais gêneros, que se estendem ao audiovisual como um todo, antes de 

prosseguirmos na análise da relação que se processa entre os sentidos denotado e 

conotado na constituição dos signos do monstro zumbi.  

 Os gêneros cinematográficos são uma invenção hollywoodiana. Com efeito, 

a indústria do cinema iniciada em Los Angeles nos anos 20 do século XX foi 

responsável pela categorização universal dos gêneros, em que se incluem o drama, a 

comédia, o thriller (suspense e terror), o western, o filme noir, o musical, o fantástico, a 

ficção científica e a ação. É claro, exceções podem ser encontradas em outras partes do 

mundo, como os filmes de artes marciais do Japão ou as pornochanchadas no Brasil. 

Mas, em essência, a divisão dos filmes em gêneros é produto legitimamente americano. 

Resumidamente, podemos dizer que um gênero cinematográfico é uma categoria ou tipo 

de filmes que congrega e descreve obras a partir de marcas de afinidade de diversas 

ordens. Tais marcas de afinidade tendem a ser de ordem narrativa ou temática. Para 

Nogueira (2010, p. 3): 

 

Um gênero será uma categoria classificativa que permite estabelecer 

relações de semelhança ou identidade entre as diversas obras. Desse modo, 

será possível, seguindo o raciocínio genérico, encontrar a gênese comum de 

um conjunto de obras, procurando nelas os sinais de uma partilha 

morfológica e ontológica – assim, através da ínfima comunhão de 

determinadas características por parte de um conjunto de obras, poderemos 
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sempre proceder a genealogia mais remota das mesmas, o que haverá de 

permitir compreender melhor o seu processo criativo e efetuar a arqueologia 

das ideias fundamentais que veiculam ou das situações que retratam. 

 

 Assim, podemos perceber que os gêneros podem constituir um capital 

hermenêutico seguro para o pesquisador, já que conhecê-los ajuda a interpretar um 

filme. Estudar um filme ou uma série televisual deve necessariamente, portanto, passar 

pela identificação do gênero a que ele/ela pertencem, uma vez que, segundo Nogueira 

(2010), dificilmente a compreensão, a interpretação ou a explicação de uma obra podem 

ignorar a sua genealogia e a sua família artística. É importante frisar, no entanto, que os 

gêneros não são fixos, não se constituem de maneira absolutamente estanques, já que é 

possível encontrar filmes que apresentam a hibridização de mais de um gênero, ou 

gêneros que, com o tempo, se modificam, se transformam, surgem e decaem, 

ramificam-se em inúmeros subgêneros – como acontece com a própria filmografia 

zumbi que estabelece o subgênero “apocalipse zumbi” – o que prova a não perenidade 

desta classificação. 

 A série In the flesh pode ser classificada, dentro da teoria dos gêneros, de 

terror. Muitas vezes a definição de um gênero assenta-se em diversos tipos de 

elementos: o conteúdo (no caso da ação), a temática (no caso da ficção científica) ou as 

emoções que suscita (o medo, no caso do terror). O sucesso de um terror nasce, 

ironicamente, do incômodo e do desconforto que este provoca no espectador. É como se 

o espectador encontrasse o seu prazer precisamente no próprio sofrimento, o que nos 

leva automaticamente à ideia de catarse preconizada por Aristóteles: a purgação dos 

medos através da contemplação estética. Alcança-se a objetivação, de que fala G. 

Delpierre (1976 apud Delumeau, 2009, p. 41): 

 

Um efeito do medo é a objetivação. Por exemplo, no medo da violência, o 

homem, ao invés de lançar-se à luta ou fugir dela, satisfaz-se olhando-a de 

fora. Encontrar prazer em escrever, ler ouvir, contar histórias de batalhas. 

Assistir com certa paixão às corridas perigosas, às lutas de boxe, às touradas. 

O instinto combativo desloca-se para o objeto. 

 

O terror ou o horror e seus monstros são uma forma de lidar com fatores que 

perturbam o indivíduo, de uma época ou de uma sociedade, e é exatamente, e também, 

para expurgar os medos contemporâneos, a ameaça representada pelo outro, pelo 

desconhecido, que é possível encontrar uma série como In the flesh e seus zumbis. 



98 

 

Nogueira (2010, p. 39) enumera um conjunto de características que nos ajuda a 

compreender o gênero terror/horror e, consequentemente, a série: 

 

Em primeiro lugar, temos a intenção de criar no espectador uma intensa 

excitação e nervosismo, como se, nos momentos decisivos, tudo se tornasse 

insuportavelmente urgente e perturbador. Em segundo lugar, uma 

instauração e perpetuação constante da dúvida sobre o desfecho dos 

acontecimentos e sobre o destino das personagens – é na medida em que a 

dúvida é constantemente relançada que o espectador é obrigado a rever suas 

hipóteses. Em terceiro lugar, a sugestão verossímil, mas enganosa, de 

expectativas – desse modo, o espectador é convidado a entrar num jogo de 

permanente inquietação, incerteza, ansiedade ou angústia. 

 

 A afetividade que se cria entre o espectador e o protagonista da história é um 

elemento caro ao terror/horror. É a partir da empatia que se estabelece entre esses dois 

polos que nasce a preocupação do espectador com o destino do herói. A dúvida relativa 

ao destino de tal herói, com o compartilhamento de seus medos e vulnerabilidades, 

deixa o espectador ansioso e angustiado, por esse motivo o terror/horror é tido como um 

gênero de forte tensão dramática. Resume Nogueira (2010, p. 40): 

 

Essa tensão dramática provém, em grande medida, do fato de as personagens 

atravessarem a história numa situação de risco quase fatal e de perigo 

iminente – como se a qualquer momento, e a todo momento, algo de 

irremediável estivesse prestes a ocorrer. Uma das situações narrativas onde 

esse perigo e esse risco mais vincadamente se revelam é precisamente na 

perseguição, situação que, de algum modo, tem a função dramática de 

dilatar a tensão e adiar a resolução de um conflito até os limites. 

 

 Percebemos a utilização de diversos destes expedientes na série In the flesh: 

de imediato nos afeiçoamos a Kieren Walker (é nele, como vítima, que a centralidade 

narrativa e dramática se impõe), tememos pelo seu destino, pelas perseguições que 

sofre. O terror/horror geralmente contém, também, um inventário preciso de imagens. 

Como afirma Ana Maria Bahiana (2012, p. 225), “O diálogo do terror não é com nossas 

funções mais elevadas de fala, escrita, cálculo, mas com nosso sistema límbico, em que 

se processam as trocas mais básicas, e em que se armazena todo nosso repertório de 

medos.” Fazem parte desse repertório os locais isolados (a cidadezinha de Roarton), os 

sótãos e porões, os recantos de nossa mente, portas, janelas (espaços de transição), 

chaves (reveladoras de segredos ocultos) e caixas que podem esconder mistérios. 

 Mas In the flesh também é produto de uma hibridização de gêneros, já que, 

se comporta os componentes do terror/horror, traz consigo também uma carga dramática 

típica do gênero drama. Ao contrário do que ocorre no filme de ação, por exemplo, em 
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que os acontecimentos tendem a ganhar relevância, no drama a caracterização das 

personagens adquire uma especial complexidade, já que o mais importante, do ponto de 

vista narrativo, são as consequências dos conflitos sobre aqueles que os vivem. É nesse 

sentido, afirma Nogueira (2010), que podemos falar em tensão dramática, isto é, nos 

efeitos que os acontecimentos provocam sobre aqueles que se confrontam com situações 

de dificuldade. A série pode ser considerada também, mais especificadamente, um 

drama psicológico, já que coloca o protagonista Kieren Walker, frequentemente, em 

confronto consigo mesmo, com os seus medos ou incertezas, com a sua insegurança ou 

as suas convicções, espelhadas por aqueles que o rodeiam, como se se tratasse de uma 

jornada de reconhecimento íntimo e superação das adversidades. 

 Seja se encaixando na categoria de gênero terror/horror ou drama, os 

aspectos denotativos da figura do zumbi se espalham em cada fotograma da série, seja 

no nível linguístico ou imagético. Em uma das primeiras cenas do primeiro episódio de 

In the flesh, ao ser medicado, Kieren avisa ao médico
6
 que prefere não rever os pais. O 

doutor lhe pergunta o motivo da recusa, ao que Kieren argumenta: “Porque sou um 

zumbi e mato pessoas”. Temos aí uma autoavaliação que relaciona a personagem 

zumbificada ao desejo incontrolável de matar e à monstruosidade. Ora, o monstro é a 

projeção máxima do horrorífico, pois combina o impossível com o proibido. Natural 

que Kieren se sinta desconfortável com sua forma, já que, como afirma Foucault (1972 

apud MILANEZ, 2011, p. 82), “o monstro constitui em sua existência e em sua forma, 

não apenas uma violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza”. 

Além disso, segundo Nazário (1998), o monstro define-se, primeiramente, em oposição 

à humanidade. Ele é o seu inimigo mortal, aquele contra o qual ela só pode reagir pelo 

extermínio.  

 Muito além desta fala, e para reforçar o caráter monstruoso dos zumbis, na 

paisagem árida e cinzenta da cidadezinha onde Kieren mora, toda emoldurada por uma 

fotografia amarelada, podemos encontrar inúmeras pichações, visualizadas em 

panorâmicas, onde se lê: “Cuidado com os monstros” (fig. 13) ou mensagens de repúdio 

aos zumbis: “Roarton tem orgulho de ser livre de monstros” (fig. 14). Ao se referirem 

aos mortos-vivos, os moradores de Roarton não economizam no uso de adjetivos pouco 

                                                 
6
 Este médico que é reconhecido em seu traje denotado/conotado branco. Interessante observar que os 

códigos de reconhecimento funcionam como materialidade denotada e são sistematicamente utilizados na 

narrativa, seja na indumentária médica, na plástica disforme dos zumbis, nas roupas dos militares ou da 

dona de casa, o que sugere diferentes níveis de significação, dando um sentido global e coerente à 

narrativa. 
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lisonjeiros, como “monstros”, “bestas”, “fantasmas”, “assassinos”, “viciados”, todos 

termos que participam de um campo semântico negativo, que reforçam o caráter 

antinatural das figuras que perambulam por ali, aqueles “monstros” que são “o modelo 

poderoso de todos os pequenos desvios, a forma desenvolvida de todas as 

irregularidades possíveis” (COURTINE, 2008, p. 256). 

 

Figura 13 

 

 

Figura 14 

 

 

 Ao incitar o ódio dos outros moradores de Roarton contra os zumbis, o 

vigário afirma: “O governo está trazendo estes inimigos perigosos de volta para nossa 

comunidade. Derrubando leis para proteger as bestas”. Phillip, o contador da FVH, 

avisa ao padre: “Acho que a exclusão deve continuar. Vivemos em um mundo em que 

monstros existem. Pessoas andando por aí fingindo ser zumbis e fantasmas. Eles ainda 

são um perigo para a população”. Em um diálogo com Bill Macy, o padre volta a 

destilar seu discurso raivoso: “Temos um lobo entre nossas ovelhas”. Em um passeio no 

parque, Kieren é reconhecido e perseguido, sendo chamado de “monstro” (fig. 15). Em 



101 

 

uma conversa com sua irmã Jemima, o rapaz escuta: “O que você é? Você é um 

demônio? Um monstro vindo do inferno? Olha, meu irmão era gentil. Ele não era um 

monstro. Quem é você? Qual o seu nome?”. A ideologia de segregação ou de distinção 

age, portanto, na vida cotidiana das personagens: em casa, no trabalho, no local de lazer, 

na igreja, na rua, muitas vezes por meio das palavras, do discurso carregado de ódio e 

rancor. 

  

Figura 15 

 

 

 O vigário, a despeito da profissão, e Bill Macy são os possuidores dos 

discursos mais virulentos contra os zumbis. Macy diz para o filho Rick, a quem solicita 

que mate o amigo Kieren: “Ele não é uma pessoa, é um animal. Pior do que um. Eles 

podem andar e falar, mas monstros são maus. Puro veneno. Deixa-os ir e se espalham. 

Isso. Eles se espalham. São como dentes apodrecendo. Um cai e os outros seguem”. Em 

outro discurso, o padre exorta: “Não sejam tolos! Aquelas coisas não são o que 

aparentam ser. Não são seus vizinhos, nem seus amigos. São impostores! Mutilações da 

mais alta ordem! Os mortos-vivos são o Cavaleiro da Morte em pessoa, com o objetivo 

da destruição e da maldade. Eles devem ser julgados. O bom senhor exige!”. O 

monólogo do vigário cria uma rima com uma fala de Amy, que explica para Kieren, em 

um passeio no parque, porque as pessoas têm medo deles, zumbis.  Amy afirma que o 

maior medo dos homens é da morte, o que justifica a inquietação das pessoas diante da 

presença dos mortos-vivos. Amy continua: “As pessoas sabem que o fim está próximo e 

não podem fazer nada. Então eles enlouquecem e vivem contando as horas. E nós não 

precisamos fazer isso. Podemos destruir o relógio, é uma bênção”. A seguir Amy cita 

uma passagem bíblica, uma entre tantas presentes na narrativa: “Deus limpará de seus 

olhos todas as lágrimas, pois quando ressuscitarem dos mortos serão como os anjos que 
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estão no céu”. A fala de Amy parece traduzir, literal e denotativamente, o sentimento de 

medo que permeia a relação humanos/zumbis.  

 Mesmo que os zumbis se encontrem medicados, controlados e reabilitados, 

em muitas cenas da série encontramos a imagem primitiva dos zumbis modernos. É que 

o nível conotativo, lembra-nos Metz (2010), só pode ser compreendido a partir de uma 

referência aos significantes básicos de uma imagem. No caso dos zumbis, o diretor 

necessita reforçar alguns estereótipos relacionados a eles para melhor se fazer 

compreender. Daí o retorno às imagens fundadoras dos mortos-vivos que reforçam, no 

nível denotado, a mitologia zumbi: como afirma Gonzalo (2011), a degradação física, o 

gesto de dor, a magreza, bocas e mãos ensanguentadas, pele machucada, marrom, 

azulada, verde, uma verdadeira semiótica visual do zumbi. Assim é que nos deparamos 

com a aparência de Kieren em seu estado “não-tratado”, bem como de outros zumbis de 

rosto desfigurado, em estado de putrefação e/ou sujos de sangue de suas vítimas (figs. 

16, 17, 18 e 19), sua ressurreição e levantamento da cova com as mãos em concha 

típicas do monstro (fig. 20), o banquete que inclui carne humana (fig. 21), a morte do 

zumbi que apenas se efetiva com um golpe na cabeça (fig. 22). 

 

Figura 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Figura 17 

 

 

Figura 18 

 

 

Figura 19 
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Figura 20 

 

 

Figura 21 

 

 

Figura 22 

 

 

 Os signos conotativos do termo zumbi, historicamente, ora remetem à ideia 

de morte, escravidão, consumismo, apocalipse, ora se referem aos anseios sociais, 

políticos e econômicos de cada época: Guerra Fria, AIDS, recessão, terrorismo. Barthes 

(1985) afirma que o signo é um valor que terá seu alcance redefinido caso o contexto 
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seja alterado. Sobre a atualidade de In the flesh, vejamos o nome que os zumbis 

recebem depois de reabilitados: portadores da Síndrome do Falecimento Parcial. A 

nomeação sugere uma relação intrínseca com o real denotado, o politicamente correto, 

um conceito que apareceu nos EUA dos anos 1980 aplicado primeiramente ao universo 

linguístico e que, posteriormente, se estendeu para várias práticas sociais, políticas e 

culturais em outras partes do mundo. Inicialmente, tinha o objetivo de banir o uso de 

termos considerados preconceituosos, injustos, imprecisos ou ofensivos a determinados 

segmentos sociais, como mulheres, negros, homossexuais, entre outros.  

 A ideia do politicamente correto, que passou a definir o que seria aceitável e 

apropriado na linguagem, alcançou, com o passar do tempo, as práticas sociopolíticas, 

defendida principalmente por grupos de ativistas, como as feministas, os movimentos 

negro e gay. Segundo seus detratores, o fenômeno, no entanto, assumiu características 

totalitárias ao tentar impor mudanças nas narrativas históricas e até mesmo em obras 

artísticas, quando as considera ofensivas a alguns de seus preceitos. Concebido a partir 

das ideias de vários pensadores marxistas, o politicamente correto está intimamente 

associado a conceitos como o multiculturalismo e o relativismo cultural. E na série, 

entendendo-se os zumbis como minorias, seria natural que, sujeitos à ubiquidade atual 

do politicamente correto, também tivessem a carga pejorativa de seu nome eufemizada. 

Como afirma Courtine (2008, p. 334-335): 

 

Sob suas formas mais extremas, essa tendência [ao politicamente correto] 

visa estabelecer uma correção do olhar que deixaria a pessoa cega para os 

aspectos exteriores do outro, bem como reivindica uma proibição das 

palavras, que manda falar através de eufemismos e bane da linguagem 

qualquer traço de discriminação verbal. A norma exige, nos dias de hoje, que 

o olhar renuncie a se demorar sobre a anomalia física, que o termo “monstro” 

já não se aplique a não ser metaforicamente a uma pessoa [...] Onde quer que 

se pouse o olhar, a deformidade deve passar despercebida. 

 

 Trata-se da transformação normativa do corpo anormal em corpo ordinário, 

mas que acarreta um paradoxo político. O discurso do igualitarismo entra em choque 

com o discurso do respeito à singularidade, discursos tão prementes na 

contemporaneidade, mas que se revelam contraditórios. Disso resulta que devemos 

tratar do mesmo modo todos os indivíduos e, ao mesmo tempo, respeitar suas 

diferenças, dilema que encontramos em In the flesh. Nossas sociedades, dado o seu 

caráter democrático, pedem igualdade, sendo, no entanto, sociedades de massa e de 
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controle, buscam a uniformidade. “Essa é a tensão que hoje perpassa as percepções, as 

representações, a experiência vivida do corpo anormal” (COURTINE, 2008, p. 337). 

 O processo de exclusão física a que foram submetidos os negros nos EUA 

dos anos 1960-1970 também é uma referência na série, já que aos zumbis é oferecido 

um exíguo corredor de um bar onde eles são segregados dos outros frequentadores do 

lugar (fig. 23). Assim, constitui-se na narrativa um espaço discrepante de relações que 

não dialogam com as políticas de inclusão contemporâneas como resposta ao 

politicamente correto. O que confirma o paradoxo político descrito anteriormente: por 

um lado, observa-se o discurso da tolerância e da compaixão pelo corpo anormal e a 

proclamação de sua igualdade (ilustrados pelo processo de reintegração dos zumbis pelo 

governo britânico), por outro, percebe-se um fluxo contínuo e midiatizado de celebração 

da perfeição corporal que submete as deformidades reais ou imaginárias a uma 

estigmatização por defeito e a uma exclusão física que imponha um controle sobre o 

corpo anormal (esta última, a reação dos militares de Roarton em relação ao retorno dos 

mortos-vivos). 

 

Figura 23 

 

 

 Vários diálogos sugerem outros níveis de compreensão além do denotativo 

também, como quando se dá a seguinte conversa entre Kieren e Amy, que resolve ir 

embora de Roarton depois de ser ofendida e agredida por um dos patrulhadores da 

cidade. Kieren questiona o motivo da decisão de Amy, que responde: “Tenho vários 

motivos. Este lugar nunca aceitará pessoas como nós. Jamais.” Kieren retruca: “Irão, 

nós os mudaremos.” E Amy continua: “Não, eles não irão mudar. Eu... Nós precisamos 

ir a algum lugar onde poderemos ser nós mesmos”. Mantida por estes dois personagens 

no terceiro episódio da primeira temporada da série, a conversa poderia ter sido 
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protagonizada, no mundo real, por alguma minoria costumeiramente vitimada pelo 

preconceito: homossexuais, negros, ateus etc. Como indivíduos que poderiam 

facilmente ser admitidos no círculo das relações sociais, mas que “possuem uma 

característica tal que pode impor-se à atenção daqueles dentre nós que os encontram, 

destruindo os direitos que têm em face de nós pelo fato de seus outros atributos” 

(GOFFMAN, 1975 apud COURTINE, 2008, p. 332). 

 No caso da série, a discriminação, a intolerância alcançam diversos níveis, 

que incluem o estabelecimento de um outro padrão para sua aparência física. Os 

zumbis, por exemplo, ganham, ao saírem do Centro de Tratamento do Falecimento 

Parcial, lentes de contato e maquiagem para esconderem sua fisionomia monstruosa que 

incluem a palidez, o descascamento da pele e o vazio dos olhos (figs. 24 e 25). No 

primeiro encontro com os pais depois de ser reabilitado no hospital, Kieren responde ao 

pai, que sugere que ele tomara sol: “É um creme para disfarçar. Me faz parecer... 

melhor”. Além disso, são medicados para agirem dentro da “normalidade” humana, ao 

que segue uma descrição do funcionamento da medicação, como a reconexão dos 

circuitos cognitivos e a reparação e balanceamento químico do cérebro, em uma 

apropriação do discurso médico para dar mais credibilidade à intervenção 

medicamentosa ficcional. 

 

Figura 24 
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Figura 25 

 

 

Normalização da aparência, adequação ao politicamente correto, não 

aceitação do outro, ofensa ao diferente. Todos estes elementos apontam, como já 

sinalizamos, para uma desigualdade nas relações presentes na narrativa. As construções 

de sentido da série remetem claramente à concepção de ideologia de Thompson, para 

quem as relações de dominação se revelam pelas formas simbólicas, que se dão tanto 

pelas imagens, pelos gestos, pelas ações, quanto pelas falas cotidianas. As relações 

assimétricas se dão, por exemplo, na oposição que o diretor  da série estabelece entre os 

fracos (zumbis) e os fortes (os militares armados de Roarton). Uma investigação do 

contexto social em que esta desigualdade de poder se realiza nos permite, portanto, 

compreender como se estabelecem e como se sustentam as relações de dominação e a 

consequente segregação do diferente decorrente dessa instabilidade.  

A noção de ideologia de Thompson nos permite mostrar também que tais 

relações assimétricas ultrapassam a ideia corrente marxista de luta de classes, mas pode 

também alcançar gêneros, raças e, neste caso, zumbis e não zumbis. Tal concepção se 

alinha ao que Barthes (2007) afirma sobre o poder, em sua aula inaugural no Collége de 

France no ano de 1977, que estaria presente nos mais finos mecanismos do intercâmbio 

social: não somente no Estado, nas classes, nos grupos, mas ainda nas modas, nas 

opiniões correntes, nos espetáculos, nos jogos, nos esportes, nas informações, nas 

relações familiares e privadas e até mesmo nos impulsos liberais que tentam contestá-lo. 

O poder dominante e suas regras que aprisionam ao ditar as normas de segurança e os 

modelos de comportamento. O aprisionamento figurativo de Kieren se apresenta, por 

exemplo, na cena em que o pai o esconde no armário da casa enquanto recebe visitas (e 

a fala do pai ao retirá-lo de lá: “– Desculpe por colocá-lo no armário”, não poderia ser 

mais significativa) e em pelo menos outros dois momentos, um em nível objetivamente 
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denotativo – com as grades que segregam o rapaz (fig. 26) – e outro a um nível menos 

óbvio e mais simbólico – o enquadramento de Kieren entre os limites da cama onde ele 

acorda para voltar a Roarton (fig. 27), como a registrar seu estado de sufocamento, 

corroborado por inúmeras aparições da personagem entre os espaços retangulares da 

janela da própria casa. 

 

Figura 26 

 

 

Figura 27 

 

  

 Ainda no nível denotativo, podemos dizer que a intertextualidade, ou o 

diálogo que um texto mantém com outros, possui diversos exemplos na série (basta 

observar alguns nomes de personagens que fazem alusão a obras clássicas da 

filmografia zumbi ou a cena em Kieren chega escondido sob um lençol à própria casa, 

uma referência ao filme E. T. – O Extraterrestre [1982], de Steven Spielberg). Como 

afirmam Vanoye e Goliot-Lété (2009), os cineastas herdam, observam, impregnam-se, 

citam parodiam, plagiam, desviam, integram as obras que precedem a sua. “Em outras 

palavras, as formas cinematográficas constituem-se em um fundo cultural no qual os 
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cineastas se inspiram, e cabe ao analista explicar os movimentos que dele decorrem” 

(VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 2009, p. 37).  

 Merecem destaque dessas situações de intertextualidade três momentos, um 

discursivo e os outros dois imagéticos. Em um diálogo com os pais de Lisa, Kieren 

assume a responsabilidade pela morte da garota, a quem ele mordera ainda na condição 

de zumbi. Aos que os pais retrucam: “Mas ela volta. É assim nos filmes, não é? Sim, 

nós já vimos. Se você é mordido, você volta. Em todos os filmes”. Além de a fala 

revelar a esperança do pai de ter de volta a filha desaparecida, ela dialoga com a 

mitologia presente nos filmes de zumbis. Esta intertextualidade, que neste caso coincide 

com a metalinguagem, deve contar com a cumplicidade do espectador, considerando 

por base uma cultura comum, um valor compartilhado. Cumplicidade que varia, 

evidentemente, segundo a competência do espectador e seu conhecimento de mundo 

para decodificar a alusão. 

 Em outra cena, para defender Kieren, sua mãe não hesita em fazer uso de 

uma serra elétrica (fig. 28), em uma clara referência a um clássico do cinema de horror, 

O Massacre da Serra Elétrica (1974), o que evidencia o arsenal intertextual utilizado 

por Dominic Mitchell em diversos momentos. Ainda em outra cena, quando Rick 

reaparece depois de sobreviver à guerra no Afeganistão, sua aparência lembra muito, e 

não por acaso, o monstro Frankenstein, com seu rosto costurado (fig. 29). Uma rima que 

se revelará muito rica pois, além de zumbi, Rick carrega a culpa e o estigma de ser 

homossexual, algo duplamente monstruoso, pelo menos na pequena cidade de Roarton. 

O intertexto, pontua Barthes (2013-b, p. 45), é esta “impossibilidade de viver fora do 

texto infinito – quer esse texto seja Proust, ou o jornal diário, ou a tela de televisão: o 

livro faz o sentido, o sentido faz a vida”. 

 

Figura 28 

 



111 

 

 

Figura 29 

 

 

  

 A noção de diegese também se revela importante para esta pesquisa. 

Conceito da narratologia, a diegese consiste na realidade própria da narrativa, diferente 

da realidade externa do leitor ou do espectador. O tempo e o espaço diegéticos são o 

tempo e o espaço que existem na história, com suas particularidades, limites e 

coerências determinadas pelo autor. A diegese nos permite a suspensão da descrença e 

considerar lógico que existam zumbis e que eles possam ser reabilitados. Os elementos 

extradiegéticos são aqueles que perpassam a história, mas que, de algum modo, estão 

fora dela, como a banda sonora da narrativa. Em muitos momentos, a música escolhida 

para embalar algumas cenas da narrativa tem a função de etapa de que fala Barthes em 

O óbvio e o obtuso (2009), complementando as imagens que se veem na tela ou 

ajudando, em forma de redundância, a contar a história. De qualquer forma, elementos 

diegéticos e extradiegéticos funcionam a um nível denotativo, mas podem claramente 

funcionar em um sentido ulterior, conotado. 

 A denotação revela-se, portanto, no nível simples, básico e descritivo, onde o 

consenso é amplo e a maioria das pessoas está de acordo com o sentido (todo o léxico e 

a gramática envolvidas na descrição dos zumbis). No segundo nível, o conotativo, estes 

significantes se conectam a sentidos mais gerais, vinculando-se à ideologia social, às 

crenças gerais e valores da sociedade vigente. Este segundo nível de significação, 

segundo Barthes (1985), é mais amplo, global e difuso, trata-se de fragmentos de 

ideologia e têm uma estreita comunicação com a cultura, o conhecimento, a história e é 

através deles que o meio ambiente do mundo (da cultura) invade o sistema simbólico. 

Pelas relações que se estabelecem entre humanos e zumbis e pela análise dos discursos 
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que vicejam em Roarton, percebemos a crítica à intolerância como o motor conotativo 

da narrativa, com o investimento ideológico do diretor sobre um problema muito 

presente na contemporaneidade, mas que deve ser questionado a todo momento, 

inclusive pelas vias culturais. 

 Se tivesse assistido à série, talvez Barthes (2013-a) ainda aplicasse àquela 

comunidade sua concepção de idiorritmia, fusão das palavras ídios (próprio) e rhytmós 

(ritmo), palavra pertencente ao vocabulário religioso, mas que foi tomada de 

empréstimo pelo autor para defender que, em toda relação comunitária, cada um dos 

indivíduos deve encontrar seu ritmo pessoal. Dessacralizada, a palavra aparece no curso 

Como viver junto (2002) de Barthes e designa todos os empreendimentos que visam à 

conciliação da vida coletiva e da vida individual, a independência do sujeito inserido em 

um agrupamento social. Neste contexto, em que se exclui a repressão, cada sujeito teria 

seu ritmo próprio, devidamente respeitado. Talvez esta seja a grave questão que 

perpassa toda a narrativa televisual em questão, as relações ali estabelecidas se revelam 

disrítmicas, em uma heterogeneidade de ações que segregam e excluem o diferente. 

 

3.3 INTERPRETAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Como afirma Filho (2015), quando uma mitologia, como a dos zumbis, 

irrompe e se dissemina, não demoram a aparecer interpretações que a associam ao 

espírito da época, o Zeitgeist. Foi assim com o sucesso dos bruxos e dos vampiros nos 

livros e cinema recentemente. Isso pode ser compreendido porque uma série televisual é 

um produto cultural inscrito em um determinado contexto sócio-histórico e a indústria 

televisiva, naturalmente, não pode viver estanque da sociedade que a produz. Como 

afirma Eco (2004), uma interpretação sócio-histórica considera que um filme (ou uma 

série) sempre fala do presente, do aqui e do agora de seu contexto de produção, seja esta 

obra ficcional ou um documentário. Em outras palavras, o filme/série opera escolhas, 

organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, constrói um mundo 

possível que mantém relações complexas com o mundo real, podendo funcionar como 

seu reflexo. 

Uma série televisual, portanto, pode se revestir de um papel de estruturador 

da representação da sociedade em espetáculo, estruturação que, segundo Vanoye e 

Goliot-Lété (2009), deve ser objeto dos cuidados do analista. Ainda de acordo com os 

autores (2009), a representação social se evidencia por meio dos sistemas de papéis 
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ficcionais e sociais, pelos tipos de lutas e desafios que implicam alguns grupos sociais, 

pela hierarquia das relações sociais, pelas identificações e simpatias por determinada 

personagem ou grupo de personagens ou pela rejeição a eles. Quanto aos zumbis, são na 

maioria das vezes portadores dos temores da sociedade que os imagina, vide a 

multiplicação de filmes com esta temática após os atentados de 11 de setembro. Como 

se as histórias de zumbis expressassem, em termos de entretenimento, alguma angústia 

essencial, inconsciente e coletiva que atravessa fronteiras. Um lembrete da 

inevitabilidade da morte, como sugere a personagem Amy Dyer, ou uma afronta à 

crença geral no caráter final da morte. Diz Russel (2010, p. 19): 

 

O zumbi é um símbolo da inquietação mais primitiva da humanidade, o medo 

da morte. Pleno da sensação mórbida das limitações e fragilidades do corpo, 

o mito do zumbi está intimamente ligado à relação turbulenta que temos com 

nosso próprio corpo. [...] Nas diversas maneiras como vem sendo utilizado na 

cultura popular ocidental, contudo, o zumbi foi passando por várias 

transformações e veio a significar algo muito mais complexo que o mero 

medo da morte. 

 

Sobre esta capacidade de funcionar como depositório dos mais diversos 

significados, Filho (2015) afirma que do terrorismo ao fanatismo religioso, da exaustão 

ambiental à sociedade de consumo, as mais diversas figuras de medo social e crítica 

política já foram projetadas sobre a superfície amorfa, passiva e plástica das hordas 

perambulantes de zumbis. É como se este fosse um mito-ônibus em que coubessem 

todos os significados. Além disso, Filho (2015) considera sugestivo que sua ameaça 

imaginária ocorra em uma era de superpopulação global e de frequência inédita nos 

contatos com a alteridade étnica, por causa da popularização das viagens internacionais, 

dos fluxos migratórios e da internet. 

A respeito do alcance e elasticidade metafórica dos zumbis, não acontece 

diferente com aqueles de In the flesh. Os mortos-vivos da série dizem muito sobre 

vários aspectos de nossa sociedade, inclusive sobre nosso modus convivendi, com a 

pouca vontade generalizada de interagir com o outro, com o diferente (daí resultando 

reações dissonantes como a xenofobia). Como causa do recrudescimento da rejeição ao 

“estrangeiro”, podemos falar da supervalorização da identidade individual, afrouxada 

das restrições impostas pela rede de vínculos sociais, condensada em um termo criado 

pelo sociólogo Zygmunt Bauman: a liquidez. Isso acarreta a fragilidade e 

vulnerabilidade do indivíduo, agora desprovido da proteção que os antigos vínculos lhe 

garantiam, resultando em uma nova forma de interação social. Enfim, os zumbis de 
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Roarton figurativizam nossos medos e a intolerância na contemporaneidade, por isso a 

necessidade de contextualizar tais fenômenos para melhor compreender como funciona 

sua simbologia na série. 

Segundo o escritor de literatura gótica H. P. Lovecraft (1987), a emoção 

mais forte e mais antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga de 

medo é o medo do desconhecido. Esta fala é reiterada por Amy Dyer ao justificar a 

Kieren porque todos os moradores de Roarton rejeitam a presença dos zumbis 

reabilitados: “O que todos mais temem? A morte. O sono eterno. Na verdade, o medo 

da morte é a razão de porque todo mundo está enlouquecendo”. Se o medo da morte de 

fato se constitui um dos mais aterradores sentimentos humanos, a ele se foram 

adicionando outros temores não menos incômodos e podemos dizer que, da Antiguidade 

ao mundo moderno, as relações que os homens estabeleceram com o medo passaram 

por inúmeras transformações.  

Os medos adquiriram outros rostos exatamente porque muito do que não se 

conhecia se tornou conhecido, ou mesmo por conta das mudanças políticas e culturais 

processadas e das descobertas trazidas pela ciência, que serviu de motor para o 

arrefecimento de algumas crenças e superstições que se revelariam infundadas. Hoje em 

dia, em pleno ápice do capitalismo, podemos afirmar, sem exagero, que o mundo vive 

sob o domínio da indústria do medo. Reportagens histéricas dão conta diariamente da 

violência, a midiatização da insegurança virou moda e fonte de lucro, em uma 

verdadeira comercialização da paranoia. Além disso, as potências eventualmente inflam 

e distorcem a ameaça do terror (governo Bush?) para fazer dela um instrumento de 

poder e a mídia parece disposta a ajudá-las a infantilizar e submeter as massas.  

 Se, no decorrer do tempo, de um lado, o desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico tratou de derrubar alguns mitos relacionados ao medo, de outro, 

estudiosos do assunto buscam também no progresso a explicação para a insegurança 

moderna. O progresso já foi encarado um dia como uma manifestação extrema de 

otimismo e garantia de uma felicidade duradoura, pelas promessas que traziam consigo, 

hoje, porém, parece “representar a ameaça de uma mudança que não promete paz nem 

repouso, mas crises e tensões contínuas, sem um segundo de trégua” (BAUMAN, 2009, 

p. 52-53), reforçando as angústias humanas. Bauman (2009) afirma que, no lugar de 

grandes expectativas e doces sonhos, a palavra “progresso” evoca uma insônia povoada 

de pesadelos, o medo de ser deixado para trás, perder o trem, ser atirado para fora do 

veículo por um movimento brusco. Segundo o pensador (2009), tentamos calcular e 
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reduzir ao mínimo o risco de cairmos vítimas dos inúmeros perigos que a opacidade do 

mundo e seu futuro incerto nos reservam. 

 O problema é que a esses perigos se juntam algumas ações de separação e 

segregação, como a compra de veículos blindados ou de cercas elétricas para as casas, a 

contratação de seguranças, o receio de sair de casa à noite, o que reforça e contribui para 

a produção de uma sensação de caos que tais atitudes só fazem piorar. Tudo isso faz 

surgir, como afirma Bauman (2009), um mundo mais desconfiado e medroso, e induz 

mais ações defensivas. O medo, então, se mantém e se reforça sozinho, praticamente já 

tem vida própria. Podemos dizer que esta insegurança moderna é marcada pelo medo 

principalmente dos homens e de suas criações (excluindo-se aqui o medo da morte 

causada por desastres naturais ou de males que fazem padecer o corpo). Como afirma 

Freud (2011, p. 49): 

 

O sofrimento ameaça-nos de três lados: vindo do nosso próprio corpo, que 

está votado ao declínio e à dissolução e que não pode sequer passar sem esses 

sinais de alarme que são a dor e a angústia; vindo do mundo exterior, que 

pode desencadear sobre nós as suas forças de destruição arrasadoras e 

implacáveis, e vindo, enfim, das nossas relações com os outros seres 

humanos. 

 

 Para escapar das maleficências e dos malfeitos transbordantes das relações 

interpessoais é que os próprios humanos criam mecanismos de defesa que configuram 

novas formas de comportamento, novas tecnologias, novos discursos, como aquele 

sobre o medo, especialmente o medo do outro. O medo, na modernidade, cada vez mais 

passa pelo próprio homem. Podemos mesmo afirmar que tal modernidade 

possibilitou/criou inúmeros caminhos para se evitar ou derrotar algumas ameaças à 

segurança humana, mas seguramente é improvável que o homem consiga escapar de 

todas elas. Além disso, o medo, segundo Delumeau (2009, p. 23), “filho da nossa 

imaginação, não é uno, mas múltiplo, não é fixo, mas perpetuamente cambiante”. O 

medo, por sua natureza transformante, se encontra claramente repaginado. Em uma 

sociedade em que ricos tendem a se tornar cada vez mais ricos, desfrutando as 

oportunidades disponibilizadas pela ampliação do mercado, e em que os pobres, 

destituídos de sistemas de proteção social, se afundam na miséria, esse duplo 

movimento só poderia acarretar um aumento do grau deste sentimento, como se 

constata no cotidiano das grandes cidades, “onde bairros centrais são valorizados e 
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tornam-se objeto de grandes investimentos imobiliários enquanto outras áreas são 

corroídas pela degradação e tornam-se marginais” (BAUMAN, 2009, p. 8-9). 

Essa nova dinâmica estrutural a que estão sujeitos os indivíduos é um 

terreno fértil para a transformação do medo como base de uma política de controle e 

repressão. O sentimento de medo diante de uma grande parcela de pessoas 

marginalizadas fortalece a constituição de um sofisticado aparato de segurança. 

Segundo Bittencourt (2010), se analisarmos as infraestruturas das grandes metrópoles, 

podemos ver o contínuo desenvolvimento de uma arquitetura do medo, que modificou 

violentamente as disposições estéticas dos paisagistas urbanos que se encontraram, 

então, na urgência de planejarem prédios e shoppings seguros como defesa contra as 

ameaças dos “outros”. Como “outros”, entendam-se as pessoas que não são 

consideradas economicamente viáveis e todos os tipos de marginais sociais: assaltantes, 

drogados, mendigos. Esta é a estética da segurança que impõe uma lógica da vigilância 

e da manutenção da devida distância aos tipos humanos estigmatizados como 

“indesejáveis”.  

Percebemos, com a adoção sistemática das práticas de proteção, uma forte 

ligação entre o medo e sua capacidade de movimentar a economia. Podemos falar 

inclusive que o medo, como nunca antes, possui um poderoso componente ideológico 

porque, além de ligado à economia, mantém íntimas relações com a política e o 

cotidiano, mantendo desiguais as relações e permitindo a dominação de um grupo por 

outro. Assim, este sentimento, por vias tortas, acaba por se configurar como elemento 

imprescindível para a manutenção da ordem social. Afinal, é por meio da difusão do 

medo (por uma mídia sensacionalista e alarmista, por exemplo, ou, como na série, por 

pregadores irracionais e preconceituosos), que o poder politicamente estabelecido (seja 

personificado por um militar, um político ou um clérigo, figuras de autoridade) se 

outorga o direito de definir quem é ou não marginal, quem pode ou não participar da 

vida social ativa, ou quem representa ou não perigo.  

A obsessão atual pelas condomínios fechados é um reflexo dessa sociedade 

em que vivemos, em que o outro é visto como uma ameaça e só ali, no conforto e 

segurança do condomínio, é que pode haver o compartilhamento interpessoal, 

obviamente, entre iguais. Para Bauman (2009), uma das características mais relevantes 

destas instalações é seu isolamento, o que significa a separação de todos os que são 

considerados inferiores e diferentes. Ao se colocarem em um verdadeiro oásis de 

tranquilidade e segurança, os moradores de condomínios acabam por criar um 
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sentimento de mixofobia (medo de misturar-se). Como afirma Bauman (2009, p. 37): 

“Ao expulsar de suas casas e de seus negócios uma categoria particular de ‘forasteiros’, 

exorciza-se por algum tempo o espectro apavorante da incerteza, queima-se em efígie o 

monstro horrendo do perigo”. 

De acordo com Bauman (2013), nossa sociedade tem um caráter cada vez 

mais diaspórico, por isso muitos habitantes das cidades se sentem apreensivos e 

ameaçados quando expostos não apenas a estranhos, mas a estranhos de um novo tipo, 

nunca vistos antes, e, assim, presumivelmente, “não domesticados” e “sem controle”, 

ameaças desconhecidas. A primeira reação emocional, portanto, é refugiar-se em 

minifortalezas chamadas “comunidades fechadas” e trancar as portas, seguindo-se 

imediatamente a exigência de expulsar esses estranhos. A mixofobia, aparece, portanto, 

como uma espécie de  reação à impressionante variedade de tipos humanos e de estilos 

de vida que podemos encontrar em todos os lugares, entre eles, no terreno ficcional, o 

zumbi, mesmo que reabilitado, regenerado, corrigido, adestrado, disciplinado. Para 

Bauman (2009, p. 44): “A mixofobia se manifesta como impulso em direção a ilhas de 

identidade e de semelhança espalhadas no grande mar de variedade e da diferença”. 

A questão da identificação radical com um só grupo ou com apenas um 

valor comunal pode trazer alguns prejuízos, como pontua Bauman (2005). Se em um 

dos polos da hierarquia global estão aqueles que dispõem de oportunidades para mudar 

sua identidade à própria vontade, escolhendo-as em um leque de ofertas 

extraordinariamente amplo do mundo líquido-moderno, em outro polo temos aqueles a 

quem é negado o acesso à escolha da identidade, que não têm direito de manifestar as 

suas preferências e que se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por 

outros. Identidades que muitas vezes estereotipam, desumanizam, estigmatizam. Mas 

Bauman (2005) continua, afirmando que existe um espaço ainda mais abjeto, no qual a 

algumas pessoas têm sido negado o direito de reivindicar uma identidade distinta da 

usualmente atribuída e aceita. É o espaço das pessoas denominadas de subclasses, 

exiladas à margem da sociedade (a mãe solteira, o viciado, o mendigo ou qualquer 

membro de outras categorias excluídas da lista do que é considerado adequado e 

admissível).  

Para Bauman (2005), o significado da “identidade da subclasse” é a 

ausência de identidade, a abolição ou negação da individualidade, do rosto – esse objeto 

do dever ético e da preocupação moral. O indivíduo é excluído do espaço social em que 

as identidades são buscadas, escolhidas, construídas, confirmadas ou refutadas. O 
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conceito de subclasse, no qual parecem se encaixar os portadores da Síndrome do 

Falecimento Parcial, faz com que, como diria Agamben (1999 apud BAUMAN, 2005), 

um grupo heterogêneo de pessoas tenham o seu bios (ou seja, a vida de um sujeito 

socialmente reconhecido) reduzido a zoë (a vida puramente animal, com todas as 

ramificações reconhecidamente humanas podadas ou anuladas). E como representam 

tão bem um grave problema da modernidade, podemos fazer um paralelo entre os 

zumbis da série e os refugiados, os desterritorializados, que vagam sem rumo certo. 

Ambos compartilham a mesma situação de subclasse: a eles é negado o direito à 

presença física dentro de um território, exceto em “não lugares” especialmente 

planejados (campos de refugiados, asilos ou um estreito corredor de bar), a fim de 

distingui-los do espaço em que as outras pessoas “normais” vivem e transitam. 

Essa hierarquização de classes acaba por reforçar e perpetuar a rejeição ao 

outro, ao diferente, e, muitas vezes, a separação e a divisão são oferecidos como 

remédio para o perigo que vem de fora. No mundo real ou na ficção, as relações entre 

indivíduos têm alcançado inúmeras mudanças, muitas vezes em prejuízo da 

solidariedade, da tolerância, do respeito. Tais mudanças permitem o surgimento destas 

novas práticas sociais, destes novos arranjos interacionais, destas novas maneiras de 

encarar a vida. Segundo Bauman (2003, p. 104), “é na moldura cognitiva dessa 

evolução que a nova concepção de ‘comunidade’ se forma”. A ideia de comunidade, 

inclusive, alcança uma nova dimensão a partir do medo e da mixofobia. 

Bauman (2003) define a comunidade como um lugar cálido, confortável e 

aconchegante, como um teto sob o qual os indivíduos podem se abrigar da chuva, como 

uma lareira diante da qual eles podem esquentar as mãos em um dia gelado. Lá fora, na 

rua, toda sorte de perigo está à espreita, como bem lembra a mãe de Kieren quando ele 

resolve andar pelas redondezas de Roarton. É que a imagem do lar seguro transforma o 

“fora de casa” em um terreno cheio de perigo, os habitantes do lado de fora representam 

uma ameaça. “O sentimento de se estar num lar restringe-se a este espaço no qual um 

certo sentido de ordem e decência pode ser imposto à pequena parte de um mundo 

caótico que o sujeito pode controlar” (1992 COHEN apud BAUMAN, 2007, p. 142). 

Este lar seguro, segundo Bauman (2007), é o remédio ansiado para os sofrimentos e 

infelicidades da vida na cidade, essa vida de estranhos entre estranhos.  

“Na coexistência do tipo andar na rua, o estranho é um obstáculo, o contato 

é uma contrariedade e um atraso [...] impossível não estar ao lado dos outros, mas tenta-

se forçosamente não estar com o outro” (BAUMAN, 2007, p. 55). As pessoas devem 
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estar alertas quando saem, prestar atenção com quem falam, estar de prontidão a cada 

minuto. Já na comunidade é permitido relaxar, a ideia de pertencimento oferece 

segurança, em princípio não há perigos ocultos em cantos escuros e, em nenhum 

momento, alguém será negativamente surpreendido. Trata-se do verdadeiro paraíso na 

Terra, metáfora corroborada por Bauman ao afirmar que a “comunidade é nos dias de 

hoje outro nome do paraíso perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e 

assim buscamos febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá” (BAUMAN, 

2003, p. 9). As próprias características da comunidade remetem a algumas ideias que 

cercam o imaginário constituído de paraíso (BAUMAN, 2003, p. 17):  

 

A comunidade é fiel à sua natureza (ou ao seu modelo ideal) apenas na 

medida em que ela é distinta de outros agrupamentos humanos (é visível 

“onde a comunidade começa e onde ela termina”), pequena (a ponto de estar 

à vista de todos seus membros) e auto-suficiente (de modo que oferece todas 

as atividades e atende a todas as necessidades das pessoas que fazem parte 

dela). A pequena comunidade é um arranjo do berço ao túmulo [...] Ali, 

distinção significa: a divisão entre “nós” e “eles”, não há casos intermediários 

a excluir, é claro como a água quem é “um de nós” e quem não é, não há 

problema nem motivo para confusão [...] Pequenez significa: a comunicação 

entre os de dentro é densa e alcança tudo, e assim coloca os sinais que 

esporadicamente chegam de fora em desvantagem, em razão de sua relativa 

raridade, superficialidade e transitoriedade. E auto-suficiência significa: o 

isolamento em relação a “eles” é quase completo, as ocasiões para rompê-lo 

são poucas e espaçadas. 

 

 A aproximação entre a concepção de comunidade de Bauman encontra eco 

em Roarton: a cidadezinha distinta (sede da Força Voluntariada Humana), pequena 

(uma comunidade rural onde todos os moradores se conhecem) e autossuficiente 

(isolada dos “outros”, deve se manter assim, segundo os detratores da ideia de 

ressocialização dos zumbis). Além disso, prolifera ali um discurso religioso virulento 

perpetrado pelo vigário, que insistentemente promete proteger os habitantes da 

cidadezinha dos “lobos” que se avizinham. Em muitos momentos o padre se coloca no 

lugar de protetor máximo do local, utilizando-se de falas que o colocam como portador 

de um poder pastoral capaz de vencer o “inimigo”. E é exatamente da boca do vigário 

que sai a maioria das frases de exortação que, além de tisnar a imagem dos zumbis, 

reforçam a ideia de comunidade que deve ser protegida do outro: “Eles são viciados, 

assassinos. Fim da história. E agora o governo está trazendo estes inimigos perigosos de 

volta para nossa comunidade. Derrubando leis para proteger as bestas. E querem que os 

apoiemos. Bem, aqui estamos, ministro. Admito que não todos de nós, apenas os 

afortunados o suficiente para sobreviver”. 
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 Em outro momento, o vigário questiona: “Por que colocá-los [zumbis] de 

volta em nossa comunidade quando incialmente queriam destruí-la?”. Ao solicitarem 

um aumento de salário pelo seu serviço de patrulhamento, os militares escutam de volta 

do padre: “Vocês querem um salário por patrulhar as florestas [nos arredores de 

Roarton]. Mas cadê o espírito de comunidade de vocês?” E durante uma pregação, o 

mesmo padre alerta: “Nessa solene celebração, honramos os guerreiros que arriscaram 

suas vidas e as almas destemidas que se perderam para proteger nossa preciosa 

comunidade.” A comunidade de Roarton deve, portanto, ser protegida a qualquer custo. 

As falas do religioso ilustram como os dogmas são constantemente empregados para 

condicionar a população e obrigá-la a adotar determinado posicionamento. 

 Segundo Bauman (2003), o objetivo máximo da vida em comunidade é 

poder vivenciar a felicidade suprema, longe do perigo e das ameaças. Sigmund Freud, 

em O mal-estar da civilização (1930), dizia que o homem civilizado, diferentemente do 

primitivo, trocou parte de sua felicidade pela segurança. Podemos dizer que segurança é 

a felicidade. Para Delumeau (2009), a insegurança é símbolo da morte, e a segurança 

símbolo da vida. Tal segurança, no entanto, pode acarretar o aprisionamento dos 

indivíduos e, por consequência, a criação de uma outra identidade, em que sobejam as 

ideias de divisão e separação, nas quais a formação da identidade é praticada como 

recusa do diferente. Assim, tudo que é estranho, que foge da “normalidade”, representa 

uma ameaça, um abalo na segurança, na comunhão, na felicidade do grupo de iguais. 

Sobre “normalidade”, afirma Bauman (2013, p. 70-71): 

 

“Normalidade” é um nome ideologicamente forjado para designar a maioria. 

Que mais significa ser “normal” além de pertencer à maioria estatística? E 

que mais significa “anormalidade” senão pertencer a uma minoria estatística? 

[...] Portanto, as ideias de “norma” e “normalidade” presumem uma 

dessemelhança: a divisão do agregado numa maioria e numa minoria em “a 

maior parte” e “alguns”. A “forja ideológica” que mencionei refere-se a 

sobrepor o “deve ser” ao “é”; não apenas certo tipo de unidades compõe a 

maioria, mas elas são “como deveriam ser”, “corretas e adequadas”; 

inversamente, os que carecem dos atributos em questão são “o que não 

deveriam ser”, “errados e inadequados”.  

 

 

 A ordem é feita sob medida para a maioria, incluída no sufocante 

enquadramento da normalidade, este grau zero da monstruosidade, como afirma 

Canguilhem (2011). Aqueles que são menos numerosos e não se dispõem a obedecer as 

margens da normalidade constituem uma minoria fácil de desvalorizar como um 

“desvio marginal”, portanto, fácil de identificar, localizar, desarmar e subjugar. Como 
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afirma Bauman (2013), selecionar, identificar e excluir a “margem da anormalidade” é 

um resultado necessário do processo de construção da ordem e um custo inevitável de 

sua perpetuação. Bauman (2013) lembra que o mundo habitado é estruturado para se 

tornar hospitaleiro e confortável para seus habitantes “normais”: as pessoas que 

compõem a maioria. As escadas, por exemplo, destinadas a facilitar a chegada a lugares 

altos, não ajudam as pessoas confinadas a cadeiras de rodas. 

 A margem da normalidade na narrativa de In the flesh é gerida, controlada e 

sutilmente imposta pelo Centro de Reabilitação dos PSFP, com a sugestão do uso de 

lentes de contato e de maquiagem para a adequação do monstruoso à realidade humana. 

Como afirma Milanez (2011), o monstro e seu corpo acabam servindo como modelo de 

transgressão para retornar ao seu ponto de controle com as amarras da normalização. 

Mas, à medida que o que é dado como monstruoso e anormal se torna um consumo de 

massa, como no caso dos zumbis, sua visão assídua e rotineira pode apontar para algo 

além da desintegração social, mas também, como faz o diretor Dominic Mitchell, para 

uma crítica ao excesso das normas, ao desejo institucionalizado e incessante de 

padronização.  

 Repetidamente chamados de monstros, os zumbis de Roarton representam a 

ficcionalização da transgressão dos limites naturais, das classificações, das leis. Assim 

funciona a figura do monstro, que, ao mesmo tempo, pode servir “para ensinar um 

determinado comportamento, prescrever a via a seguir” (BENVENISTE, 1965 apud 

GIL, 1994, p. 74), como sugere a etimologia da palavra, monstrare. Em todo caso, o 

transbordamento que o monstro veicula ultrapassa o conteúdo representado e vai além 

de sua origem e causa, funcionando como uma potência disruptora de sentidos. A 

reação defensiva ao monstro, este “valor negativo” do ser humano, encontra respaldo na 

atualidade, na qual as sensibilidades se voltam contra qualquer tipo de diferença que 

desconforte, que cause estranheza, que produza suscetibilidades e medos. 

 Vemos atualmente, por exemplo, o recrudescimento de sentimentos e 

movimentos xenofóbicos em várias partes do mundo, como aqueles manifestados pelo 

candidato republicano à presidência dos EUA Donald Trump, que destila seu ódio 

racista a toda comunidade latina presente no país. Mais visível ainda é a xenofobia 

latente na Europa, especialmente na França. É possível enumerar algumas causas deste 

movimento de estrangeiros que acorrem para outros países em busca de melhores 

condições sociais, políticas e/ou econômicas, como as dificuldades financeiras 

enfrentadas pelos países subdesenvolvidos e emergentes, a necessidade do imigrante por 
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parte da Europa, já que há carência de trabalhadores para as funções mais básicas da 

sociedade e o rápido transporte de pessoas em todo o mundo graças à globalização, mas 

nenhuma justifica ou autoriza a intolerância.  

 Os casos de xenofobia têm alcançado um aumento graças à crise econômica 

por que passa grande parte da Europa, o que também faz aumentar os índices de rejeição 

aos estrangeiros. Alguns europeus mais radicais vão além e alegam que o continente 

está passando por uma crise de identidade, à medida que a Europa vai gradativamente se 

transformando em um local altamente miscigenado. Mas será que não se pode pôr em 

prática aí a mixofilia, e não a mixofobia, imaginando-se que é possível um aprendizado 

a partir destas relações miscigenadas? Embora os Estados nacionais lancem mão de leis 

e ações públicas para dirimir a xenofobia, invariavelmente nos deparamos com posturas 

de diminuição dos direitos dos estrangeiros, como a tentativa da extrema-direita, 

capitaneada hoje na França pelo partido de Marine Le Pen, de barrar ou expulsar 

imigrantes e aqueles em busca de asilo, além de pôr fim ao acordo de Schengen, que 

permite a livre circulação de cidadãos europeus por 26 países. Questões de fronteira são 

frequentemente exploradas por políticos que apelam para os sentimentos nacionalistas 

dos europeus e para o medo dos estrangeiros com a finalidade de angariar votos ou 

legitimar seus cargos. 

 Se pensarmos nos zumbis como metáfora e representação das questões 

raciais e territoriais que tomam conta da Europa, podemos concordar com Bauman 

(2013), para quem a grande questão, um dilema que, provavelmente mais que qualquer 

outro, vai determinar o futuro da Europa, é qual das “duas” verdades vai triunfar: o 

papel de salva-vidas desempenhado pelos imigrantes em uma Europa em rápido 

processo de envelhecimento, função que até agora poucos políticos ousaram defender 

em suas campanhas; ou a ascensão, encorajada e instigada, de sentimentos xenofóbicos 

avidamente reciclados em votos. Governo e população devem escolher o melhor 

caminho possível: conciliar mudanças políticas e transformações nos hábitos cotidianos 

como forma de apaziguar as diferenças de qualquer ordem. 

Como as pessoas por vezes abandonam ou negligenciam o aprendizado das 

capacidades necessárias para conviver com a diferença, não é de se surpreender que 

experimentem uma crescente sensação de horror diante da ideia de se encontrar frente a 

frente com os diferentes. Estes tendem a parecer cada vez mais assustadores, porque 

cada vez mais estranhos e incompreensíveis. Infelizmente, como mostra a série In the 

flesh, há uma tendência para que desapareçam o diálogo e a interação que poderiam 
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assimilar a alteridade dos desiguais (os ex-zumbis) e, consequentemente, a capacidade 

de empatia de alguns indivíduos (os militares de Roarton). Incapazes de reconhecer o 

fato de que os zumbis já foram humanos, os vivos radicais e intolerantes da história 

arriscam se tornar tão desumanos quanto os mortos-vivos.  

Percebemos, portanto, a importância de considerarmos um novo tipo de 

ideologia, a ideologia da vida de que fala Couto, Couto, Borges (2015), na qual a vida 

deve se sobrepor aos valores negativos e em que o respeito ao ser humano vire máxima 

e o sofrimento, lenda, por mais utópico que isso possa parecer. A conclusão do primeiro 

episódio da série sugere que, embora o apocalipse zumbi possa ser contido, o desmando 

no qual viceja a intolerância desenfreada pode significar ainda um grande problema, 

apenas contornável com algumas mudanças de atitudes. Caso não haja uma reação, esse 

processo tende a se reforçar: o medo estimula as pessoas a recusar ou romper a 

comunicação com os aparentes portadores do perigo; e, uma vez rompida a 

comunicação, cresce o espectro de ameaças, supostas ou imaginárias, o que, por sua 

vez, torna o rompimento da comunicação ainda mais radical. Na ausência de 

comunicação recíproca, de interação, torna-se difícil desenvolver um modus covivendi 

satisfatório que permita que a variedade cultural, sexual, racial, de classes ou de 

qualquer natureza possa ser valorizada e a mixofobia dirimida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATIREM NA CABEÇA!) 

 

 Barthes (2009) afirma que quanto mais a técnica desenvolve a difusão das 

informações (especialmente das imagens), mais ela fornece os meios de mascarar o 

sentido construído sob a aparência do sentido dado. No entanto, tais disfarces podem ser 

desmontados com o auxílio do semiólogo, que deve observar as práticas do cotidiano 

nos meios simbólicos e perceber os elementos que nos fazem pensar sobre a história e 

nosso lugar dentro dela. Este foi o objetivo geral da presente pesquisa: demonstrar, a 

partir da configuração dos signos linguísticos e imagéticos em uma série televisual, de 

que forma os zumbis, como manifestação simbólica, podem se revelar personagens de 

versatilidade única na personificação de certos desajustes civilizatórios, no caso, a 

intolerância. Buscamos na profundidade o que os zumbis dizem na superficialidade de 

seu corpo desajeitado, cambaleante, mórbido e putrefato. Sim, porque os zumbis não 

são apenas essa imagem denotada e horrenda que temos deles e podem significar muito 

mais, estendendo sua significação a outras paragens que não apenas aquela da 

cinematografia gore, que se concentra na representação pura de cenas sanguinolentas. 

 A simbologia dos zumbis, no entanto, não se esgota no audiovisual, vai além 

e constantemente invade nosso cotidiano real sob as mais diversas e metafóricas formas. 

Não por outro motivo, aqueles que simplesmente seguem os outros e tomam a vida 

alheia como verdade pura e absoluta, os que não possuem poder decisório próprio, os 

empregados condicionados aos moldes corporativistas, todos também podem ser 

enquadrados como zumbis, quase ratos de laboratório adestrados, agindo por 

condicionamentos e reflexos. Os milhares de indivíduos com seus tablets, celulares e 

gadgets enterrados no rosto, indiferentes ao próximo com quem dividem a mesa de 

jantar, cibersolitários, parecem repetir o mesmo débil alheamento dos mortos-vivos e já 

receberam até um nome: zumbis tecnológicos. Ações e reações que invariavelmente 

passam pelo gesto de simplesmente olhar, mas não ver, atividade eminentemente 

humana que exige investimento no outro, abertura interior, paciência, concentração. 

Provas vivas e cotidianas de uma superficialidade descartável, com a triste ausência de 

uma mínima densidade emocional ou moral.  

 Assim como Barthes partiu, inicialmente, da literatura, passando pelo 

cotidiano da França dos anos 1950 do século passado e pela cozinha dos sentidos 

alhures, também nos debruçamos sobre os signos, sua dupla face, seus múltiplos 
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sentidos, o que nos autoriza o uso da teoria barthesiana. Entretanto, não deixamos de 

alargar o escopo da pesquisa de Barthes sobre o além da linguagem. Como este mesmo 

pensador afirmou em nota acrescida ao livro Mitologias, em 1970, além de realizar uma 

crítica ideológica da linguagem da cultura de massa e o consequente desmonte 

semiológico dessa mesma linguagem, devemos considerar que estes dois gestos, que 

estão na origem daquele livro, não poderiam mais hoje, evidentemente, ser executados 

da mesma forma, já que a análise semiológica desenvolveu-se, precisou-se, complicou-

se, dividiu-se. 

 A justificativa de Barthes cabe bem a este estudo, que bebe na fonte das 

ideias originais do pensador, como sua percepção do caráter político do signo, mas 

alterando algumas de suas indagações, arejando sua crítica política e estendendo seu 

alcance, revendo seu apego à ideologia marxista, adequando à realidade mais complexa 

da contemporaneidade, mas trazendo, ainda assim, ao signo a história. Há um fio 

condutor que perpassa a obra barthesiana, o qual esperamos ter confirmado nesta 

pesquisa. Como afirma Calvet (1973), da caça às falsas evidências à afirmação do 

caráter ideológico de qualquer linguagem, da busca do cultural camuflado pela 

pretensão ao natural à reflexão sobre o problema da defesa (ou da resposta) semiológica, 

é toda uma visão política dos signos que se constrói, pois é precisamente por intermédio 

dos signos que percebemos este mundo. 

 Respeitando o fato de que, como mesmo afirma Barthes (1985),  de que só 

haverá semiologia se esta finalmente se assumir como semioclastia, é que pretendemos 

desnudar algumas mensagens que os zumbis carregam consigo no decorrer da história 

de sua existência, mesmo que puramente ficcional.  De seu caráter místico e espiritual 

passando por sua apropriação por Hollywood, o signo zumbi foi adquirindo novos e 

insuspeitos significados, ora representando o mal-estar causado pelas guerras, ora 

metaforizando desajustes econômicos, sociais, comportamentais, passando pelo 

fantasma de doenças tão graves quanto a Aids e ameaças tão assustadoras quanto o 

terrorismo.  Até desembocar em uma série como In the flesh, com sua reinstalação da 

arbitrariedade do signo no universo da compaixão pelo monstruoso e com sua crítica à 

intolerância no mundo moderno, com a pouca disposição dos indivíduos em encarar 

seus medos e abraçar o diferente. A mensagem da obra é clara: podemos dizer, baseados 

no repertório teórico da linguística, especialmente a partir de Saussure e Hjelmslev, que 

sob o plano da expressão ou da denotação (a roupa suja e rota do zumbi, seu código 
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visual, os dizeres e as imagens produzidas sobre essa criatura) há um plano de conteúdo 

ou de conotação (a necessidade do respeito e aceitação do diferente).  

 A série sugere que os atores sociais devem enfrentar a realidade e exercitar 

sua capacidade de modificar o curso dos acontecimentos a partir de novos investimentos 

nas relações e nos vínculos, entendidos como elementos essenciais na construção de um 

novo capital social. O mal, lembra Bauman (2005), não está confinado às guerras ou às 

ideologias totalitárias, mas se revela com muita frequência também quando deixamos de 

reagir ao sofrimento de outras pessoas, quando nos recusamos a compreendê-las ou 

quando agimos insensivelmente e as evitamos. Os zumbis e os moradores de Roarton e 

as relações disrítmicas que se estabelecem ali nos fazem pensar se é este o mundo que 

queremos, em que o outro surge sempre como ameaça à segurança, em que a linguagem 

nasce da agressão e apaga a ideia de convivência social. Como afirma Thompson 

(2002), estamos todos imersos em conjuntos de relações sociais e constantemente 

envolvidos em comentá-las, em representá-las a nós mesmos e aos outros, em verbalizá-

las, em recriá-las e em transformá-las através de ações, símbolos e palavras. Então, por 

que não tornar mais leves tais relações se somos nós seus construtores?  

 Podemos recorrer às ideias de Couto, Couto, Borges (2015) e sua ideologia 

da vida, ou ideologia ecológica, que prescreve a aceitação do diferente, o respeito ao 

próximo, tudo em defesa da vida. Assim como essa recomendação, o zumbi da série In 

the flesh, funcionando como materialidade simbólica e signo ideológico, aventa a 

necessidade da substituição do discurso do medo e do ódio por outros mais positivos e 

fraternais. Não é tarde para aprendermos a arte de viver com a diferença, respeitando-a, 

salvaguardando a diversidade de um indivíduo e aceitando a diversidade e o ritmo do 

outro, abrindo novas vias de acesso ao devir e à singularidade. Ainda é possível tentar 

fazer isso cotidianamente. Como bem afirma Bauman (2007), a meta-coexistência é, 

antes de mais nada, um terreno de experimentação interminável, de tentativas e erros – 

mas de erros que não comprometem as futuras tentativas, e de tentativas que não visam 

obter soluções definitivas. Os avanços civilizacionais, em termos de leis, normas e 

costumes, estão aí para provar a possibilidade de criação de um mundo mais justo e 

tolerante. 

 A nossa tese, a partir da hipótese de que os zumbis da série In the flesh 

funcionam como reflexo da intolerância contemporânea em seus vários níveis, é que os 

estranhos não devem ser apenas objeto de comiseração ou desatenção civilizada e que 

todos os homens devem se tornar conscientes uns dos outros, parceiros neste 
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acontecimento feérico que é a vida. Nesse sentido, não devemos ignorar a necessidade 

humana de refletir e imaginar formas de convivência em que o outro seja visado 

enquanto alvo de emoção. 

 Não pretendemos aqui encontrar soluções definitivas para as angústias 

modernas, muito menos esgotar os vários assuntos discutidos, as interpretações ou as 

relações que estabelecemos entre teoria e análise. Outras abordagens, como, por 

exemplo, sobre as formas de consumo de imagens por meio de séries televisuais 

ensejariam certamente outra tese. E a própria teoria de Barthes pode se prestar a 

inúmeras outras análises, nos mais diversos campos do saber, da Comunicação, como 

sugerido, à Sociologia, da Filosofia da Linguagem à Linguística, passando pela 

Literatura. Por qualquer caminho barthesiano que percorramos será possível encontrar a 

afirmação do caráter dual de todo signo e a reflexão sobre as questões da semiologia e 

da ideologia. É uma observação política do mundo dos signos que Barthes constrói e 

que alargamos aqui, por meio de um questionamento sobre os signos que utilizamos 

e/ou consumimos diariamente. Esperamos que este seja um contributo para 

continuarmos a pensar em Barthes e em suas ideias e no que existe além da linguagem, 

qualquer que seja sua materialidade ou suporte. Se esta pesquisa instigar a leitura e se 

projetar como um estímulo para outras análises, outros encontros e outras reflexões, já 

estaremos significativamente satisfeitos. 
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