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INTRODUÇÃO 

 

 

 Essa pesquisa se propõe a analisar parte da história de uma figura que vem povoando o 

imaginário popular moderno faz algumas décadas: o zumbi. Atualmente, esse personagem encontra 

seu ápice com um uso expansivo da sua imagem na indústria cultural. Jogos, séries de sucesso e 

filmes de orçamento milionário com estrelas de Hollywood mostram que o zumbi nunca foi tão 

popular quanto em qualquer outro período. Ainda que o zumbi seja um grotesco cadáver retornado 

dos mortos, parece que o público se tornou simpático a sua figura, mais até do que a maioria das 

figuras da indústria cultural do horror. A prova disso são as Zombie Walks que acontecem em vários 

lugares do mundo, onde as pessoas marcam um dia para se fantasiarem como o personagem e 

caminham juntos pelas ruas representando “a grande horda zumbi”, um dos aspectos mais famosos 

do personagem. 

 As origens do zumbi remetem ao voduísmo, a religião não-oficial e a que possui mais 

seguidores no seu país de origem, o Haiti1. Esse conjunto de crenças, assim como o próprio zumbi, 

é resultante das diásporas africanas que ocorreram durante o período de escravidão entre o século 

XVII e XIX. O voduísmo, assim como candomblé no Brasil, foi uma das formas de resistências 

engendradas pelos escravos ao violento colonialismo. No caso do Haiti, isso aconteceu por via dos 

franceses que ficaram conhecidos na época por administrarem um dos mais duros regimes 

escravistas já vistos. Para se ter uma ideia, o regime francês ficaria conhecido por sua opção de 

preferir que os filhos de escravos morressem, pois sairia mais caro sustentá-los do que trazer novos 

africanos.   

Nesse âmbito, a crença no zumbi relata um indivíduo que teve sua alma roubada e é trazido 

de volta da morte para a vida. No contexto haitiano, ele é usado pelo sacerdote que o trouxe de volta 

para trabalhar nas plantações. A noção de que uma pessoa pode ser trazida da morte para continuar 

trabalhando é aterradora e se alinha bastante com o quadro escravocrata. Não é difícil de imaginar 

os motivos por trás do medo da zumbificação no Haiti, levando em conta a escravização engendrada 

por dois séculos. Um povo que sofreu um dos piores processos de colonização jamais sossegará 

diante da possibilidade de ter de voltar aos velhos tempos, tendo de trabalhar mesmo após sua 

morte. 

Contudo, tendo esse personagem encontrado sua estabilidade no mainstream, nos dias de 

                                                 
1 Oficialmente o país sempre se declarara católico. 
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hoje, como produto da indústria cultural, é importante revirar suas origens. O olhar sobre elas 

poderia revelar bastante sobre essa figura que passou tanto tempo estando à margem do gênero do 

horror - que por si só já é um gênero menor ou marginalizado. Hoje o zumbi é reconhecidamente 

um dos personagens mais capazes de metaforizar elementos da modernidade e tem sido assim desde 

sua origem. Esse é um dos pontos principais desta pesquisa, analisar a estruturação e o 

desenvolvimento das primeiras representações desse personagem, principalmente as 

cinematográficas. Para esse fim, optei por tomar como foco central deste trabalho o filme White 

Zombie, de 1932, considerado o primeiro filme do gênero zumbi já feito. Por meio dele, serão 

analisados alguns dos mais importantes aspectos que ajudaram a fomentar a imagem desse 

personagem. 

 

      *** 

 

 Para a análise aqui proposta, optei por dividir o trabalho em quatro capítulos. No primeiro, 

serão exploradas as origens da crença no zumbi em seu país de origem, o Haiti. Serão abordadas 

algumas questões referentes às relações entre o voduísmo e o cristianismo (como representante do 

mundo ocidental), assim como serão relatados alguns fatos sobre a história do Haiti e sobre como 

algumas potências ocidentais reagiram ao país que possui a única revolução iniciada por escravos 

das colônias americanas. Esse histórico demonstra a existência de um certo tipo de tratamento 

diferenciado para o Haiti – no sentido pejorativo. A política externa rechaça o país desde sempre, 

considerando-o uma “república falha”, muitas vezes atribuindo isso a origem negra de seus 

governantes. Neste ponto, se entende um pouco sobre o tipo de pensamento que estimulou a 

chegada do zumbi no imaginário americano, em parte entoando o desejo de um discurso pejorativo 

sobre um país onde a cultura acolhia a possibilidade de existência de um ser como esse. 

 Em um segundo momento, ainda no primeiro capítulo, serão analisadas algumas das 

informações sobre o zumbi. Esse capítulo faz bastante referências a pesquisa do americano Wade 

Davis, um antropólogo etnobotânico que estudou o fenômeno da zumbificação no Haiti e relatou 

isso em seu livro The Serpent and The Rainbow (1985). Seu trabalho inicialmente era de procurar 

pela substância que possibilitaria que tal fenômeno acontecesse, um presumido veneno – o famoso 

“pó-zumbi”. Ao realizar esse objetivo e traçar algumas hipóteses, Davis percebera que o fenômeno 

ia muito mais longe do que ele imaginava, se colocando através do imperativo cultural e não 

químico. Isso seria simplificado nas palavras de Max Beavouir, informante de Davis, que dissera: 

“não é um veneno que te faz um zumbi, é o bokor” (DAVIS, 1986, pp 43). A partir das análises de 

Davis, será discutido nesse capítulo algumas das considerações sobre a criação de um zumbi, 

tentando entender o que precede a criação da figura cinematográfica. E por fim, ao final do capítulo, 
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entender os motivos que levam uma pessoa a sofrer o destino da zumbificação e porque isso seria 

tão temido no Haiti. 

 No segundo capítulo, será analisado o caminho do zumbi até o imaginário americano. Uma 

certa atenção será dada a ocupação americana no Haiti, ocorrida entre 1915 e 1934. Esse momento 

em que a história haitiana se cruza com os interesses econômicos dos Estados Unidos foi 

determinante para a chegada do zumbi aos cinemas. É através dessa relação estabelecida que a 

cultura haitiana começava a ser interpretada pelos americanos que vinham obtendo cada vez mais 

interesse pelo país. Também é através de como se deu essa relação que é possível entender o modo 

como essas informações sobre Haiti chegaram aos Estados Unidos. 

 Nesse capítulo também será discutido o material primordialmente significativo que teria 

dado o primeiro empuxo para o zumbi, o livro The Magic Island. Escrito em 1929, por William B. 

Seabrook, o livro traz diversos relatos sobre os cultos voduístas que se desenrolavam no Haiti. Entre 

esses relatos, o zumbi surge de maneira breve, o autor relata que esteve na presença dessa figura 

medonha e esboça uma descrição surpreendente de suas feições. É neste livro que ele que 

poderíamos indicar a entrada desse personagem na indústria cultural, sendo este texto o grande 

inspirador da peça de teatro chamada Zombie e da primeira onda de filmes do gênero zumbi iniciada 

nos anos 30. 

No terceiro capítulo será abordado o lançamento do primeiro filme do gênero zumbi que 

ajudou a consolidar o sucesso do personagem entre o público. Lançado em 1932, White Zombie, que 

se baseava bastante na obra de Seabrook, trazia o zumbi para junto do horror contemporâneo da 

época que acabara de fazer sua entrada no cinema falado. Por ser uma obra do cinema 

independente, White Zombie surpreendeu ao gerar oito milhões em bilheteria (um marco financeiro, 

considerando o valor da moeda americana na época), sendo um sucesso de público. Entretanto, 

entre os críticos, o filme foi amplamente criticado por conta de seu “amadorismo”. 

Ainda neste capítulo, serão analisados com detalhes os elementos da obra, referentes aos 

personagens, a ambientação e as sugestões embutidas nos discursos do enredo. Leva-se em conta 

que White Zombie utiliza muito da metalinguagem contemporânea e aborda tópicos pertinentes ao 

seu tempo. Muitas obras da época que produziam discursos semelhantes serão conectadas ao filme 

no decorrer dessa análise, com o objetivo de ajudar a pensar melhor o filme. A história do filme, 

que de aleatória não tem nada, aborda muito do contexto político da época em que os Estados 

Unidos intervira no Haiti, tornando o filme uma espécie de “alegoria histórica”. Assim, a análise em 

questão tentara situar White Zombie dentro do seu tempo e de seu cinema, isso na tentativa de 
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entender o papel do próprio zumbi nesse mesmo tempo histórico e nesse mesmo cinema. 

 No quarto capítulo, será feita uma análise geral do que se poderia chamar de “o legado” de 

White Zombie, analisando os usos do zumbi após emergir no filme citado. Essa análise se desenrola 

pelas décadas seguintes ao lançamento do filme de 1932, abordando a passagem do zumbi para a 

era atômica e posteriormente tomando o discurso epidemiológico nos anos 60.  Essa análise geral 

encontrara seu ponto culminante em 1968, quando o zumbi, já bastante modificado, faz sua grande 

virada e tem seu argumento amplamente atualizado. Surgiria aí o modelo “romeriano” de zumbi, 

tendo Night of The Living Dead, dirigido por George Romero, como ponto de partida. Daí por 

diante o zumbi já não seria mais uma espécie de personagem controlado, conquistando sua 

emancipação e tomando o planeta por meio da sua reprodução descontrolada. Esse novo modelo de 

zumbi já não faz referências tão evidentes ao Haiti, como era comum anteriormente: suas novas 

características antropofágicas o tornariam um pesadelo para a modernidade. A partir da implantação 

desse novo modelo estabelecido, o zumbi haitiano dos primeiros filmes se tornava ultrapassado, 

dando espaço ao amplamente prestigiado zumbi de Romero. 

 

      *** 

 

 O interesse por esse trabalho surgiu depois da leitura de algumas pesquisas efetuadas no 

âmbito das ciências sociais que elegiam filmes de ficção como seus objetos. Anteriormente, eu nem 

imaginaria que “filmes comuns” que havia assistido por toda minha vida pudesse figurar o papel 

central numa pesquisa antropológica. Tal objeto me parecia irreal, por achar que esses filmes eram 

“tão divertidos que dificilmente poderiam ser considerados um trabalho”. Esse preconceito foi 

derrubado principalmente durante a 29ª ABA, onde acompanhei o trabalho de pesquisadores que 

haviam efetuado esse tipo de pesquisa.  

Em especial dois trabalhos de Antropologia que eu leria posteriormente à visitação dos GTS 

da ABA me deixariam bastante animado em seguir com tal perspectiva. Um desses trabalhos foi o 

de Ana Lúcia Modesto chamado A Fala e Fúria (2008), onde é analisada a imagem do psicopata no 

cinema, abordando principalmente o filme O Silêncio dos Inocentes (Silence of The Lambs) de 

1990. A outra pesquisa seria a de Rose Satiko chamada Imagem-Violência (2012), onde autora 

analisa uma série de filmes com um discurso moderno sobre a violência, abordando a filmografia de 

diretores como Quentin Tarantino, David Lynch e Oliver Stone. Ambas as pesquisas tratavam de 

filmes fora do meu etnocêntrico conceito de “cinema-arte” que antes parecia o único caminho para 

ter uma espécie de “pesquisa séria” – mais um preconceito questionado posteriormente. 

 Para chegar ao recorte do zumbi, foi um caminho a parte. Esse trabalho surgiu a partir de 



9 

 

uma série de considerações feitas dentro de uma pesquisa que se visava muito mais abrangente. 

Inicialmente, o interesse era fazer uma análise geral sobre contextos escatológicos, onde o mundo 

encontrava seu fim dentro de obras cinematográficas apocalípticas. Com esse intuito, foi reunido 

um conjunto de filmes que entoavam o discurso de um fim de mundo ou das relações humanas 

como se conhece – uma espécie de fim de mundo à parte. Esse apanhado somaria mais de 300 

títulos que haviam sido lançados entre 1916 e 2015, quando decidi começar essa pesquisa. Assim, 

avisado pelo meu orientador, logo ficou evidente a inviabilidade de uma análise tão extensa em tão 

pouco tempo.  

A partir das reuniões com meu orientador, recortes foram sendo feitos. Então, por meio de 

conversas realizadas durante a orientação, chegou-se ao tópico do apocalipse promovido por esse 

personagem, o zumbi, bastante popular nos dias de hoje. Apesar de fechado nesse assunto, ainda se 

mostrava enorme o novo catálogo que contava com 77 filmes encontrados sobre esse personagem – 

entre vários outros inacessíveis. Esse grande número foi bastante chocante, tendo em vista que o 

zumbi parecia tão novo a contemporaneidade por conta de seus usos mais recentes. Essa suposição 

da juventude foi logo questionada depois que a pesquisa revelara que o personagem já vinha sendo 

usado desde 1932. 

Procurando saber mais sobre esse personagem, comecei uma breve pesquisa sobre suas 

origens, lendo artigos e assistindo a documentários. O zumbi se mostrava como um personagem 

radicalmente diferentes dos usuais monstros do horror - vampiros, lobisomens e afins. Ele vinha 

praticamente direto da crença haitiana - de que uma pessoa podia ser trazida de volta a vida - para o 

cinema. Diferente das outras criaturas do horror que exibiam uma longa tradição na literatura antes 

de chegarem às telas, o zumbi praticamente fora “inventado” dentro dela. Esse caminho incomum 

tornou o zumbi um objeto de pesquisa atraente. Com isso, a pesquisa mais uma vez foi recortada e a 

nova objetivação foi a seguinte: pesquisar os primeiros usos do zumbi no cinema, analisando seu 

caminho e seu mito de origem. Através disso, ao invés de abordar o “zumbi com um agente 

apocalíptico”, busquei analisar um pouco do contexto que o levou a ser conhecido como tal. 
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CAPÍTULO 1 

 

Origens: O Zumbi que antecede o cinema 

 

 Ainda que os vários anos de uso da imagem do zumbi no cinema tenham tornado sua figura 

atrelada a indústria cinematográfica, sendo sempre ele relacionado aos filmes exibidos na grande 

tela, é por volta de pelo menos 100 anos antes de qualquer filme do gênero que teria surgido esse 

monstro num sistema cultural pela primeira vez. É claro que grande parte das sociedades tem ou já 

tiveram uma forte relação mítica com seus mortos, porém, o zumbi, essa representação específica 

que integra o imaginário popular hoje, emergiu da cultura haitiana, em meio ao conjunto de crenças 

que compõe o voduísmo, a religião mais popular do Haiti. Para entender a história do zumbi, deve-

se perpassar o histórico conflituoso da religião e do país que deu vida ao personagem. 

 

 

A Execração ao Voduísmo 

 

 O voduísmo possui algumas das características típicas das religiões de matriz africana que 

se estabeleceram na América, tendo sua origem no processo de escravização que foi massivo no 

continente e que trouxe carregamentos extensos de africanos de crenças e costumes diferenciados 

por conta da sua origem tribal diversa e que, aqui, foram misturados em grupos heterogêneos 

quando se firmavam na América. Como ressalta Marcelo Grondin, esse tipo de prática fazia parte 

de uma estratégia dos senhores de escravos que criavam essa “diversidade” num único grupo de 

trabalho numa plantação para evitar qualquer tipo de resistência ou insurreição (GRONDIN, ANO, 

pp 19). Tal prática representava uma verdadeira tentativa etnocida, semelhante ao acontecido na 

colonização da própria África durante séculos anteriores, mas a histórica resistência resultou num 

quadro diferenciado, a exemplo de outras religiões que se estabeleceram na América. 

 Essa organização socialmente caótica preveniu que os escravos se articulassem a princípio, 

mas a resistência negra tardia veio de qualquer maneira. Entre outros elementos, a cor de pele se 

tornou o fator homogeneizante entre os escravos e tal parâmetro inicial foi o que uniu a diversidade 

cultural entre indivíduos das classes mais baixas, com todos se reconhecendo pela sua origem 

africana e isso mais tarde se estabeleceu com o surgimento do voduísmo e da língua crioula (uma 

espécie de reconfiguração do francês da metrópole com os elementos linguísticos africanos). 

Olhando por esse lado, o que antes se pretendia como elemento de controle da força braçal criou 

uma parte importante da identidade haitiana, principalmente para a massa camponesa que vive com 
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profundidade a crença voduísta. Mais tarde, seriam esses costumes e a força de luta que o vodu 

proporcionava ao movimento dos escravos que trariam ao Haiti a independência conquistada na 

guerra entre 1791 – 1804, onde os exércitos eram compostos majoritariamente por negros 

praticantes dessa religião. 

 Embora a língua crioula e o voduísmo tenham sido determinantes para o quadro de sucesso 

da Revolução Haitiana, trazendo a unidade para os povos separados de sua terra natal e jogados em 

meio ao caos étnico, essa cultura ainda se encontra na marginalidade dentro e fora do próprio Haiti. 

Os esforços da elite haitiana (a elite mulata principalmente) sempre se concentraram no sentido de 

valorizar o que há de mais eurocêntrico dentro da cultura haitiana e alegar a suposta “primitividade” 

do voduísmo através de políticas públicas, chegando em determinados momentos a prever a 

proibição da prática do vodu, coisa que já acontecia antes durante a colonização francesa – 

provavelmente por ter previsto o “perigo” do senso de unidade que o vodu produzia e acabava por 

fazer frente ao poder estabelecido. Essa execração do vodu se refletiu na política exterior e, por 

vezes, quando se tentava atacar a imagem do país, era olhando e retratando o vodu que isso era 

feito.  

 Um grande exemplo da execração externa a essa religião ocorreu recentemente quando Pat 

Robertson, pastor pentecostal e ex-candidato a representante do Partido Republicano para concorrer 

às eleições presidenciais de 1988 nos Estados Unidos, disse em 2010 em um canal de TV cristão, 

após série de catástrofes ocorridas no Haiti: 

 

“… alguma coisa aconteceu a muito tempo no Haiti e as pessoas podem não 

querer falar sobre, eles estavam sobre o ataque do francês, hum, você sabe, 

Napoleão Terceiro ou coisa do tipo, e eles se juntaram e juraram a um pacto 

com o diabo, eles disseram: 'nós serviremos a você, se você nos livrar dos 

franceses', uma história real. E o diabo disse 'ok, trato feito' e eles 

expulsaram os franceses. Os haitianos se revoltaram e se tornaram livres e 

desde então eles foram amaldiçoados seguidamente, desesperadamente 

pobres” 2 

 

O “pacto” do qual o pastor nos fala baseia seus argumentos na demonização clássica das religiões 

de matriz africana e, no caso em específico, obviamente se refere ao voduísmo como a causa para 

os males que aterraram o Haiti até o momento de sua fala - depois do grande terremoto em janeiro 

de 2010 que levou o país a uma das piores crises registradas em sua toda sua história. O pastor 

ainda reforça sua tese argumentando sobre o país que divide o território da Ilha de São Domingos 

                                                 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Robertson_controversies#2010_Haiti_earthquake  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Robertson_controversies#2010_Haiti_earthquake
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(antiga Espanhola) com o Haiti, a República Dominicana. 

“… aquela ilha de Espanhola é uma ilha. Foi cortada no meio; de um lado 

está o Haiti e no outro está a República Dominicana. A República 

Dominicana é próspera, saudável, cheia de recursos, etc. O Haiti está numa 

pobreza desesperadora. Na mesma ilha. Eles tem de ter, e nós temos de rezar 

para que eles tenham, uma grande volta a Deus e que saiam dessa tragédia. 

Eu estou otimista de que algo bom está por vir. Mas agora nós estamos 

ajudando os que sofrem e o sofrimento é inimaginável. ” 

 

Pelo complemento dado ao depoimento de Robertson, é reforçado o contexto racial dentro da Ilha 

de São Domingos onde Haiti e República Dominicana representam opostos desde os tempos de 

colonização. Durante a Revolução Haitiana o território do país vizinho fora ocupado pelos haitianos 

em 1804-05 e mais tarde foi reocupado em 1822, o que gerou uma revolta popular que, segundo 

Grondin, foi fundamentada, entre outros motivos, no ressentimento em serem dominados por ex-

escravos (GRONDIN, ANO, pp 28). 

 

 

 

 Como fica evidente através das motivações principais dadas por Grondin, a República 

Dominicana não repartia do mesmo sentimento do Haiti com relação à África. Mesmo 

compartilhando do mesmo passado colonial, muito pelo contrário, no país vizinho, a elite procura 

fortalecer laços étnicos entre brancos e índios através da exaltação de personagens históricos de tais 
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etnias – sendo que os personagens indígenas geralmente são condecorados com estátuas dedicadas a 

“anônimos”. Tal estratégia visa justamente minimizar o papel africano no país assim personificando 

“tudo que há pior” (em outras palavras, suas “origens ruins”) na figura do haitiano que geralmente é 

tratado como o “ex-escravo” ou “o imigrante cortador de cana” (GRONDIN, ANO, pp 32). 

“Dominicano não corta cana” é um ditado famoso no país e é reforçado pelo perfil da mão de obra 

rural dominicana: justamente o haitiano que sai de seu país em busca de oportunidades melhores no 

país vizinho. De fato, devemos considerar que a República Dominicana experimentou fases 

históricas de maior prosperidade do que o Haiti, até pela facilidade de não ter sofrido os bloqueios 

lançados ao seu vizinho pela França no pós-revolução e ter recebido ajuda de potências como EUA, 

por conta de sua “revolução branca”. Dados como esses reforçam a visão do Haiti da perspectiva do 

mundo imperialista, justamente porque tal país deflagrou uma revolução inesperadamente vitoriosa 

com seus exércitos negros e isto motivou uma série desembargos, por justamente temer seu poder 

histórico de lutas. 

 

 

Criando o Zumbi 

 

 Dentro do voduísmo é admitida a possibilidade de uma pessoa ter seu corpo físico roubado 

por um sacerdote vodu, o chamado bokor. Este sacerdote poderia tomar o corpo da vítima como um 

mero instrumento para trabalhos pesados nos campos. Comumente, presumiu-se que isso seria feito 

através da manipulação de um veneno, o “pó-zumbi”, que causaria a morte da vítima e que 

possibilita mais tarde seu suposto retorno a vida. Ao que tudo indicava, uma dose simples desse 

veneno, do tamanho da ponta de um alfinete, por mínima que fosse, traria a morte esperada e mais 

tarde a vítima poderia ser arrancada de seu túmulo e trazida “de volta a vida”. Essa informação 

vinha sendo difundida por anos desde o começo do século XX quando o Haiti experimentou suas 

primeiras aproximações com os EUA. 

 Wade Davis, no livro A Serpente e o Arco-Íris, faz um retrato detalhado do procedimento da 

zumbificação. O autor foi ao Haiti com o pressuposto de que haveria um veneno capaz de induzir 

uma pessoa a um estado de morte tão convincente que esta poderia ser enterrada e posteriormente 

retirada de sua sepultura para se tornar uma espécie de escravo morto-vivo – um zumbi. Seus 

principais objetivos, primeiramente, eram de obter a fórmula do tal pó-zumbi que seria capaz de tal 

ato e levá-lo de volta para o laboratório para realizar estudos químicos. Sua pesquisa acabou 

resultando na descoberta da composição do veneno que seria feito de forma diferente em 

determinadas regiões do Haiti, mas entre elas, estariam padronizados ingredientes como: restos 

humanos; um sapo do tipo Bufo marinus – o cururu, como é comumente conhecido no Brasil – que 
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produz certo número de toxinas; um sapo do tipo Osteopilus dominicensis que produz uma secreção 

que irrita a pele, mas que não é mortal; e, como principal ingrediente, o baiacu, o detentor da 

substância chamada tetrodotoxina, substância que seria capaz de causar um estado letárgico, 

bloqueando as capacidades mentais do indivíduo e impedindo-o de agir por conta própria. Assim 

era descrito ao longo do capítulo Colunas em um Quadro Negro a preparação que Davis presenciara 

junto de Marcel Pierre, o bokor em quem confiava e que lhe permitiu acompanhar o processo de 

confecção do pó-zumbi. 

Entretanto, Davis não ficou satisfeito com as hipóteses deduzidas em cima do que descobrira 

até então. A probabilidade de o material do pó criar um zumbi da forma como era relatada pelos 

haitianos não bastava para explicar o fenômeno, estava claro para ele que algo mais era necessário 

para se fazer um zumbi. Foi então que o autor resolver aprofundar sua pesquisa abordando algo 

além dos elementos químicos de que tomara conhecimento. Ele resolveu tentar buscar o segredo da 

zumbificação não mais exclusivamente através de observações feitas a partir do seu conhecimento 

em biologia, mas sim, tomando o entendimento haitiano sobre o próprio fato. Estava claro pra ele 

que o processo em questão transcendia os conceitos da medicina moderna e que só com eles não 

seria capaz de entender seu objeto de pesquisa. Ele procurou então entender as questões culturais 

em volta da zumbificação que apontavam para um caminho diferente do que ele trilhara antes, pois, 

como disse um de seus informantes: “Não é um veneno que te faz um zumbi, é o bokor” (DAVIS, 

1986, pp 43). 

 Como é relatado por Davis, o bokor precisa manipular com sua magia os diversos 

componentes espirituais residentes dentro do ser humano na concepção haitiana. Dentro do contexto 

haitiano, estes seriam: o n'âme, o espírito da carne que permite a cada célula do corpo funcionar e 

que após a morte dá a forma ao cadáver e permite o processo de decomposição (a volta do corpo a 

terra); z'étoile, componente que não reside no indivíduo, mas no céu, sendo ele a “estrela do 

destino” do indivíduo, responsável por transportar a esperança e todos os eventos de sua vida 

ordenados para a próxima existência da alma; o tin bon ange que seria o componente relativo às 

capacidades psíquicas da pessoa, dotando ela de sua individualidade, ou seja, aquilo que o torna 

único, sendo tal componente representante da característica imortal da alma; o gros bon ange, 

relativo a força vital do indivíduo, tal aspecto é o que dá ao indivíduo a capacidade de exercer as 

funções vitais que o mantém vivo (também sendo inerente a todos os seres capazes de exercer  

funções vitais); e por fim, o corps cadavre que é o próprio corpo em si, carne e sangue (DAVIS, 

1986, pp 171).  

 Para criar o zumbi, o bokor precisa primeiro capturar o tin bon ange da vítima, o que pode 

ser feito de diferentes maneiras, estando a pessoa já morta ou não – no caso de alguém vivo, o 

indivíduo que tem seu tin bon ange capturado vai adoecendo e morrendo gradualmente. Depois de 
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capturado, surgem 2 tipos distintos de zumbis: o “zumbi astral” composto apenas pelo tin bon ange 

capturado e o “zumbi de carne” formado pelo gros bon ange, o n'âme e o z'étoile (DAVIS, 1986, pp 

176). A partir dessa formação, o sacerdote deve impedir que as propriedades espirituais e físicas do 

indivíduo sigam seu curso normal e o faz se utilizando da magia. Assim ele impede o tin bon ange 

de retornar ao corpo da vítima - o que pode ser feito através de espancamento -, o gros bon ange de 

regressar a fonte e o n'âme que é retido para impedir que o corpo se decomponha e se torne inútil 

(DAVIS, 1986, pp 176). Assim é criada uma carcaça feita de carne tendo a parte individualizante de 

sua alma tomada, sendo esta controlada por aquele que aprisionara seu tin bon ange. Esse seria o 

processo básico pelo qual seria possível zumbificar uma pessoa. 

 Como foi relatado por Davis, existia poucas maneiras de os zumbis se livrarem da magia do 

bokor. No entanto, pelo que é informado no livro, se conclui que os zumbis poderiam ser libertados 

após a morte do bokor, como foi o caso de Narcisse. Outra hipótese, que não é diretamente tratada 

pelo autor, mas que aparece em um comentário dele, é de que os zumbis jamais eram alimentados 

com comida salgada ou carne (DAVIS, 1986, pp 75), o que de acordo com relatos anteriores, 

causaria a perda do controle do bokor sobre seus zumbis, pois o sal daria a eles consciência de sua 

morte e causaria sua fuga (SEABROOK, S/D, pp 82). 

 

      *** 

 

 É importante ressaltar que antes, por muitos anos, existia o entendimento de que a 

zumbificação dependia diretamente da eficiência de substâncias psicoativas. O próprio código penal 

haitiano, apresentado por um psiquiatra a Davis e sempre citado em obras de ficção quando 

desejavam autenticar o monstro, davam aval para confirmar esse juízo, pois, como era proclamado 

no artigo 249, era proibido “o uso de qualquer substância que induzisse [uma pessoa a] um coma 

letárgico indistinguível da morte” e caso o indivíduo viesse a ser enterrado nesse estado “seria 

considerado homicídio culposo, independente do resultado” (DAVIS, 1986, pp 57). Isso, para o 

autor, era uma declaração de que o próprio governo teria reconhecido a possibilidade da 

zumbificação advinda do pó. Porém, apesar do uso ostensivo que foi feito desse documento, ele 

jamais deixou claro suas referências, nunca citando nada relacionado à zumbificação e muito menos 

dando indícios de que uma pessoa poderia retornar dos mortos. As aproximações entre a 

zumbificação e esse artigo foram feitas de forma indutiva, onde a relação entre o estado letárgico 

foi cientificamente relacionada à zumbificação por ser a única “possibilidade plausível”. 

Contudo, mais tarde, depois de terminado seu campo e tendo uma descrição clara do 

processo que o bokor executara, fica claro que não há uma relação direta do suposto “pó-zumbi” 

amplamente difundido como causador do fenômeno. Esse veneno apenas seria a vontade da morte 
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do indivíduo sendo impulsionado pelo bokor. Este, porém, não precisaria necessariamente desse 

tipo específico de morte para criar um zumbi de fato, sendo qualquer morte não-natural o pontapé 

inicial para o processo de zumbificação. Davis estabelece que a morte no contexto haitiano pode 

ocorrer de forma natural por conta da velhice, sendo este um tipo de “chamado de Deus”, da qual as 

pessoas não têm nenhum controle, porém, a morte não-natural, ocorre sob outros parâmetros, estes 

são estabelecidos pela prematuridade com que tal morte ocorre, sendo estas, na maioria dos casos, 

causadas por feitiçaria (DAVIS, 1986, pp 175). Através disso, reafirmar-se, por fim, que a morte em 

si não define a possibilidade da zumbificação, mas na verdade tem muito mais a ver com a 

capacidade mágica do bokor, o pó apenas aceleraria o processo, mas jamais criaria o zumbi. 

 

 

O Medo e a Motivação da Zumbificação no Haiti 

 

 No período da pré-revolução haitiana, se estabeleceu um árduo regime de escravização e, 

embora a abolição tenha sido declarada após a revolução, as marcas deixadas são inegáveis na 

memória histórica do país. Isso parece ter se refletido no imaginário cultural voduísta. Embora não 

haja modo de traçar historicamente os indícios de uma relação direta entre os dois, o zumbi parece 

ter uma relação forte com esse período de escravização, sendo uma metáfora referente às questões 

trabalhistas. Ele pode ser dado como a lembrança permanente de um passado nunca tão longe que 

possa ser esquecido, onde alguém pode reclamar seu corpo e sua alma após a sua morte, nunca 

permitindo sua passagem para uma próxima vida. Aquele que se torna um zumbi, de certa forma, 

faz um caminho sem retorno para o passado colonial, o passado do escravo, onde todo negro era 

considerado sem alma e também não dono de si mesmo. 

 Como é pautado por Wade Davis, no Haiti, não há um medo necessariamente relacionado a 

uma ação causada pelo zumbi, raramente alguém teria medo de ser ferido por um deles (DAVIS, 

1986, pp 176). O medo do zumbi consiste em se tornar igual a ele, sendo assim, o zumbi não se 

converte em uma ameaça por si só: ele não tem o poder necessário para transformar uma pessoa ou 

criar outros zumbis. Esse receio de tornar-se um deles, se for depositado em alguma figura 

consistente, faria mais sentido se associado ao bokor ou ao poder mágico do qual ele é dotado. 

Sendo assim, o bokor é temido pela sua “autoridade” sobre a vida e a morte que é exercida através 

da magia. 

 Para uma exemplificação do medo do bokor no Haiti, é possível usar as pontuações acerca 

da lenda do zumbi feitas pela pesquisadora Amy Wilentz que produziu seu texto A Zombie is a 
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Slave Forever3 baseado em suas pesquisas que perduraram por anos no Haiti. Entre outros fatores, a 

autora aponta que, no Haiti colonial, o índice de mortalidade infantil entre os escravos era elevado 

por conta dos maus tratos proporcionados pelos senhores – entre eles, com destaque, a péssima 

alimentação. Estes não se importavam com a demanda de preservação da vida do escravo tendo em 

conta que sempre poderiam comprar novos escravos vindos da África. Como é dito, saía muito mais 

em conta do que criá-los desde pequenos para só poderem trabalhar depois de pelo menos 10 anos 

de idade – e, como já foi citado, havia uma estratégia nisso para evitar uma unidade entre os 

escravos trazendo várias reemersas de etnias diferentes. Para os senhores então, a vida e morte do 

escravo se tratava apenas de quanto seria arrecadado ou perdido, pois a vida do negro era traduzida 

em valores monetários e em direitos de propriedade. 

 Wilentz assinala que por conta das condições terríveis em que se encontravam uma alta taxa 

de suicídio se tornava endêmica entre os africanos. A morte se tornou uma espécie de “única saída”, 

já que apenas através dela o escravo poderia retornar a guineé – Guiné, localiza ao leste da África – 

o que seria mais ou menos como ir para o céu dentro da lógica do escravo levado para o Haiti, 

longe de sua terra natal. Nesse contexto, “a morte era temida e também desejada” como pontua a 

autora e o suicídio “seria a única maneira de o escravo ter controle sobre seu próprio corpo”. 

Através disso, a morte se tornou um problema para as “contas” dos senhores de escravos, pois sua 

propriedade estava sendo “perdida”. Para Wilentz, é nesse contexto que a figura do bokor e do 

zumbi teriam um papel de vigilância entre os escravos, pois a ameaça de tornar-se um zumbi 

poderia impedir o escravo de efetuar o processo completo da própria morte. Ela postula que o 

responsável pelo controle dos escravos era um bokor, também um escravo, esse seria uma ameaça 

vigente sobre toda a mão de obra e impediria que eles se matassem, pois poderia torná-los seus 

escravos num contexto ainda mais horrendo do que a já terrível escravidão colonial. 

 Como foi explicado no tópico anterior, no processo mágico de criação, o zumbi é o 

indivíduo cujo o tin bon ange foi roubado e impedido de fazer o caminho para a etapa seguinte da 

existência, tornando-se esta parte da alma um zumbi astral, enquanto o corpo permanece como um 

zumbi de carne que vaga pelos campos executando os trabalhos ordenados pelo bokor. Por isso, é 

possível assinalar que, para o escravo, se existia algo pior do que os trabalhos forçados na colônia, 

era o de efetuar esses mesmos trabalhos tendo sua alma imortal aprisionada no mundo material, ou 

seja, deixar de ser um mero escravo para tornar-se um escravo sobrenatural. 

 Esse mesmo medo relatado por Amy Wilentz no período colonial se convertera num temor 

semelhante no Haiti independente, ainda tendo a zumbificação como uma forma punitiva, mas que 

agora não puniria aos escravos infratores, mas aos infratores da ordem social. Como denota Wade 

                                                 
3 http://www.nytimes.com/2012/10/31/opinion/a-zombie-is-a-slave-forever.html  

http://www.nytimes.com/2012/10/31/opinion/a-zombie-is-a-slave-forever.html
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Davis em sua pesquisa, aquelas pessoas que sofreram os efeitos da zumbificação geralmente 

representavam um distúrbio dentro da comunidade em que viviam. Seu maior exemplo, o haitiano 

Clairvius Narcisse, que fora declarado morto pelos médicos e posteriormente retornara a sua 

comunidade, era um homem de caráter extremamente duvidoso. Como fora relatado a Davis pela 

irmã de Narcisse: 

 

Clairvius estivera envolvido em inúmeras disputas com seus vários irmãos. 

A terra [deixada de herança pelo falecido pai] era, com frequência, um ponto 

de discórdia, mas havia outros. Clairvius prosperara financeiramente, mas 

não mostrava a mínima disposição para repartir seus ganhos com a família. 

(…) Clairvius não atraíra inimizade somente da família. Ele expusera ao 

descrédito inúmeras mulheres, espalhando filhos pelos quatro cantos do vale 

de Artibonite. Não aceitara a responsabilidade por nenhum deles nem 

construíra casas para as várias mães. Assim, chegara à meia idade com 

poucos encargos financeiros, o que o liberou para prosperar mais que os 

outros homens mais responsáveis (DAVIS, 1988, pp 77) 

 

Assim, Narcisse teria sido um homem tão desprezado em sua comunidade que acabara sendo 

vendido ao bokor. É ainda assinalado que, ao que tudo indicava, seu próprio irmão teria sido o 

responsável por ele ter se tornado zumbi tendo o vendido ao bokor e a comunidade nunca teria 

criado problemas por conta disso, muito pelo contrário. Narcisse é que foi perseguido quando 

voltou a sua terra natal, tendo de ser inclusive preso para sua própria segurança, pois a comunidade 

tentara linchá-lo por ainda considerar seu mau-caratismo. 
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  Tendo em vista esse caso, Davis remonta parte da conjuntura política haitiana e fala sobre os 

contextos em que os quadros de punição acontecem dentro das comunidades. Tais encargos ficavam 

por conta dos conselhos das “sociedades secretas” que funcionavam como uma espécie de sistema 

jurídico informal, mas que na verdade tinham o apoio do governo para atuar como intermediário 

entre o poder central e as comunidades rurais, já que elas se encontravam num alto grau de 

isolamento. Essas sociedades secretas não tinham apenas a função de punir, mas também de apoiar 

aqueles que necessitavam de ajuda nesse meio rural e adquiriram legitimidade frente ao governo 

quando Duvalier chegou ao poder, pois ele reconhecia a força do voduísmo sobre a comunidade 

negra e, por via disso, apoiava e recebia apoio das sociedades secretas do Haiti – havendo fortes 

indícios de que sua conquista do cargo de presidente foi por meio desse apoio. Essa parceria com o 

governo é reforçada na fala de Jean-Jacques, um líder bizango, que alega que “você pode fazer 

quase tudo e a sociedade poderá perdoar-lhe, mas se se envolver em críticas ao Governo, esqueça” 

(DAVIS, 1986, pp 240). Como explica também explica Jean-Jacques quando quer reforçar o papel 

da sociedade secreta no âmbito da política nacional: 

 

- O Governo é que trabalha conosco. Tem que fazê-lo. Imagine o que 

aconteceria se invasores desembarcassem numa zona remota do 

departamento do Noroeste. Estariam todos mortos antes de sair da praia. Mas 

não pela ação do Governo. É o próprio país que está preparado para tais 

coisas desde os tempos antigos. Assim, as pessoas no Governo de Porto-

Príncipe têm de cooperar conosco. Já estávamos aqui antes delas e se nós 

não as quiséssemos elas não estariam onde estão. Não há muitas armas no 

país, mas as que há somos nós as que temos (DAVIS, 1986, pp 241) 

 

  Então, o conselho dessas sociedades julga os infratores e são reconhecidos como capazes, 

tendo o aval da comunidade. Davis mostra que essas comunidades derivam das antigas sociedades 

secretas africanas, o que explica parte da fala de Jean-Jacques quando aponta estarem ali antes do 

governo. Tais sociedades secretas desempenhavam um papel semelhante na terra de origem e ele 

lembra, em seu discurso, que elas faziam isso através da administração de venenos, assim como a 

sociedade secreta haitiana. Como aponta o chefe bizango, Narcisse teria sido vendido por seu irmão 

a uma outra sociedade, a Caho. O caso de Narcisse e toda questão em torno da zumbificação girava 

em torno de um quadro de punição que dialogava com algo característico do contexto que precedia 

a chegada dos negros ao Haiti e que encontrou as acomodações necessárias e se adaptou ao contexto 

no Novo Mundo. Tais sociedades, segundo o chefe, estariam espalhadas por todo o Haiti e divididas 

entre vários comandos diferentes que apresentam o mesmo diálogo com o governo central tendo 
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suas áreas de atuação delimitadas como territórios de influência de cada sociedade: outras não 

podem agir fora dessas limitações sem a permissão do dono do território. Sendo assim, o chefe 

explica que as sociedades não precisariam “alcançar” seus infratores, pois elas estariam já em toda 

parte (DAVIS, 1986, pp 240). 

 Na lógica contundente dessas sociedades secretas, há um código importante de infrações que 

levaria uma pessoa a ser vendida a uma sociedade – como foi o caso de Narcisse – este conjunto de 

leis leva o nome de “as sete ações” e estas deveriam assinalar a infração do vendido para que ele 

fosse julgado culpado: 

 

1. Ambição – excessiva prosperidade material à custa evidente da família e 

dos parentes. 

2. Manifestar falta de respeito pelos semelhantes. 

3. Denegrir a sociedade Bizango [no caso, a sociedade que formulou o 

código para Davis]. 

4. Roubar a mulher de outro homem. 

5. Espalhar boatos que difamam e afetam o bem-estar de outros. 

6. Causar danos a membros da própria família 

7. Questões de terras – qualquer ação que injustamente impeça outrem de 

trabalhar na terra (DAVIS, 1986, pp 239) 

 

 Como foi dito por Narcisse, que lembrava de todos os momentos enquanto era sepultado e retirado 

de sua cova, ele teria sido julgado logo após ressurgir da terra como um zumbi (DAVIS, 1986, pp 

76) e, de acordo com as declarações dadas pelos informantes de Davis que conheciam Narcisse, ele 

cumpria grande parte das transgressões estabelecidas, sendo assim merecedor da punição 

proporcionada a ele pela sociedade que ordenava o território de sua terra natal. 

 Contudo, identifica-se aqui, por via do estudo de Davis, o contexto em que a zumbificação 

no Haiti acontece que é por via de uma lógica jurídica considerada autêntica entre as comunidades 

rurais e que é exercida pelas sociedades secretas que, por sua vez, segundo o chefe bizango, 

possuem o aval do governo para atuar. Estas sociedades têm como função fazer a mediação entre os 

sujeitos, auxiliando em problemas que vão de conflito a dificuldades financeiras enfrentadas por 

seus protegidos, se baseando entre outras coisas nas “sete ações” citadas e mantendo a ordem 

interna. Dentro desse esquema, o bokor parece uma figura que não pode ser considerado como 

independente, pois seu poder de atuação está subordinado a sociedade secreta e parece seguro dizer 

que não haveria um bokor autônomo que segue apenas aos seus próprios interesses, pois ele não 

deseja problemas com o conselho, já que, como foi dito, o poder dessas sociedades paira por todo 

Haiti.  
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CAPÍTULO 2 

 

A Entrada do Zumbi na Cultura Ocidental 

 

 O processo de entrada do zumbi no imaginário popular ocidental se iniciou por meio da 

indústria de entretenimento que começava a utilizá-lo pelo gosto que o público tinha por figuras de 

horror. Porém, na sua chegada à América do Norte, antes desse alcance amplamente popular, o 

zumbi figurava nos relatos acerca do Haiti. Essa obsessão se iniciou a partir da colisão entre a 

cultura haitiana e a cultura norte-americana durante a ocupação militar dos Estados Unidos feita no 

Haiti. 

 As hipóteses iniciais sobre o estranho país vizinho foram tiradas das narrações de militares 

americanos que pouco tentavam entender o ponto de vista nativo, sendo que, na verdade, o que eles 

faziam era tentar estabelecer interpretações “racionais” sobre a cultura do país. Os resultados de tais 

relatos foram uma enxurrada excessiva de inverdades que projetavam a questão voduísta como um 

culto libidinoso no qual se capturavam crianças e se mexiam com forças malignas através de ritos 

macabros. Isto, em resumo, ia ao encontro da demanda de caracterizar o Haiti como uma terra que 

merecia a ocupação. 

 Assim, a partir da tensão gerada pela ocupação militar e pela tentativa americana de obter 

dados sobre a cultura haitiana para um uso próprio, baseado em conhecimento do inimigo e 

exaltação do seu primitivismo, o zumbi emergiu como um aspecto cultural a ser exaltado para mais 

uma vez reafirmar o Haiti como um lugar entregue ao “caos e a superstição”. 

 Contudo, a fim de compreender mais a fundo o porquê de o zumbi ter adentrado a cultura 

norte-americana, mencionarei, neste capítulo, algumas informações que permitam entender o 

conflito que envolvia os dois países – Haiti e Estados Unidos – para que assim se perceba como a 

questão da ocupação influiu na montagem das primeiras narrativas exibidas no cinema, o principal 

foco da pesquisa. 

 

 

A Ocupação Americana no Haiti 

 

 Em 1915, o Haiti passava por um severo quadro de instabilidade política que se agravava 

cada vez mais por conta das múltiplas quedas de governo e que resultaram num total de seis 

presidentes chegando ao poder num curto período de tempo, entre 1911 e 1915. Tal quadro de 

instabilidade começou a se tornar um problema para o poder hegemônico dos Estados Unidos que 

pairava sobre a América Central, pois, em 1904, havia sido construído o canal do Panamá e o Haiti 
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começava a ter um papel significativo na geopolítica pelo seu posicionamento estratégico. Sua 

estabilidade política era necessária para planos americanos de controle da linha marítima que 

conduzia ao canal (GRONDIN, 1986, pp 46). 

 O Haiti já possuía desde há muito tempo um vínculo cultural forte com a França por conta 

de seu passado colonial (1625-1804) e, posteriormente, depois de declarar sua independência, ainda 

seria mantida uma forte dependência econômica por conta da dívida gerada pela alta indenização de 

guerra. O pagamento dessa dívida, segundo Grondin, era forçado pelo bloqueio econômico imposto 

pela ex-metrópole e apoiado pelas potências econômicas por vários anos - incluindo o próprio 

Estados Unidos (GRONDIN, 1986, pp 28). Essa pendência tornava o Haiti economicamente ligado 

à sua antiga metrópole, de modo que essa dívida, segundo Adam Hochschild comenta em uma 

resenha que escreve ao The New York Times4, “tomava 30% do orçamento nacional” e “a ruína do 

ciclo da dívida continuou até o século seguinte” (HOCHSCHILD, 2012). Assim, desta forma, era 

mantido pelos franceses o poder econômico sobre o país, o que no início do século XX, diante da 

nova configuração de forças, não agradava aos interesses americanos já citados anteriormente. 

Então, para tornar mais grave o quadro para os americanos, no começo do século XX, aproximações 

com a Alemanha começaram a se estabelecer através de atividades comerciais que subjugaram os 

negócios locais aos investidores alemães e a influência se tornara ainda maior quando começaram a 

se estabelecer casamentos germano-haitianos. Esses casamentos possibilitavam aos europeus obter 

terras no território haitiano, pois, logo após a independência, fora estabelecido que as terras do país 

não mais poderiam ser de proprietários estrangeiros - uma das grandes vitórias da Revolução 

Haitiana. 

 O envolvimento do Haiti com a Alemanha, que na época era uma das grandes potências 

europeias - e mais tarde se tornaria uma nação inimiga dos norte-americanos na Primeira Guerra 

Mundial – começava a despertar a urgência de uma ação de segurança contra a influência 

indesejada no continente. Então, segundo o site sobre a história americana5, mantido pelo governo 

dos Estados Unidos, em 1910 foi feito um empréstimo ao Haiti para que fosse diminuída sua dívida 

internacional. Essa ação ambicionava aliviar a forte influência estrangeira no Haiti por conta de 

suas dívidas da consolidação da independência e dos juros que se sucederam pela dificuldade de 

ressarcimento dessa conta. Ao mesmo tempo em que diminuía o poder europeu no país, os Estados 

Unidos impulsionavam a sua própria influência através dessa nova dívida mantida. Em 1914, 

durante o curto governo de menos de quatro meses do presidente Joseph Davilmar Théodore, essa 

estratégia econômica possibilitou aos americanos reter quinhentos mil dólares do Banco Nacional 

                                                 
4 http://www.nytimes.com/2012/01/01/books/review/haiti-the-aftershocks-of-history-by-laurent-dubois-

book-review.html 
5 https://history.state.gov/milestones/1914-1920/haiti  

http://www.nytimes.com/2012/01/01/books/review/haiti-the-aftershocks-of-history-by-laurent-dubois-book-review.html
http://www.nytimes.com/2012/01/01/books/review/haiti-the-aftershocks-of-history-by-laurent-dubois-book-review.html
https://history.state.gov/milestones/1914-1920/haiti
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Haitiano e transferi-los para Nova Iorque, o que deu primariamente aos Estados Unidos o controle 

sobre toda a economia haitiana. 

 Já tendo o controle sobre a economia, os Estados Unidos teriam o aval para agir no caso de 

uma nova insurgência, isso por conta da turbulência que a democracia haitiana enfrentava desde a 

independência, tornando-se recorrente a tomada de poder por diferentes forças militares que eram 

formadas por homens que se juntavam a uma liderança com a promessa de serem recompensados 

caso a ação fosse bem-sucedida. Nessa época, era comum líderes que chegavam ao poder declarar 

que o cargo de presidente era vitalício ou se autoproclamarem como imperadores ou reis 

(HOCHSCHILD, 2012). Foi em meio a esse caos político que em 1915 ocorreu o assassinato do 

Presidente Vilbrun Guillaume Sam, em retaliação a uma série de assassinatos políticos que ele teria 

cometido contra seus opositores, o que teria causado seu linchamento por parte da população. 

Depois disso, um novo momento de revolta popular estava para ser iniciado e, com essa 

justificativa, de evitar o caos no país vizinho, o governo dos Estados Unidos adentrou o território 

haitiano, também justificando prevenir o país uma possível invasão germânica, como afirma 

oficialmente o governo. 

 

 No tempo em que se instalavam no poder do estado haitiano, os norte-americanos 

rapidamente convocaram as eleições nacionais e um candidato pró-Estados Unidos foi escolhido 

para ocupar o cargo, através de manipulação dos votos, como foi posteriormente admitido pelos 

americanos, dando a eles o controle total sobre o país e sobre o código de leis. Os americanos então 

trataram de propor modificações nas leis - em especial, as de posse de terra para que estrangeiros 
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pudessem ter terras - logo em 1917. Apesar da resistência dos legisladores, os americanos forçaram 

a aceitação da nova legislação proposta forçando o presidente eleito a dissolver o congresso 

haitiano. Nesse tempo foram também criadas as forças de proteção nacional intitulada 

“Gendarmaria” – uma espécie de polícia militarizada – e deu-se início aos projetos de 

melhoramento da infraestrutura que era escassa no país. 

 Apesar das propostas superficialmente benéficas dadas pelo governo americano, os 

problemas no país se tornaram galopantes. Como escreveu Edwidge Danticat, em um artigo ao The 

Newyorker sobre o aniversário de 100 anos da ocupação americana, tal evento não se apresentou 

uma alternativa tão ideal quanto o governo de Woodrow Wilson - presidente dos Estados Unidos na 

época - tentava fazer parecer. Segundo o escritor: 

 

Chame-a de diplomacia do canhão ou de revolta das bananas, mas essa 

ocupação nunca foi pensada - como os americanos professaram - para 

espalhar a democracia, especialmente aquela democracia livre que não é 

disponível nem entre os próprios negros dos Estados Unidos naquele mesmo 

tempo. "Pense nisso! Crioulos falando francês" definiu o secretário de 

estado Willian Jennings Bryan se referindo aos haitianos (DANTICAT, 

2015)6 

 

Como informa Danticat, as forças americanas estavam radicalmente influenciadas pela própria 

política nacional dos Estados Unidos que na época ainda prezava por um estado de segregação 

racial muito forte, conforme presente na sua lei nacional. Ainda para agravar o fato, como cita 

Wade Davis em entrevista ao portal G17, a maioria dos oficiais que fizeram parte da força de 

ocupação eram homens brancos do sul dos Estados Unidos, onde a segregação era historicamente 

mais forte do que em qualquer outra parte do país. Isso trazia um agravante significativo para a já 

problemática ocupação, pois o Haiti, desde antes da sua independência, mantinha um percentual de 

90% de negros formando a população. 

 Então, em meio ao quadro de guerras constantes por parte dos exércitos rebeldes que não 

aceitaram a ocupação, houve milhares de baixas entre haitianos para que a “ordem” fosse 

estabelecida pelos americanos. Como comenta Hochschild 

 

Os americanos logo se encontraram lutando contra ondas de rebeliões 

contra seu poder. As tropas dos Estados Unidos queimaram vilas 

                                                 
6 http://www.newyorker.com/news/news-desk/haiti-us-occupation-hundred-year-anniversary  
7 http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1466802-7084,00-

CIENTISTA+DEFENDE+VERDADES+POR+TRAS+DO+MITO+DOS+ZUMBIS.html  

http://www.newyorker.com/news/news-desk/haiti-us-occupation-hundred-year-anniversary
http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1466802-7084,00-CIENTISTA+DEFENDE+VERDADES+POR+TRAS+DO+MITO+DOS+ZUMBIS.html
http://g1.globo.com/Noticias/PopArte/0,,MUL1466802-7084,00-CIENTISTA+DEFENDE+VERDADES+POR+TRAS+DO+MITO+DOS+ZUMBIS.html


25 

 

inteiras acusadas de proteger insurgentes e impiedosamente 

executaram rebeldes capturados ou – isso soa familiar? – homens que 

poderiam ser rebeldes. Geralmente não havia meio de distinguir eles 

dos fazendeiros locais. (Hochschild, 2011) 

 

Sendo assim, a mentalidade racista dos militares brancos e sulistas, junto de um quadro onde 

dificilmente poderia se diferenciar um civil de um combatente rebelde, alinha-se também ao fato de 

que haitianos e americanos não falavam a mesma língua, o que deve ter gerado o genocídio de 

milhares de não-combatentes que se quer cogitavam pegar em armas. Isso demonstra o quadro 

caótico em que os Estados Unidos implantaram o seu novo regime, tendo sido acusados, inclusive, 

de estabelecer o uso de trabalho forçado, caminho pelo qual foi proporcionada a sempre tão bem 

comentada infraestrutura do Haiti pós-ocupação. 

 Os americanos não tomaram apenas o papel de repressão das guerrilhas, trataram também de 

expandir a ocupação para outros setores institucionais do Haiti. Um exemplo disso foi o setor de 

educação que foi reestruturado para oferecer um ensino de finalidades objetivas, direcionado a 

favorecer as práticas econômicas, diferente do sistema anterior influenciado pelo modelo francês 

onde se valorizava mais as faculdades subjetivas. 

 Durante os anos em que a ocupação acontecia, ela foi perdendo força e justificativa por 

conta do acúmulo de denúncias de abuso de poder que ocorriam. Todos os grandes cargos eram 

ocupados por americanos em grande parte dessa época, o que gerou revolta entre os haitianos que 

sentiam cada vez mais longe sua autonomia tão cara ao Haiti em 1804: o país conhecido pela sua 

revolução autenticamente negra agora era gerido pelos brancos norte-americanos. Esses problemas 

culminaram na impopularidade da ocupação que a partir de 1932 começou a ser oficialmente 

revertida, tendo os altos cargos oficiais – todos ocupados por brancos americanos - gradativamente 

devolvidos aos haitianos até que, em 1934, o último barco da marinha americana deixou o Haiti. 

 

 

A Indústria Cultural Começa a Adquirir Interesse pelo Zumbi 

 

 Antes do período da ocupação do Haiti, existiam alguns relatos que tentavam descrever um 

pouco do país, o que geralmente resultava num retrato decadente. Tais escritos geralmente 

retratavam uma terra tomada pelo caos e pela desordem social, classificando o Haiti como um lugar 

desgovernado e, de certa forma, deixado de lado por Deus; obviamente, o Deus cristão. 

 Para exemplificar o teor dessa literatura sobre o país, pode-se abordar o estudo do etnógrafo 

britânico Spencer St. John - que também fora ministro no próprio Haiti - intitulado Hayti or The 
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Black Republic. Nesse estudo, o título já traz uma ideia do que era a forma da argumentação do 

autor e seu conteúdo, pois, chamando o país de “República Negra” em 1884, certamente não era 

desejado autor autenticar o projeto político do país como algo único e precioso por conta de sua 

ancestralidade negra predominante. Na época, a abolição da escravatura era bastante recente e a 

visão geral sobre as populações negras ainda permaneciam lotadas de conotações racistas que 

ressaltavam a incapacidade dos negros em se governar. Assim, a ideia de uma República Negra, era 

uma nomeação que, na verdade, fazia escárnio da situação política do Haiti. 

 O conteúdo do livro de St. John deixa claro a hipótese aqui abordada. Ele dizia, por 

exemplo, que “todo estrangeiro no Haiti sabe que o canibalismo existe e a classe alta haitiana tenta 

ignorar isso ao invés de elaborar meios de erradicar essa prática” (ST JOHN, 1889, pp 188). Esse 

tipo de ideia preenchia todo o estudo do autor britânico que afirmava até mesmo que existiam casos 

de crianças que seriam sequestradas e drogadas com o objetivo de serem usadas como comida ou 

como sacrifício (ST JOHN, 1889, pp 241), uma visão que, não por acaso, expressaria o mais 

profundo desconforto à sensibilidade euro-americana. 

Esse tipo de descrição visava tornar a imagem de uma República Negra como algo tão 

degenerado que então deveria se evitar sua repetição. Assim, conclui-se que a Revolução Haitiana 

claramente tinha se tornado uma pedra no sapato tão grande para a Europa desde a sua proclamação 

de independência que os colonialistas europeus sentiam necessidade de acusá-la de ineficaz a todo 

custo, por conta do medo de que se tornasse algo viável para os que ainda eram colonizados. 

  Quando foi iniciado o período da Ocupação Americana, a mesma estratégia de execração 

emergiu da parte dos americanos e começavam a surgir inúmeros relatos sobre o país com o mesmo 

teor dos relatos europeus. Esse novo material ambicionava responder às dúvidas americanas que 

existiam agora que o país estabelecia relações diretas com o governo do Haiti - país quase anônimo 

até esse período. O Haiti então entrava no mapa dos ocidentais depois de anos de isolamento 

imposto pelas potências mundiais na pós-revolução, porém, mais uma vez, como no caso europeu, 

essa recondução a um novo imaginário (branco) tinha um propósito hostil. Para esses novos relatos, 

as velhas fórmulas de St. John e seus contemporâneos foram usadas:  passar uma ideia geral e, na 

maioria das vezes, pretensiosa do Haiti. Para isso, foram mantidas algumas das teorias mirabolantes 

sobre o culto voduísta - o ponto preferido daqueles que desejavam desclassificar o Haiti.  

Entretanto, havia um diferencial do quadro europeu para o quadro americano, pois agora, 

esses relatos não eram mais feitos por intelectuais com “bagagem teórica” e um currículo que lhe 

confidenciava certa autoridade no assunto perante outros de seu âmbito. Na nova dominação 

ideológica de natureza americana, a propaganda anti-haitianista devia ser feita nos moldes de sua 

própria época e lugar, não mais usando o velho esquematismo europeu que valorizava o 

intelectualismo acadêmico. Os novos relatos seriam feitos de outro modo e por outro tipo de 
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locutor, um que procurasse atingir o público da maneira certa, mais intimamente, através de 

estratégias de marketing mais acolhedoras aos gostos do século XX. Esse novo conteúdo era 

produzido por profissionais da literatura sensacionalista. Estes, diferente dos intelectuais refinados 

que faziam uso ostensivo da linguagem culta, possuíam um grande dom para o entretenimento e 

utilizavam uma escrita que os botava em contato com um público de modo mais diplomático, sem 

os jargões complicados de europeus da classe alta. 

 Assim, em meio às novas estratégias de propaganda que tinha em seu subtexto diminuir a 

posição do Haiti como autossuficiente, o zumbi emergia como uma figura de terror típica do Haiti e 

que nunca havia sido relatada em qualquer outro lugar. Ele desafiava os conceitos estabelecidos 

pelos paradigmas científicos ocidentais que aceitavam a morte como a linha final da vida e 

reafirmavam o caráter “grotesco” do Haiti, pois, “apenas lá, algo tão terrível quanto a zumbificação 

poderia acontecer”.  

A ideia de que o corpo desalmado de uma pessoa poderia voltar à vida tornou-se motivo de 

gozo entre os cientistas e estudiosos que se levavam muito a sério para acreditarem tal 

improbabilidade científica, porém, o zumbi resistiu a todas as críticas por meio da indústria cultural 

que absorveu seu conceito e o transformou em um novo produto que agora possuía também uma 

natureza comercial e não somente mítica, não se desprendendo totalmente de sua origem, mas 

definindo novos caminhos para a abordagem do personagem que agora pretendia-se vender. 

 

 

O Zumbi na literatura: O lançamento de The Magic Island 

 

Entre os investigadores que foram atraídos ao Haiti na época da ocupação americana, 

destacou-se William Buehler Seabrook com seus escritos que ofereciam uma abordagem 

comprometida com o gosto de seus leitores. O autor era conhecido pelo que era considerado uma 

espécie de “jornalismo exótico” e que alimentava o apetite do público por meio de descrições 

realistas de experiências obtidas ao longo de sua vida. O conteúdo geralmente girava em torno 

daquilo que era difícil de acreditar pela sua estranheza, ou que era um tabu para o senso comum. O 

material recolhido era resultado de suas viagens a países distantes e de costumes diferentes, como a 

região das “Arábias”, ou fruto direto de experiências pessoais impactantes, como o relato de seu 

tratamento contra o alcoolismo em Asylum (1935) ou consumo de carne humana que ele executara e 

descrevera em Jungle Ways (1932) (RUSSELL, 2010, 24). Seus tópicos, assim, tinham grande 

apoio na sua experiência empírica, tornando-o “um espetáculo em pessoa”. 

 Com o auxílio de seus tópicos de pesquisa sempre exóticos e de sua metodologia empírica 

com um alto grau de extremismo, Seabrook gerara sua fama e formara sua base de leitores que o 
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aclamavam pela sua “autenticidade”. Entretanto, entre os jornalistas e escritores que se 

consideravam “mais sérios”, ele era visto como um mero repórter atraído por assuntos de “baixo 

nível” que envolvessem libido ou ocultismo (às vezes, os dois juntos). 

 Contudo, em 1929, Seabrook lançou sua obra mais aclamada, The Magic Island, um dos 

estudos pioneiros sobre a cultura haitiana, pelo menos entre os americanos. Nesse livro, ele relatava 

sua experiência em meio aos cultos voduístas que se desenrolavam no interior do Haiti, tendo sido 

ele adotado por alguns dos nativos como um dos seus – coisa que foi bastante ressaltada na 

publicidade do livro. O conteúdo se baseava bastante no ponto de vista do autor sobre tudo que via 

e presenciava na terra estrangeira: rituais, conversas e situações em que esteve desde o seu primeiro 

dia no país.  

Apesar da análise de Seabrook se apresentar de maneira bastante amena com relação aos 

estudos anteriores, - como o de St. John - o americano era mais um estrangeiro branco tentando 

entender um país de negros através de suas próprias concepções e, na maioria das vezes, tentando 

racionalizar os costumes. Embora às vezes se mostrasse bastante aberto a uma nova experiência, - 

especialmente nas cerimônias da família que o adotara - Seabrook também insistia em fazer 

colocações baseadas na lógica ocidental, muitas vezes tentando impor uma análise estritamente 

científica de alguns fatos sociais. 

 Entre esses relatos, o zumbi surgiu durante em uma conversa entre ele e o fazendeiro 

chamado Constant Polynice. Este, segundo o autor, era extremamente cético em relação ao folclore 

haitiano, não acreditando em lobisomens, vampiros e nem em fantasmas como a maioria; muito 

pelo contrário, ele fazia escárnio disso que ele considerava apenas “superstição do povo”. Porém, 

quando Seabrook lhe perguntara sobre os zumbis, pois nunca tinha ouvido falar deles fora do Haiti, 

Polynice não se mantinha debochado e assumia outra postura frente ao assunto: 

 

- Superstição? Nunca! Posso garantir que não se trata de uma superstição. 

Essas coisas existem, num grau que vocês brancos não podem imaginar, 

embora esteja patente a todos. Por que os camponeses mais pobres enterram 

seus mortos em sólidos túmulos de pedra? Porque os conservam com muita 

frequência em seus jardins, em frente à porta da casa. Por que existem tantos 

túmulos escavados perto de uma encruzilhada movimentada ou ao longo de 

uma estrada onde passa muita gente? É para garantir a proteção aos pobres 

mortos. (...) não, meu amigo, não fale em superstição. Nesse mesmo 

instante, sob o luar, existem zumbis que trabalham nesta ilha, a menos de 

duas horas de distância de minha casa. Nós os conhecemos, mas não 

ousamos dizer nada, desde que nossos próprios mortos sejam deixados em 

paz. (SEABROOK, pp 79, S/D) 
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Assim, durante essa conversa, ficamos sabendo que mesmo entre alguns dos mais céticos haitianos 

haveria a certeza da existência do zumbi. Este seria uma possibilidade tão horripilante que devia ser 

cuidado para que seus entes queridos já falecidos não se tornassem os próximos a terem seus corpos 

tomados. 

Ainda na conversa com Polynice, o autor é informado que os zumbis supostamente estariam 

entre aqueles que trabalhavam nos canaviais à noite. Esse processo era orquestrado pelo bokor que 

tomara os corpos de suas vítimas e que então vendera essa mão de obra zumbi para a empresa 

americana dona de muitos canaviais, a HASCO (Haitian-American Sugar Company), que pagava ao 

bokor pelo trabalho árduo no corte de cana feito principalmente à noite, longe das fábricas (por 

conta do ruído que poderia assustá-los) e de qualquer pessoa que pudesse reconhecer os 

trabalhadores – um perigo que o bokor tratava de evitar (SEABROOK, S/D, pp 80). Ao que parece, 

aos contratadores da empresa, não era realmente importante o estado desses trabalhadores, apenas 

importava que fizessem o serviço.  

 Para explicar melhor a situação, o autor cita um relato de Polynice sobre um Bokor que teria 

deixado seus zumbis aos cuidados de sua esposa que, acidentalmente, em uma festa na cidade, dera 

alimento contendo sal aos zumbis. O sal seria a única coisa capaz de despertar um zumbi de seu 

transe profundo (SEABROOK, S/D, pp 80) e, ao provarem do tempero, os zumbis tomaram 

consciência do próprio estado e dispararam em direção a suas respectivas cidades natais. Acabaram 

sendo reconhecidos por parentes que haviam enterrado recentemente seus entes. As pessoas que 

estavam presentes logo entenderam que se tratavam de mortos ao reconhecerem alguns dos zumbis, 

algumas até tentaram se aproximar de conhecidos dentro do bando acreditando se tratar de um 

milagre de ressurreição já que era domingo de páscoa. No entanto, os zumbis, desesperados e sem 

reconhecer ninguém, se direcionaram até o cemitério local e tentaram retornar para suas covas e no 

momento que tocaram o solo sagrado, se decompuseram (SEABROOK, S/D, pp 82). Os parentes, 

em um ato de vingança, fizeram ouangas da morte para o bokor e, para garantir seu sofrimento caso 

a magia falhasse, enviaram homens para matá-lo a facadas. 

 Depois do relato, Polynice disse ao autor que o levaria ao encontro de alguns zumbis de que 

tinha conhecimento para que ele mesmo presenciasse o caso. Seabrook, determinado a esclarecer o 

fato, não tardou a estar de frente com alguns desses indivíduos que lhe foram apresentados por via 

do fazendeiro que conhecia um bokor dono de alguns. A descrição deles deixava intrigado o cético 

Seabrook: 

 

O mais horrível era o olhar, ou melhor, a ausência de olhar. Os olhos 

estavam mortos, como se fossem cegos, desprovidos de expressão. Não 
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eram olhos de um cego, mas de um morto. Todo semblante era inexpressivo, 

incapaz de expressar-se. (SEABROOK, pp.84, S/D) 

 

Entretanto, o autor manteve a compostura e, ainda muito confiante de que tudo se trataria 

apenas de mais um caso passivo de uma explicação racional, descartou qualquer possibilidade de 

magia envolvida. Relatou os indivíduos como “pobres seres humanos, mas idiotas, dóceis alienados 

obrigados a trabalhar nos campos”. Mesmo Polynice reforçando o grande mistério por trás dos 

zumbis, exemplificando alguns casos de pessoas que se deparam com entes que já haviam 

enterrado, o autor sugeria que estes casos seriam de mera confusão feita entre sósias, um mero erro 

de interpretação da memória, mais uma vez, uma explicação racional. 

 Ainda que não acreditasse, Seabrook foi atrás de fontes que ele considerava mais confiáveis 

que Polynice, acabando por encontrar-se com o Dr. Antoine Villiers. Este era um intelectual e 

amigo de confiança do autor. Este doutor, de forma contraditória e muito relutante em praticar o 

mesmo ceticismo de Seabrook, afirmara que não acreditava em nada que se relacionasse a 

ressurreição dos mortos, porém dissera que não se podia negar o fato de que alguns camponeses que 

trabalham nos campos teriam sido arrancados de seus túmulos. Seabrook ainda muito relutante, 

perguntara se não poderia ser um caso de letargia ou catalepsia. O doutor, para exaltar o motivo de 

sua própria dúvida, responde a Seabrook com o velho código haitiano que possuía o artigo 

supracitado no capítulo 1: 

 

 

Artigo 249 – É também considerado atentado à vida de uma pessoa, o 

emprego feito contra ela de substâncias que, sem produzir a morte, causam 

um efeito letárgico mais ou menos prolongado, quaisquer que sejam as 

consequências. Se por efeito desse estado letárgico a pessoa for enterrada, o 

atentado será considerado homicídio (SEABROOK, pp. 85, S/D) 

 

 

Então, o conhecido artigo 249, apareceria aqui pela primeira vez ao público americano e faria a 

exaltação da possibilidade de o zumbi realmente ser real, já que até mesmo era reconhecido pelo 

poder judiciário - que geralmente se propõe a funcionar com base em “fatos”. O código proibia algo 

que batia com a descrição de um zumbificado. Apesar do autor encerrar a discussão no artigo e não 

voltar mais para o caso do zumbi, fica evidente que ele desejava deixar em aberto o assunto para 

que fosse completado pela imaginação do leitor. A letargia declarada por Seabrook como uma 

possibilidade batia com a descrição da lei, mas permanecia o mistério: o que mais será estava 
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envolvido nessa prática dita como a zumbificação? Era o zumbi realmente uma possibilidade real?  

 Contudo, para além do que acreditava ou não o autor, no momento em que essa polêmica do 

zumbi era lançada em The Magic Island, nascia o primeiro modelo do zumbi, com as características 

ditadas por Polynice, a partir do que ele conhecia das histórias locais. O zumbi, no ponto de vista do 

livro, seria então alguém enfeitiçado por um bokor, o que na visão de Seabrook se manifestava 

como um estado de letargia impulsionado “pelo uso de substâncias”, ou seja, essa suposta 

substância, que veio a ser conhecida descrita como um “pó”, criava o suposto zumbi. Esse indivíduo 

zumbificado era obrigado a trabalhar nos campos a serviço do bokor que, por sua vez, estava a 

serviço dos americanos. Tendo essa força de trabalho disponibilizada de forma barata e com a 

eficiência de trabalho que era necessitada, os estrangeiros não se importavam nem um pouco com o 

estado desses haitianos e supostamente permitiam livremente o uso da força de trabalho zumbi, já 

que era lucrativo. Assim, o grande “furo de reportagem” de Seabrook nesse tópico seria o uso da 

aterrorizante dessa mão-de-obra escrava adquirida através da “técnica” haitiana de zumbificar, 

sendo as implicações científicas e religiosas desse fato envoltas em meio a um mar de dúvidas. 

 

 

Início nos Palcos: O Zumbi Ensaia Uma Representação 

 

 Em 1929, com a chegada de The Magic Island às livrarias americanas, o personagem do 

zumbi dava o primeiro passo em direção ao seu reconhecimento no mundo ocidental. Embora o 

livro tivesse obtido algum sucesso – até por conta da fama de Seabrook que já foi comentada – 

poucas pessoas teriam tido a chance de ter acesso à obra na época do lançamento. Lembremos que 

era uma época onde o analfabetismo ainda possuía índices expressivos entre as classes populares. 

Assim, o livro ficava restrito apenas aos curiosos e estudiosos que já deviam ter um interesse prévio 

no assunto, uma camada que provavelmente possuía algum poder aquisitivo. Deste modo, essa 

figura que ainda permanecia como um desconhecido, só ganharia atenção mais a frente quando seu 

conceito se estabelece em outras formas de expressão artística. 

 Foi então que em 1932 surgiu a primeira oportunidade para a entrada do zumbi na indústria 

cultural, onde o gênero do horror estava conseguindo êxito através de peças exibidas em teatros. 

Títulos como “Drácula” ou “Frankenstein” conseguiam um bom rendimento em suas versões 

teatrais e atendiam aos sentimentos ansiados pelo público - medo, pavor, aflição, etc. (RUSSELL, 

2010, pp. 39). Nesse contexto, procurando um lugar em meio à enxurrada de personagens de terror 

que começavam a se estabelecer, o produtor e dramaturgo Keneth Webb tomou a iniciativa em 

implantar o zumbi em uma peça de teatro chamada Zombie (RUSSELL, 2010, pp. 40). 

 Para o realizador da peça, o monstro caía como uma luva: assustador, facilmente 
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compreensível e barato. Seu conceito altamente ligado ao tema da morte trazia uma alta 

possibilidade de atenção por parte dos espectadores que se interessavam por esse tipo de assunto e o 

custo seria mínimo, já que o zumbi não era como um Drácula ou um Frankenstein, não havendo 

direitos autorais a serem ressarcidos sob seu uso como é o caso de outros monstros clássicos da 

tradição gótica. Na época, como Seabrook declarara a história de The Magic Island como não-

ficcional, o zumbi acabou não lhe pertencendo diretamente. Foi através disso que o personagem se 

tornou gratuito para quem quisesse usá-lo. 

 No entanto, apesar de prometer algo novo frente ao mercado de horror estabelecido, barato e 

de provável eficiência, o roteiro de Webb não vingou e o fracasso de público e crítica foi eminente. 

Apesar de a peça se utilizar de algumas questões referentes a tensões racial que acontecia no Haiti 

da época (geralmente algo de gosto do público), sua estrutura de 3 atos em um mesmo cenário e sua 

trama fraca - sobre um americano que tem suas posses cobiçadas por um haitiano voduísta que o 

ressuscita para tentar tê-las - não conseguiu resistir a mais de 2 meses de exibição. Segundo Russell, 

a ineficiência da trama estava ligada diretamente à falta do essencial a qualquer obra de horror na 

época: o medo (RUSSELL, 2010, pp. 40). 
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CAPÍTULO 3 

 

O Zumbi Chega a Grande Tela: White Zombie 

 

 Ainda em 1932, mesmo ano do fracasso de Webb em tentar promover o conceito do zumbi 

através do teatro, surgiu em Hollywood o projeto de usar do mesmo monstro para algo mais ousado: 

o cinema. Os irmãos Victor e Edward Halperin – respectivamente, diretor e produtor – seriam 

aqueles que tentariam novamente utilizar o monstro vindo dos trópicos numa produção que, assim 

como na peça de Webb, seria marcada com o uso do baixo orçamento por conta de sua natureza 

independente. O longa-metragem recebeu o nome de White Zombie e se tornou célebre pelo 

pioneirismo no gênero zumbi. 

 Mesmo sendo promissor, era difícil imaginar o zumbi em uma situação diferente das que 

foram dadas dentro do circuito independente de baixo orçamento. Ele não era conhecido, não 

possuía percursores de sucesso na literatura – vide Drácula e Frankenstein - e dificilmente as 

grandes companhias teriam interesse em investir em algo vindo do Caribe para as plateias 

americanas, ainda mais pelas suas convicções africanistas. Toda aposta dos Halperin era bastante 

arriscada. Por conta disso, os idealizadores apostaram em um roteirista que entendesse do assunto. 

Conseguiram o escritor Garnett Weston que já havia experienciado a confecção de uma história de 

zumbis no conto Salt is Not for Slaves publicado em 1931 para a Ghost Stories (RUSSELL, 2010, 

pp 42). Em ambas as histórias, do conto e do roteiro, Weston utilizou bem sua leitura de The Magic 

Island para dar o aspecto certo a obra e atender a alguns dos tópicos observados por Seabrook, por 

exemplo, a suposta força de trabalho que estava sendo usada no Haiti através da zumbificação. 

 Ainda pensando em tornar o filme mais chamativo, os Halperin trouxeram, para o grande 

papel do vilão principal e mestre dos zumbis, um ator muito cultuado na época, o húngaro Bela 

Lugosi que, apenas um ano antes, protagonizara o primeiro filme de horror falado, Dracula (1931), 

o que lhe rendeu fama entre os admiradores do gênero.  

Apesar do êxito e do sucesso, o ator nunca teve muita perícia com as finanças e contratos, 

saiu do papel de Drácula celebrado, porém, em pouco tempo se encontrava muito perto da falência 

total, o que lhe rendeu o desespero em conseguir qualquer papel que lhe fosse oferecido. Foi 

justamente por isso que acabou cabendo no orçamento de White Zombie custando apenas 800 

dólares a semana, o que não ajudou muito no seu problema de dinheiro já que a gravação durou 

apenas onze dias (RUSSELL, 2010, pp 43). 

 Após uma série de vantagens adquiridas na produção, com uma história razoavelmente bem 

contextualizada com os escritos de Seabrook, a adição de uma estrela, ótimos cenários que traziam 

uma terra digna de horror e da pechincha que custaria a confecção dos zumbis, White Zombie 
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chegava então aos cinemas e conquistaria o público se tornando um sucesso de bilheteria com a 

renda do filme que superava de longe o orçamento, – 62,5 mil dólares que renderam oito milhões 

em ingressos vendidos – apesar de a crítica ter detestado. Então, através do cinema o zumbi 

encontrava o seu primeiro sucesso na indústria cultural que dele, então, se apropriara. 

 Contudo, o discurso do filme ia além do mero terror, trazendo consigo represetações acerca 

do país que tentava reproduzir na tela, retratando muito da situação ocorrida na época da Ocupação 

do Haiti pelos Estados Unidos através de uma reencenação feita em seu subtexto. Além disso, 

também se encaixaria nas ânsias do público que na época passava pelos seus próprios terrores nos 

Estados Unidos, onde a situação social cotidiana assustava as pessoas comuns: era o tempo da dura 

crise econômica que se iniciou em 1929. 

 Assim, o zumbi era utilizado em função de uma de suas grandes características que o 

marcariam até os dias de hoje, por vezes, trazendo consigo um comentário social contundente com a 

sua época. Esse aspecto será um dos focos da próxima seção que dá atenção ao contexto 

cinematográfico da época em que a obra surgiu e também aponta alguns elementos pertinentes ao 

relato de Seabrook, lançado poucos anos antes da produção ser iniciar. 

 

 

Influência Cinematográfica 

 

Apesar de White Zombie ser produto do cinema falado, uma novidade em 1932, como já foi 

citado, é notável perceber as influências trazidas do cinema mudo e postas em prática no filme. Os 

focos em partes do corpo, por várias vezes valorizando expressões ao invés do som, produzem o 

horror do filme. Isto demonstra que os realizadores ao mesmo tempo em que pretendiam algo novo, 

na maneira de produzir o cinema falado, eram saudosos a tradição do horror, principalmente com 

relação ao expressionismo alemão que parece ter sido uma indispensável influência no que condiz a 

reutilização de técnicas que valorizavam o corpo em suas imagens. Essa opção por esse tipo de 

técnica caiu como uma luva para o horror pretendido para o zumbi haitiano: um monstro cujo terror 

está contido em suas expressões (ou na falta delas), em seu corpo pútrido e nunca nas suas palavras. 

Dentre essas influências, a história muito se assemelharia ao argumento contido no filme 

mudo alemão Das Cabinet des Dr. Caligari (trad. “O Gabinete do Dr. Caligari”) de 1920. Os 

zumbis na superfície de suas descrições têm uma natureza ontológica bastante divergente da 

mostrada por Cesare (o assassino da trama alemã), – eles são “mortos-vivos” enquanto Cesare é 

apenas sonâmbulo – mas algumas das análises de White Zombie sugerem que os zumbis não passam 

de pessoas que não estavam realmente mortas, mas sim hipnotizadas, assim como Cesare. 

Igualmente existem grandes semelhanças entre esses antagonistas no seu estranho modo de andar e 
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em sua aparência que se assemelha na sua decadência corporal.  

É contundente fazer uma aproximação entre os mestres e grandes vilões em White Zombie e 

Das Cabinet des Dr. Caligari – Legendre e Caligari – já que estão ambos no controle de tais 

indivíduos através de técnicas sublimes. Eles ordenam seus subordinados e mantém um controle 

expansivo de suas ações, sempre mantendo uma distância segura dos atos criminosos que são 

ordenados, como verdadeiros ditadores. 

Contudo, o roteiro também se alinhara a algumas fórmulas já bem-sucedidas dentro do 

Horror que até então era majoritariamente dominado pela Universal, remetendo ao velho contexto 

onde “mocinho tem de salvar mocinha do mal que os ronda”. Há também algumas situações que são 

muito parecidas com eventos ocorridos em outros filmes de sucesso, como por exemplo, a cena 

inicial que abre White Zombie que começa dentro de uma carruagem exatamente como seu 

predecessor Dracula, lançado um ano antes – o que provavelmente não foi “pura coincidência”. 

Entre os elementos de cena, é possível notar uma mistura de argumentos e imagens de 

naturezas distintas entre si que visavam uma narrativa que se pretendia com uma ambientação 

“caribenha”, mas que, ao mesmo tempo, também continha estridentes toques do goticismo dos 

romances clássicos europeus que originaram alguns dos primeiros filmes de horror dessa era 

clássica dos anos 30. Estes geralmente se passavam em locações distantes no interior obscurantista 

e supersticioso da Europa – o típico lugar onde algo terrível aconteceria num romance gótico 

clássico. Essa mistura criou algo substancialmente caótico, mas que curiosamente funcionou bem 

para o público da época que recebeu o filme de maneira positiva. 

Um exemplo do que é comentado é o castelo gótico mostrado no filme. É curioso que 

houvesse um desses na costa do Haiti, um país latino-americano sem qualquer relação com a cultura 

medieval europeia. Essa ambientação estaria bastante ligada ao que remetia à ambientação do 

clássico Dracula já citado e também do sucesso de público Frankenstein (1931). Ambos os filmes 

se centralizam em cenários não apenas parecidos com os utilizados em White Zombie; na verdade, 

eles foram gravados no exato mesmo estúdio que as produções de horror da Universal utilizaram 

nesses filmes citados8. 

 

 

Análise de White Zombie 

 

 A seguir vou buscar fazer um exame mais detalhado sobre o uso do zumbi na trama de 

White Zombie, com o foco posto em certos grupos de personagens; também serão analisados 

                                                 
8 Mas sendo financiado pela United Artists, não pela Universal 
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elementos pertinentes sobre a ambientação, cenário e figuração. O objetivo disso é entender como 

foi feita a preparação do terreno para que então o zumbi fosse introduzido como peça indispensável 

no panorama do cinema de horror. 

 

 

1 Enredo 

 

 Em White Zombie, é mostrada a história de um casal de noivos americanos – Madeleine e 

Neil - que seguem para o Haiti. O motivo crucial para a tão longa viagem é o desejo dos jovens de 

realizar no Haiti seu casamento, tendo em mente a promessa de terem a cerimônia financiada pelo 

rico burguês chamado Beaumont – personagem que nunca tem sua nacionalidade citada, mas que 

aparenta ser um europeu. O magnata que acabara de conhecer a noiva em uma viagem, além de 

prometer ser provedor de seu casamento, também prometera dar um bom emprego a Neil. 

 Contudo, chegando à casa de Beaumont, após acompanhar uma conversa do burguês com 

seu mordomo, o espectador descobre que na verdade a intenção de Beaumont era tomar a jovem 

Madeleine para si, pois estava perdidamente apaixonado por ela. Ele então recorre à ajuda do 

perigoso Legendre, o dono de uma fábrica de açúcar, conhecedor dos segredos mágicos do culto 

local: o vodu. Legendre teria então como tornar Madeleine a mulher de Beaumont mesmo contra a 

vontade dela, mas seus métodos são tão terríveis que mesmo Beaumont, disposto a qualquer coisa 

para ter o que quer, hesita em aceitar essa proposta. Não é revelado ao público imediatamente o que 

Legendre propõe, sendo tão horrível que é contado ao pé do ouvido de Beaumont. 

 Durante o desenrolar do casamento, Beaumont falha em tentar convencer Madeleine a 

deixar seu noivo. Desesperado, o burguês segue as instruções de Legendre e o ajuda a realizar um 

feitiço que daria o controle de Madeleine ao feiticeiro. Ele faz isso colocando um pouco do pó que 

lhe foi dado numa flor que é entregue a noiva que, ao sentir o odor da flor, absorve acidentalmente 

o composto. Feita a primeira etapa do feitiço, Legendre entra em ação e utiliza seu poder para 

causar a “morte” de Madeleine através de um boneco de vodu feito a imagem dela a partir de uma 

vela. 

 Após a morte de Madeleine, seu corpo é roubado por Legendre e Beaumont e retorna 

“desalmado”. Em outras palavras, ela agora era uma zumbi, desprovida de qualquer emoção ou 

consciência plena de seus atos, tendo seu corpo físico mantido sob o controle do feiticeiro. Neil, 

desesperado ao notar o sumiço do corpo de Madeleine, é avisado por Dr. Bruner, um missionário 

que estivera há anos no Haiti, que o corpo de sua amada teria sido capturado por feiticeiros e 

poderia ter sido transformada em zumbi. Ele tenta explicar a Neil que esse fenômeno da 

zumbificação é um entre os vários mistérios que circundam o Haiti e se mostra muito interessado 
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em dar conta do malfeitor por trás desse ato horrendo, com o desejo de “fazê-lo de exemplo para 

cada feiticeiro da ilha”. 

 Mesmo desconfiado da veracidade dos fatos relatados pelo missionário, Neil decide seguir 

junto dele e é formada então uma aliança entre o noivo e o religioso. Os dois seguem atrás daqueles 

que estariam por trás desse ato terrível para recuperar a noiva zumbificada. 

 

 

2 Personagens 

 

2.1 Os Americanos: Representações do Mundo e Interesse dos Estados Unidos 

 

Neil 

 

O protagonista e herói do filme representa as fortes convicções americanas que pairavam 

sob o Haiti no começo do século XX. Suas falas, aparência e atos desejariam demonstrar o caráter 

da política americana no país em seu subtexto. Essa caricatura denota uma composição bastante 

visível da propaganda que os produtores utilizaram na trama e que de forma alegórica pode ser 

enquadrada dentro da política do governo americano. Essas convicções governistas que - como foi 

visto no primeiro tópico do capítulo 2 - conspiraram por muito tempo até a eminente ocupação, são 

retratadas no filme, através do protagonista, como: as mais benevolentes e altruístas possíveis. 

 Olhando a construção do personagem de Neil já temos logo uma percepção sob a 

representação de “pureza” da qual ele é carregado. Suas roupas e sua aparência são o grande 

indicativo da sugestão de sua boa índole. Ele está sempre em vestes brancas e reluzentes que, com o 

acréscimo de sua pele extremamente clara, se sobressaem ao escuro cenário do filme. Também é 

perceptível que ele é bastante jovem e se veste de maneira mais moderna - para a época - do que 

seus antagonistas.  
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 As colocações estéticas desse personagem nos dão as primeiras pistas das oposições que 

cercariam todo o filme e algumas das que se destacam são: “velhice x juventude”, “luz x 

escuridão”, “Novo Mundo x Velho Mundo” e o sempre destacado maniqueísmo “bem x mal”. O 

conflito principal estabelecido entre Neil e Legendre está carregado da semiótica conflituosa entre 

os dois que representam intenções e visões de mundo que radicalmente se opõe na trama. Assim, 

através desse personagem, temos a imagem constante desse jovem, brilhante e reluzente herói 

perdido em um país escuro e selvagem que o cerca e sugere “uma luz (americana) em meio a 

escuridão (do Haiti) ”. 

 

Até mesmo os objetivos de Neil no Haiti são passíveis de serem “moralmente” os melhores, 

tendo em vista que ele viaja para o Haiti acompanhado de sua esposa para realizar seu casamento e 

tomar posse do bom emprego que Beaumont o prometera. Entre essas intenções, o matrimônio, 

dentro da sociedade cristã, poderia ser classificado como uma das mais puras, morais e cristãs 

demonstrações de amor e afeto, ou seja, quando os protagonistas vão ao Caribe, assim como a 

intervenção americana, eles tencionariam apenas o bem e nada mais. Tal intenção acaba por ser 

impedida pelo desejo alheio de terceiros que querem arruinar os planos dos norte-americanos no 

país. O enredo nesse ponto deixa claro a alegoria com relação à Ocupação do Haiti e fixa seu centro 

nas intenções americanas da onde emanaria a perspectiva do filme. 

Entretanto, mesmo tentando pregar certos valores benéficos, o personagem de Neil não 

deixa de estabelecer, de maneira pontual, seu desprezo pelo Haiti. Isso fica claro em várias de suas 

falas, entre elas, numa conversa com o coadjuvante Dr. Bruner. Ao ser avisado de que os nativos 
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poderiam ter roubado sua esposa, o herói, exaltado com essa possibilidade, exclama “melhor estar 

morta do que isso”. Sendo assim, na percepção inicial dele, a possibilidade de sua companheira 

estar nas mãos dos “selvagens nativos” é extremamente grosseira, tendo em vista que ele os enxerga 

com desprezo e nojo. Vale lembrar que a visão de Neil era compartilhada com a dos soldados 

americanos que promoveram a Ocupação do Haiti, como indicado anteriormente. 

Russel iria ainda mais longe em afirmar que, logo no começo, o herói já demonstra a 

verdadeira natureza dos objetivos americanos no Haiti. Depois de passar por um grupo de haitianos 

na estrada que agem de forma estranha na visão do casal, ele vira para esposa e comenta “essa uma 

grande recepção para você às nossas Índias Ocidentais”. Isso para Russell indica que 

 

Neil representa bem o típico funcionário de banco que viajava até a ilha para 

supervisionar a infraestrutura burocrática e econômica do Haiti, e sua 

opinião sobre o Caribe é manter o imperialismo norte americano 

(RUSSELL, 2010, pp 49) 

 

Assim, o herói, apesar de bastante santificado em seus trajes e intenções, deixaria passar nos 

detalhes características que denotam o modus operandi do imperialismo americano no Caribe e no 

resto da América.  

 

 

Madeleine 

 

A noiva, assim como o companheiro, é mais um retrato da figura americana injetada nesse 

grupo de personagens. Sua pureza é sugerida de forma parecida com a de seu noivo através das 

roupas constantemente brancas - também de acordo com a moda dos anos 30 - e da sua inocência, o 

principal fator que a leva ao Haiti achando que vai ser ajudada por Beaumont. Entretanto, não há 

muito em suas pouquíssimas falas, seu uso no filme é basicamente o do corpo que porta o sua 

colocação e seu discurso numa atuação quase pantomímica. É um personagem que sofre uma 

objetificação que a retém como centro do círculo de disputas, sendo ela entendida como “o prêmio 

do vencedor” já que não possui qualquer poder de decisão, principalmente quando é zumbificada. 

Sua colocação no filme propõe explicitamente o discurso da sexualidade por conta do uso de 

seu corpo. Isso pode ser visto pela cena em que ela se arruma para seu casamento e, por algum 

tempo, ela aparece apenas com as roupas de baixo a mostra. Sendo uma cena completamente vazia 

de sentido para a trama do filme, esses míseros segundos em que Madeleine se encontra 

“parcialmente nua” mostram o uso do apelo sexual típico do momento em que se realizou o filme. 
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Por menor que pareça essa exposição de Madeleine, vale ressaltar o momento do cinema 

comercial nos anos 30. Hollywood procurava expandir seus horizontes - e seus lucros - através de 

tendências que, entre outras coisas, exploravam a sensualidade do corpo (principalmente o 

feminino) com mais liberdade do que jamais se vira antes. Esse curto movimento ficou conhecido 

como “pré-código Hays”, tendo surgido na mesma época em que som fora implementado às 

imagens nos filmes, em 1929. Esse movimento teve a sua decadência em 1934 quando a censura do 

Código Hays passou a vigorar e foi fixado, entre outras coisas, que era proibido o uso do corpo de 

“maneira imoral” e também assuntos que fossem relacionados a sexualidade. Isso se deu por conta 

da suposição de que haveria um perigo de “má-influência” sobre os espectadores que supostamente 

apresentariam tendências a reproduzir comportamentos da mesma natureza. Assim, qualquer nudez 

por mais parcial que fosse - como a de Madeleine - seria barrada pelas novas regras por sua 

“indecência”. 

Na mesma linha do subtexto sobre a sexualidade, o filme também carrega, junto dessa 

exposição do corpo da noiva, um discurso sobre a dominação sexual em sua trama principal. A 

disputa central se firma na briga de três grandes poderes masculinos pela figura feminina. Esse 

conflito se mostraria análogo ao conteúdo histórico do filme já comentado, pois, como indica 

Russell, a figura da noiva é uma representação cabível do próprio Haiti que se vê em meio a uma 

disputa de poderes e, assim como ela, está cercado: de um lado europeus e de outro os americanos 

(RUSSELL, 2010, pp 49).  

Portanto, a noiva é o eixo central de uma disputa que é sexualista na superfície do discurso e 
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que paralelamente serve de suporte para um comentário social acerca da situação do país em que o 

filme se passa. Essas duas colocações que transformam a noiva em objeto sexual de disputa e 

representação do Haiti se ligam de maneira a estabelecer-se como o centro do eixo de disputa que 

sustenta as oposições gerais já citadas: “bem x mal”, “americanos x europeus”, “velho x novo”, 

entre outras possíveis. 

 

 

Dr. Bruner 

 

 As convicções americanas de bondade se firmam ainda mais no lado do herói Neil a partir 

de sua aliança com Dr. Bruner, um missionário que detém a força da religião cristã em sua 

caracterização. Sendo ele um religioso católico que já vivera no Haiti por vários anos, estaria 

representando o poder local da Igreja Católica, bastante forte na história do país (inclusive, como já 

ressaltei, sendo considerada como a religião oficial do país). Essa força do cristianismo se une a 

Neil – o representante dos Estados Unidos – e o auxilia em sua jornada épica em busca de justiça 

dentro do “país tomado pelas trevas”.  

A posição simbólica de Bruner implica na constante repulsa demonstrada pelo missionário 

quando se refere às práticas haitianas, chamando-as de superstições e nonsense. Nesse ponto, ele 

reforça sua própria oposição na trama: catolicismo x voduísmo. Esse embate se constrói no filme e 

simbolizaria a oposição histórica em que a religião católica se coloca frente ao Vodu e também a 

todas as religiões de origem africana de maneira geral – como é também colocado no capítulo 2. 

Essa colocação fica clara quando ele discursa sobre as práticas do vodu igualando-as aos pecados: 

“antes de continuar com isso, podemos revelar pecados dos quais o próprio diabo se 

envergonharia”. 

 O missionário também detalha a Neil a suposta situação das autoridades locais perante o 

culto voduísta: eles teriam medo de se meter com esse tipo de assunto. Sendo assim, a partir da 

perspectiva adotada por Bruner, o Haiti é um país quase sem lei alguma, de autoridades sem 

expressão e entregue às mãos dos “feiticeiros” (RUSSELL, 2010, pp 49). Nesse momento, ele vai 

ao encontro do que foi destacado da leitura do livro Hayti or The Black Republic, onde é afirmado 

que a classe alta, que também compõe a ala política do Haiti, tentaria fingir que os horrores do 

voduísmo não existiriam de fato, como “todo estrangeiro saberia” (ST JOHN, 1889, pp 188). 

Assim, vemos Bruner com um autêntico discurso da colonização, o que obviamente é passado de 

forma diferente no filme, onde se tenta apresentar seu discurso como provido das melhores 

intenções:  proteger o país do mal. 

  Nas entrelinhas então, Bruner faz parte dessa linha de frente “necessária” para a defesa do 
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Haiti que “precisa” de uma intervenção para se defender do perigo estrangeiro - o europeu, no caso 

- que se alinha com as “forças do pecado” para controlar o país. Na visão de Russell, tamanho caos 

atribuído à ilha seria impossível se pensarmos que, na época do lançamento do filme, esse retrato do 

país não poderia condizer com o estado de ocupação militar pelo qual passava naquele momento. 

Apenas em um momento o enredo tropeça e cita muitíssimo brevemente a “Gendarmaria”, uma 

instituição que só surgiu com a chegada dos Estados Unidos ao Haiti. Para além disso, é por conta 

dessa imagem caótica, provavelmente, que a própria ocupação americana nunca seria mencionada 

diretamente com detalhes no filme, pois seria virtualmente impossível o desenrolar da história em 

um lugar pacificado e não caótico da forma como é retratado na película (RUSSELL, 2010, pp 49). 

 

2.2 – Os Europeus: A Rechaçada Influência no Haiti 

 

Legendre 

 

 O personagem do vilão tem destaque absoluto no filme e, no âmbito de sua caracterização, 

percebe-se em Legendre uma exata oposição à figura de Neil, jovem e reluzente. No vilão há o uso 

de uma caracterização bem mais escurecida, clássica do período gótico do cinema, o que também se 

alinha ao uso do ator Bela Lugosi como ponto chave na composição do personagem Legendre.  

 Quando fez Dracula em 1931, Lugosi já estava em seus 50 anos, porém não se notava 

tamanha idade por conta de sua maquiagem que o deixava com uma aparência jovial para 

interpretar o vampiro incapaz de envelhecer. Já em White Zombie, feito apenas um ano depois de 

seu papel como Drácula, Lugosi intencionalmente tem uma aparência mais envelhecida. Junto de 

seu intrínseco sotaque europeu devido à nacionalidade húngara, o ator invocava bem as 

características básicas desejadas ao personagem de Legendre, um representante do “Velho Mundo” 

no Haiti. Essa questão da idade se alinha as roupas usadas pelo personagem e deixa clara a oposição 

de Legendre a Neil. Suas vestes são sempre escuras – assim como a eterna noite que circunda o 

filme - e seus pelos faciais cortados de maneira que se invoque a imagem antropomorfizada do 

próprio Diabo. Assim, visualmente, sem necessidade de qualquer apresentação, o vilão do filme se 

estabelece através da imagem convencionalmente construída nos filmes de horror anteriores.  

Logo no começo do filme, o destaque que Legendre receberá é previamente declarado na 

apresentação. O título é apresentado da seguinte maneira: “White Zombie with Bela Lugosi”, isso 

por conta da tentativa dos realizadores de se beneficiar com a imagem do húngaro que era bastante 

famoso na época. Essa intenção se mostra claramente no enredo quando recorre a valorização 

constante de partes do corpo do ator em closes recorrentes que nitidamente pretendem reforçar a 

maldade de seu personagem e suas técnicas de controle. É eficiente para o horror contido na obra a 
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maneira como olhos de Lugosi são apresentados, com um grande efeito que toma toda a tela logo no 

começo do filme, o que indica sua onipresença em todos os lugares do Haiti, vigiando a todos 

constantemente e tendo poder sobre todo o espaço. Nesse ponto, os olhos do vilão que tudo veem 

lembram a mesma atuação relatada por Davis quando se refere ao poder das sociedades secretas no 

Haiti, onde elas têm sua influência e alcance por todo país9. 

 

As mãos de Legendre também são pontos bastante focalizados, algumas vezes mostrando 

raiva, como quando Beaumont se recusa a apertar sua mão, e outras vezes associando-as ao seu 

poder. Quando ele as fecha, forma-se um gesto que parece indicar o reforçamento de sua dominação 

sob suas vítimas. Ambos os membros citados - olhos e mãos - ganham focos exacerbados que 

tonificam significativamente suas ações e mantém os espectadores cientes de sua manipulação. 

Esses elementos são tão importantes na narrativa que foram exibidos com grande destaque nos 

pôsteres do filme. 

 

 A dominação de Legendre é obviamente um dos pontos centrais do discurso do filme e na 

                                                 
9 É pouco provável que haja uma relação direta entre Legendre e a atuação dessas sociedades, tendo 

em vista que elas só começaram a ser examinadas e relatadas no estudo de Zora Neale Hurston 

chamado Tell My Horse, que só foi lançado em 1938 (6 anos depois de White Zombie).  
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publicidade foi aproveitado, como já foi citado, em favor dos anos do Pré-Código Hays quando era 

possível emplacar a sexualidade implícita como um grande atrativo do filme. Como já foi dito sobre 

a noiva, ela é o objeto da dominação sexual por parte de Legendre e isso fica implícito nas 

intenções demonstradas por ele quando se refere a ela. 

Na cena em que Beaumont se arrepende de ter causado a malefício de Madeleine e pede ao 

feiticeiro que a torne normal novamente, tem-se a imagem do vilão um tanto tentado por aquilo que 

conseguira dominar - a noiva. Enquanto tenta convencer seu aliado de que não é uma boa ideia 

trazer a garota para o seu estado normal, é possível perceber que Legendre tem certa avidez pela 

jovem enquanto acaricia sua mão por um breve momento e a olha com desejo. Então, quando vê 

que Beaumont não irá mudar de ideia, ele resolve envenená-lo e revela suas novas intenções: “tenho 

outros planos para a senhorita, temo que você não concorde”. Nessa cena, Legendre marca seu lugar 

na disputa pela noiva e tira Beaumont do seu posto de poder (como contratante inicialmente) para se 

tornar mais um dos servos, entre tantos outros. Apesar de o filme ser bem contido no tema da 

sexualidade explícita, esse tópico é sugestionado claramente na divulgação difundida na época da 

estreia de White Zombie, onde há duas frases de destaque em dois pôsteres que sugerem algo que o 

filme não oferece abertamente em seu discurso - pelo menos não na superfície -, mas que se 

encontra nas entrelinhas do conflito sexual que envolve Legendre e Madeleine:  

 

Os dois cartazes trazem a sugestão da dominação sexual escancaradamente nas frases de 
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publicidade. Relatam que através da zumbificação, a zumbi branca “faria todos os seus desejos”, o 

que fica gritante no primeiro cartaz mostrado, onde há uma mulher no estado de zumbi e nua, na 

mira dos olhos de Bela Lugosi (RUSSELL, 2010, pp 48). As nocivas expressões do olhar e os 

gestos das mãos aparecem, como foi dito, para sugerir a técnica utilizada por Legendre e assinalar 

seu poder sobre sua zumbi. 

Segundo Gary Rhodes, a dominação sugerida teria sido captada do discurso principal de 

outro filme lançado um pouco antes, o intitulado Svengali (1931), baseado no romance chamado 

Trilby, onde o vilão que dá nome ao filme - e é interpretado por John Barrymore - controla as 

pessoas através de seu olhar hipnótico, muito parecido com a técnica de Legendre (RHODES, 2001, 

pp 27). 

Nessa película também pertencente ao movimento Pré-Código Hays, um hipnotizador 

conhece uma jovem cantora talentosa e acaba se apaixonando por ela. No entanto, não havendo 

qualquer interesse da garota em uma relação amorosa entre os dois, o antagonista usa seu poder 

para controlar o corpo e o talento musical da moça a seu bel-prazer, fazendo fortuna com isso. 

Entretanto, mesmo tendo controle sob seu corpo, ele sofre por não poder ter sua real atenção e 

muito menos seu afeto - exatamente a mesma conclusão que Beaumont chega sob Madeleine. 

 Como Rhodes informa, a aproximação entre Svengali e Legendre é bastante clara, 

principalmente no uso feito dos olhos para hipnotizar suas vítimas. O rosto de Svengali é mostrado 

na tela, encarando sua vítima e o próprio público ao mesmo tempo, de modo que o semblante de 

seus olhos perde a textura, passando a impressão de algo totalmente anormal e que também 

caracteriza sua dominação. Da mesma forma, Legendre possui um olhar penetrante que quebra a 

quarta barreira do cinema e nos encara, assim como Svengali. Ambos os olhares parecem provindos 

da técnica utilizada por Tod Browning na direção de outro sucesso contemporâneo a White Zombie, 

o filme Dracula, que, como já foi citado, também é estrelado por Bela Lugosi. As expressões do 

vampiro tomam o destaque de forma parecida para sugerir seu domínio hipnótico e em Svengali é 

utilizado exatamente da mesma forma em alguns momentos, com a luz sob os olhos do grande 

vilão. 
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Esse tratamento do corpo, exagerando o olhar “impuro” do vilão, é uma herança advinda do 

Movimento Expressionista Alemão que também exibia seu apreço pelo horror. O mesmo foco da 

câmera na expressão facial com destaque para o olhar foi usado em Das Cabinet des Dr. Caligari 

(1920) para representar a impureza dos vilões - às vezes em suas intenções, outras vezes em seu 

corpo debilitado. Assim se vê que no começo dos anos 30, com o curto momento do Pré-Código 

Hays, o cinema de horror retomara esse aspecto da “espetacularização” da expressão para dar uma 

nova motivação ao olhar do vilão que agora reforçava um tom de “sensualidade impura”, sugerindo 

o controle de um homem sob uma mulher. No plano de fundo, pode-se notar mais uma vez a 

sensualidade sendo exibida como uma forma de horror ou depravação grotesca, dessa vez 

sustentada pelo olhar desses vilões do cinema dos anos 30. 

 Contudo, é possível sugerir que a técnica de dominação sexual de Legendre se torna análoga 

a dominação política que motivou a ocupação americana do Haiti. Levando em conta a tese de 

Russell de que a noiva representaria o próprio país em disputa, o conflito principal, como vem 

sendo trabalhado nesse estudo, mostra como as oposições da trama se encaixam de maneira 

eficiente para uma interpretação do acontecimento real, assinalando Legendre como “um vilão 

europeu que precisa ser detido” pelo “americano justo”. 

 

Beaumont 

 

Beaumont se mostra inicialmente como um representante do poder econômico local, não 

sendo dada qualquer informação sobre sua origem. Apenas se sabe que ele é dono de plantations, 

possui bastante poder aquisitivo, é mais velho do que o herói e conhecera Madeleine em Nova 

Iorque. No entanto, seu sotaque e suas maneiras invocam uma tendência a uma nacionalidade 

europeia, sendo ele mais parecido com um britânico do que com um americano. Essa sua 

caracterização demonstra a intenção inicial dele ser colocado como antagonista na trama, isso por 

conta de seu desejo de tomar Madeleine para si roubando-a de Neil. Para conclusão de seu objetivo, 

a zumbificação da noiva acontece e a trama então se desenvolve a partir do desejo do burguês de 

obter a garota. 

 Beaumont alcança a posse da noiva com sucesso após auxiliar Legendre na zumbificação. 

Ele finge que irá presenteá-la e sorrateiramente a faz inalar o veneno da zumbificação. Quando 

finalmente pode desfrutar de sua vitória, ele tenta manter uma relação com ela, e lhe presenteia com 

joias que não surtem qualquer efeito emocional na jovem que agora não é capaz de expressar 

qualquer coisa que seja. Ela agora estaria “desligada” como diz uma das camareiras por conta de 

seu estado de zumbi. O burguês ao ver que não teria sua amada da forma como gostaria, tendo 
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apenas “a beleza sozinha”, se arrepende e implora pelo perdão da garota – que obviamente não pode 

respondê-lo. 

 Depois de se arrepender, Beaumont acaba sendo zumbificado por Legendre quando mostra 

suas intenções de reaver a normalidade de Madeleine. O feiticeiro o envenena, porém não causa sua 

morte imediata como aconteceu com a moça, ele deixa que burguês perca o controle do corpo aos 

poucos, segundo o vilão, apenas como um “experimento”, rebaixando-o a uma mísera cobaia para 

seu divertimento. É nesse momento em que Beaumont “muda de lado” e passa a ser mais uma das 

vítimas de Legendre. Inclusive essa mudança se torna notável em sua caracterização que muda 

repentinamente após iniciada a zumbificação, tendo suas roupas inexplicavelmente mudadas de cor, 

de pretas (quando um dos vilões) para branca (como roupa do herói do filme), caracterizando sua 

redenção - de uma maneira um tanto forçada. 

 Beaumont em si representaria as influências europeias instaladas na ilha antes da chegada da 

influência alemã, tão temida pelos Estados Unidos. Ele seria como um representante da influência 

francesa que permanecera por meio das dívidas adquiridas quando foi concluída a Revolução 

Haitiana em 1804. Apesar de não parecer um francês e sim um britânico como já foi dito, ele estaria 

colocado como um representante do bloco que fazia frente ao poderio alemão na época da Primeira 

Guerra Mundial. Na sua vontade de poder, ele se vendera a Legendre por conta do que lhe fora 

prometido e no fim acabara nas mãos do vilão também. 

 No fim, é num ato heroico voltado para redimir Beaumont que acontece o empurrão dado 

por ele em Legendre que cai do alto de um penhasco. Na sequência da queda, é mostrada a imagem 

completa do vilão atingindo a praia e morrendo, uma cena que evoca o final brutal do vilão que tem 

sua morte detalhadamente mostrada. É nesse momento que o filme tenta reafirmar com total 

convicção que uma terrível punição foi dada ao bruxo que cometera crimes tão horrendos. Em 

outras palavras, o vilão europeu estava tendo o que merecia. Beaumont, no seu “ato de redenção”, 

acaba caindo junto de seu antigo aliado, mas sua morte não possui tantos detalhes, já que ele agora 

havia tomado uma atitude digna de herói, sacrificando sua vida para deter Legendre. 

 Se por um lado White Zombie infringia regras básicas do Código Hays mostrando nudez 

excessiva e um conteúdo baseado num subtexto cheio de sexo e morte, por outro, com esse final, ele 

cumpriria com as regras básicas da narrativa pré-estabelecida pelo código que, como relata 

Massimo Canevacci em Antropologia do Cinema, indica que no enredo deve-se seguir uma 

estrutura onde 

 

“... no “final - Filius, o herói, contrapõe-se a Diabolus, o antagonista: o 

primeiro devia apresentar-se inicialmente numa condição de patente 

inferioridade (por exemplo, desarmado ou armado de modo claramente 
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inferior ao outro) em relação ao antagonista, que naturalmente é também o 

agressor inicial. Depois de uma primeira fase de luta, o herói desarma o 

anticristo realizando grandes prodígios, mas - incapaz de cometer o 

homicídio, que repugna tanto sua natureza quanto a do espectador - 

concede-lhe a vida, ou oferece-lhe novamente a arma para continuar o duelo 

lealmente. Nesse ponto, Diabolus torna pública toda sua baixeza, buscando 

atingir Filius pelas costas, ou ameaçando uma pessoa fraca e desarmada 

(muito cara ao herói, como, por exemplo, sua noiva, um parente, etc.). 

Somente então o homicídio do inimigo pode ser oferecido ao público, 

quando até mesmo o mais pacífico espectador se tiver preparado para 

justificar qualquer carnificina. ” (CANEVACCI, 1984, pp 95-96) 

 

Assim, o grande final de White Zombie nos demonstra mais uma vez a moralidade por trás de toda a 

trama. Os acontecimentos finais se realizam diante de todos os preceitos que denotariam uma moral 

de senso comum ao enredo, obedecendo aos detalhes relatados por Canevacci, pois, assim como se 

estabelece no código, Neil (filius) está indefeso ao fim abraçando sua recuperada esposa, quando 

Legendre levanta depois de ter ficado insconsciente e tenta um último ataque sorrateiro. Quando 

parece que ele irá retomar o controle sob Madeleine, surge Beaumont para detê-lo. 

 Essa morte dos vilões estrangeiros denota a execração e o castigo daqueles que ousaram se 

meter no caminho do americano - tratado como “o caminho do bem” na ótica do filme. A oposição 

que era tratada na peça Zombie como feiticeiro voduísta haitiano versus americanos, aqui toma 

outra forma, agora ela se manifesta quase pela ausência de qualquer personagem haitiano forte e 

num nível de disputa plausível. Em White Zombie, um europeu aprende a suposta feitiçaria vodu e 

usa a seu favor, contra o americano, para obter controle sobre sua noiva – que também representa 

uma propriedade, o Haiti. Tendo em vista que não há mais qualquer outra maneira de agir, o 

americano parte para o ataque e derrota o europeu. A reencenação de um conflito histórico, como já 

foi afirmado, é feita nas entrelinhas do filme a partir da perspectiva dos americanos que contam 

uma história onde eles são os heróis que vem para salvar o Haiti de um destino terrível. 

 

3 Criando um Haiti na tela: Os haitianos e seu lugar em White Zombie 

 

 Dentre os elementos utilizados para criar a imagem do Haiti em White Zombie serão 

destacados algumas das coisas que giram em torno da história principal, como os cenários 

escolhidos, a presença e o lugar do povo negro no filme representando haitianos e as práticas típicas 

do país destacadas na trama. Esses elementos de background da história darão pistas de como foi 

formada a primeira imagem do Haiti no imaginário da população americana que recepcionou o 
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filme no começo dos anos 30. 

 Segundo Gary Rhodes, os cenários do filme parecem bastante influenciados pelo movimento 

romancista, especialmente pelas pinturas de Caspar David Friedrich, um pintor do começo do 

século 19, sendo semelhante seu uso das árvores mortas e de pouca luz (RHODES, 1995, pp 48). O 

uso dessas imagens degradadas e sombrias se alinhara às representações de rituais voduístas que se 

desenrolam ao som de músicas tribais, assim gerando o temor que desejava ser passado no filme.  

Apesar de a película fazer uso dos rituais junto a toda uma climatização horrífica para criar 

seu produto, é certo que as práticas voduístas em si, mesmo sem essa atmosfera, já seriam mal 

recebidas pelos cidadãos comuns americanos criados sob o signo do cristianismo e altamente 

incapazes de aceitar a alteridade alheia numa época onde o etnocentrismo americano já governava 

as Américas – o que acontece ainda nos dias de hoje. Assim se pode captar que o assunto do qual o 

filme trata seria de fácil apreensão para o modelo de horror por conta da pré-disposição do público 

para demonizar e temer todo tipo africanismo. Não é à toa que a palavra vodoo tem uma conotação 

pejorativa semelhante nos Estados Unidos ao que seria a palavra macumba no Brasil, isso talvez se 

deva a época onde surgiu White Zombie. 

 No filme, uma boa exemplificação da intenção de gerar o medo prometido através da 

atração africanista são as cenas iniciais, onde se tenta passar uma primeira impressão do enredo e, 

consequentemente, do Haiti. É mostrado um grupo de pessoas negras em um círculo e todos estão 

jogando terra no centro dessa formação. Junto disso, ouve-se uma música que superficialmente 

pode ser identificada como tribal por conta da presença de tambores fortes e cânticos que entoam 

uma letra não reconhecível ao espectador. De qualquer forma, não é a intenção da música se fazer 

entender e sim de perpetuar o clímax africanizado de toda a performance ocorrida. Provavelmente o 

público assimilou isso com facilidade por conta da semelhança com religiões de matriz africana já 

presentes nos Estados Unidos – e também execradas assim como o vodu – e, é claro, a presença de 

pessoas negras na performance. É implícito que, antes de qualquer explicação sobre o que está 

havendo, possa-se notar que a ação transmitida na tela intenciona tratar do evento não como algo 

auspicioso ou mesmo normal de uma perspectiva cristã, muito pelo contrário, se desenrola ali um 

ato “amaldiçoado” e que é potencializado com o uso do som e da imagem com alto teor 

atemorizante, como já foi dito. 

 

 Mais à frente da cena citada no parágrafo anterior, uma carruagem toma a tela. Trata-se do 

casal protagonista sendo levado por um cocheiro haitiano. Eles dão de frente com a performance e o 

noivo logo exclama que aquilo “parece um enterro” enquanto a noiva se pergunta "na estrada?". 

Parados por causa da obstrução causada, há uma breve conversa entre o cocheiro e os seus 

passageiros que querem entender do que se trata tudo aquilo. Então, somos informados do que 
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acontece pela fala do cocheiro que diz: 

 

É um funeral, minha senhora. Eles estão com medo do homem que rouba 

cadáveres. Então eles cavam a sepultura no meio da estrada onde as pessoas 

passam o tempo todo.  (White Zombie) 

 

Esse costume citado pelo cocheiro é retirado do livro de Seabrook. Em sua conversa com o 

fazendeiro Polynice, onde o autor tenta negar o fato da existência dos zumbis, seu informante teria 

relatado esse hábito de enterrar os mortos na estrada com o propósito de viabilizar a crença nos 

mortos-vivos: “Por que existem tantos túmulos escavados perto de uma encruzilhada movimentada 

ou ao longo de uma estrada onde passa muita gente? É para garantir uma proteção aos pobres 

mortos” (SEABROOK, S/D, pp 78). Denota-se então que um fragmento do texto de Seabrook 

torna-se o argumento inicial que dita o enredo do filme inteiro: no Haiti, as pessoas não estão 

seguras nem em seus túmulos. 

 Segundo Russell, a própria distribuidora insistiu em dizer que os fatos dados no filme 

tratavam-se de verdades obtidas por meio de relatos de pesquisadores norte-americanos – entre eles, 

Seabrook (RUSSELL, 2010, pp 45). Isso se tornou um ponto forte a favor da publicidade que 

alegava piamente para seu público que o filme “… por mais fantástico que possa parecer, seu 

argumento é inteiramente baseado em fatos reais” (SENN apud RUSSELL, 2010, pp 45). Essa 

alegação selaria um compromisso com o sensacionalismo dos relatos e ratificaria as inverdades 

sobre o Haiti que permanecessem até hoje vivas no imaginário americano – vide a fala do Pastor Pat 

Robertson citada no primeiro capítulo. 

 Com o filme sendo abordado como baseado em fatos verídicos, coloca-se a hipótese de o 

público ter aceitado White Zombie como filme sobre coisas que realmente se passavam no Haiti. É 

óbvio que isso não é afirmado aqui de forma literal, pois, provavelmente, não houve quem 

simplesmente acreditasse em tudo e tomara como verdade, pois há a distinção simples entre cinema 

e realidade até certo ponto na maioria das pessoas. Porém, o comentário social sobre o Haiti no 

filme pode ter sido recebido pelo público de forma a viabilizar várias das hipóteses trabalhadas, 

entre elas, duas possíveis que se estenderiam ao próprio Haiti como uma opinião geral: uma de que 

se tratasse de um lugar tomado por superstições capciosas e outra, segunda a qual o filme dialoga, 

de que há algo terrível acontecendo nesse lugar onde o zumbi é uma possibilidade. 

 

               *** 

 

 Tendo em vista que o Haiti é um país povoado majoritariamente por negros desde os tempos 
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coloniais, a ideia de que haveria uma quantidade considerável de afro-americanos no filme parece 

óbvia. No entanto, isso não acontece. Os papéis exercidos pelo elenco negro do filme são, em sua 

maioria, de meros figurantes sem qualquer fala significativa. Em muitos papéis onde são 

representados esses negros haitianos, surgem atores exibindo a caracterização blackface, a prática 

teatral de atores brancos representando pessoas negras de forma exagerada. 

 Gary Rhodes argumenta que o filme, apesar de tudo, não intenciona ser trabalhado em cima 

de um argumento racista. Segundo ele, embora aja o uso de blackface, seria típico na época para o 

cinema dos anos 30, estando dentro dos parâmetros de toda a indústria cinematográfica. Como ele 

argumenta, o caso de White Zombie seria “discriminatório e racista, mas, lamentavelmente, não era 

incomum” (RHODES, 2001, pp 46). 

 Para o autor, a maior prova do diferencial no filme seria dada em cima da figura do cocheiro 

que é interpretado por Clarence Muse, célebre ator negro conhecido por conta de seus mais de 150 

filmes onde atua ou aparece. Na época, Muse já havia atuado em 28 filmes antes de White Zombie – 

este seria seu nono papel só no ano de 1932 -, um feito e tanto numa época em que era quase 

impossível se estabelecer numa indústria tomada por atores brancos. Talvez seja por conta desse 

prestígio que Muse tenha conseguido o papel mais importante exercido por um negro no filme. 

Apesar do grande feito, é escancarado o fato de que Muse participa pouquíssimo tempo do filme, 

porém, para Rhodes, essa atuação seria o grande diferencial com relação aos outros filmes da época, 

pois, segundo ele alega, White Zombie teria dado um espaço antes não permitido para pessoas 

negras (RHODES, 2001, pp 47). 

 Apesar de toda a problemática, é de se confirmar que Muse colocara seu nome na história do 

horror ao ser o primeiro ator do mundo a proferir a palavra “zumbi” num filme e dar uma 

explicação sobre o que seria isso: 

 

Eles não são homens, senhor. Eles são cadáveres (…) sim, senhor. Zumbis! 

Os mortos-vivos! Corpos tirados de suas covas para que trabalhem na 

fábrica de açúcar e nos campos a noite. (Clarence Muse em White Zombie) 

 

Ainda é citado por Rhodes que o ator se lembrava do papel em White Zombie com grande carinho 

em sua fala dada a uma pesquisa sobre a presença negra no cinema americano: 

 

… qual é a desse novo personagem que implora por autoexpressão? O ator 

negro está disposto a mostrá-lo. Os espectadores negros, comparativamente 

em pequeno número, fazem muito barulho aplaudindo ele, mas sem sucesso. 

Quando o público branco o vê, ri e parece dizer “Isso é bom, mas quando 
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ele vai cantar e dançar? É isso que nós queremos ver e ouvir. ” O ator negro 

está realmente perplexo. O que ele vai fazer? (MUSE apud RHODE, 2001, 

pp 48) 

 

Entretanto, como nos fala Rhodes e pela fala de Muse, denota-se uma mudança significativa sob a 

questão do negro no cinema. Parte da plateia parece ter se sentido comovida com a aparição de um 

negro num papel relativamente importante em um filme. 

 

 

A questão racial também seria visível na escolha dos próprios zumbis do filme que, apesar 

de serem coadjuvantes na tela, os atores selecionados para interpretá-los eram aparentemente 

escolhidos de acordo com um tipo de hierarquia racial. Os zumbis que seguem Legendre são todos 

interpretados por atores brancos, inclusive Ledot que é um voduísta haitiano, mas que é 

representado por um ator fazendo o blackface. Essa questão é levantada aqui para abordar que 

mesmo em pequenos detalhes na representação dos zumbis, não se fazia ou não se arriscava fazer 

uma aproximação espacial entre atores negros e brancos, como acontecera diversas vezes ao longo 

da história. Um bom exemplo disso aconteceu em The Birth of a Nation (1915) de D.W. Griffith, 

onde geralmente as cenas em que atores brancos eram mostrados, não se colocavam atores negros 

juntamente no mesmo plano. Quando havia necessidade de pôr os dois em tela numa distância 

curta, era usado o artifício do blackface, o que volta a acontecer em White Zombie 17 anos depois, 
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de uma maneira mais “branda”, mas ainda com um nível alto de segregação. 

 

 

Rhodes ainda tenta afirmar que White Zombie possuía alguns fatores que o desclassificariam 

como um documento racista, por conta do contexto da época, onde um conteúdo pejorativo de 

cunho racial seria algo normal e até encorajado - se fosse gerar algum dinheiro, provavelmente. Ele 

cita a trilha sonora que contém um compositor negro chamado Nathaniel Dett, ressalta que 

nenhuma pessoa negra foi menosprezada por meio dos estereótipos onde negros só cantam ou 

fazem piadas - como ressaltou Muse e como era comum na comédia - e também destaca a não 

representação do vilão como uma minoria étnica. Esse seria um conjunto de fatores que, na visão do 

autor, fariam grande diferenciação do filme aos seus contemporâneos.  

No entanto, é notável que algumas dessas questões parecem surgir com pouca expressão 

mesmo dentro do contexto histórico dos anos 30, tendo em vista que dificilmente a escolha da trilha 

foi proposital e, levando em conta o destaque que o vilão tem no filme. Dificilmente seria permitido 

a uma pessoa negra atuar em um papel de tamanha importância como o de Legendre, ainda mais 

com seu discurso sexual desejando e controlando uma mulher branca. 

Contudo, o que fica bem nítido em White Zombie é que toda escolha do cast mostra o nível 

de segregação que ainda existia na capital do cinema americano, onde pessoas negras foram 

deixadas a margem na escolha dos papéis, assim como eram deixadas às margens no quadro social 

americano de forma geral e, levando em conta ainda que o filme se passa em um país de população 
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95% negra, fica nítido o quadro de segregação. Esse quadro mal permitiria que negros e brancos 

dividissem a mesma cena, como foi dito, o que ilustra bastante a situação do próprio Haiti ocupado 

pelos americanos, com soldados que compartilhavam do mesmo tipo de opinião segregatória que a 

indústria do cinema. 

 

4. Os Zumbis em White Zombie: Os primeiros passos de um octogenário 

 

Através do recorte do zumbi, serão analisados aqui algumas de suas significações. Sua 

capacidade como metáfora será trabalhada a partir das características que ele apresenta no filme, 

sendo também importante a reação de outros personagens a ele, de onde se pode tirar algumas 

outras conclusões. Resumindo, será feito agora o mesmo tipo de análise que foi proferida sobre os 

outros personagens - protagonistas e antagonistas - utilizando suas características como base da 

discussão sobre formas de representação e colocação metafórica na trama do filme. 

 O motivo pelo qual se separa a discussão do zumbi aqui - fora sua importância individual 

que merece destaque - é que ele não poderia se encaixar enquanto fazendo parte do grupo de 

antagonistas ou protagonistas na história. Como é expresso no filme, o zumbi não tem nenhuma 

agência sobre suas ações, ele é um mero lacaio. Sua falta de arbítrio o torna incapaz de tomar 

partido de qualquer ação, seja ela boa ou ruim. Obviamente, há as cenas em que Madeleine se 

recusa a ferir seu noivo, resistindo ao domínio de Legendre, deixam uma brecha a se considerar no 

que se refere a “dominação por completo” pregada no filme, porém, essas quebras mais revelariam 

um novo reforço da imagem americana do que qualquer outra coisa, tendo em vista que o filme os 

exalta frequentemente as características “mais puras” dos americanos. 

 

 

4.1 O Zumbi como Um Conceito Horripilante 

 

 Pouco tempo depois do começo do filme, somos apresentados imediatamente a Legendre e 

aos zumbis, antes mesmo de saber os detalhes principais da história. Os zumbis aparecem na estrada 

junto a seu senhor e assim que são reconhecidos pelo cocheiro que dispara com a carruagem 

gritando “Zumbis! Aller vite! Allez!”. Depois que se afastam do perigo, Neil questiona a pressa do 

cocheiro e os dois têm a conversa que gera a primeira explicação (em um filme) sobre o que seria 

esse personagem tão amedrontador: 

 

Neil: - Por que estava dirigindo assim, seu tolo? Poderíamos ter morrido! 

Cocheiro: - Pior do que isso, senhor. Poderíamos ter sido pegos! 
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Neil: - Pegos? Por quem? Aqueles homens com quem você falou? 

Cocheiro: - Eles não são homens, senhor. São cadáveres! 

Neil: - Cadáveres? 

Cocheiro: - Sim, senhor. Zumbis! Os mortos-vivos! Corpos tirados das 

covas para trabalhar na Fábrica de Açúcar e nos campos à noite. (Diálogo de 

White Zombie) 

 

 

 Na explicação do cocheiro, é abordado um pouco da ideia geral desse personagem, um 

resumo para a entrada no clímax do filme. O zumbi é relatado como uma figura entre a vida e a 

morte que foi tirado de sua tumba para trabalhar nos campos e na fábrica de açúcar. Uma das coisas 

aterrorizantes nesse relato – e que já foi abordada no tópico sobre a ambientação – é como o 

cocheiro relata isso de modo a colocar o fato como uma realidade de conhecimento geral, como um 

haitiano contando a um estrangeiro como são as coisas na sua terra. Isso fica sugestionado pelo fato 

dele saber exatamente em que lugar estão os zumbis e o que eles seriam. 

 Sendo o zumbi um morto-vivo – assim como o vampiro, por exemplo – ele toma 

características que o definem como um personagem do horror advindo de uma junção entre duas 

categorias existenciais radicalmente opostas: a vida e a morte. Para Nöel Carroll, em Filosofia do 

Horror ou Paradoxos do Coração, esses estados contraditórios juntos em uma única representação 

são uma prática comum na confecção de criaturas horrendas nas obras do gênero. 

 O autor situa o caso do zumbi como pertencente ao esquema de fusão: uma “mistura de 

categorias normalmente separadas ou conflitantes num indivíduo integral, espaço-temporalmente 

unificado” (CARROLL, 1995, pp 65), ou seja, o zumbi seria uma combinação de duas 

contraditórias formas de existir manifestada num único ser de identidade única. Isso o diferenciaria 

de criaturas que seguem outros esquemas, como o de fissão, onde as mesmas contradições são 

encontradas em sua ontologia, mas que, no entanto, revelam identidades que se revezam no mesmoc 

corpo – o lobisomem, por exemplo, que é lobo em determinados momentos e humano em outros 

(CARROLL, 1995, pp 67). 

 Ainda em Carroll, a questão do horror causado pela criatura do filme - o zumbi -  nunca foi a 

possibilidade ou não da figura horrenda existir no mundo real, pois o que promove o sentimento 

pretendido por esse gênero seria o pensamento sobre tal criatura, não sua materialidade. Como é 

postulado pelo autor através do exemplo do Drácula: 

 

Dizer que somos horrorizados artisticamente por Drácula significa que 

somos horrorizados pelo pensamento de Drácula, em que o pensamento de 

um tal ser possível não nos obriga a uma crença em sua existência. Aqui, o 
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pensamento de Drácula, o objeto em particular que me aterroriza 

artisticamente, não é o acontecimento real de meu pensar em Drácula, mas, 

sim, o conteúdo do pensamento, ou seja, de que Drácula, um ser impuro e 

ameaçador de tais e tais dimensões, poderia existir e fazer essas coisas 

terríveis. (CARROLL, 1995, pp 47) 

 

 Assim, os zumbis do filme teriam como horrorizar plateias através de seu mero pensamento, 

sem necessidade de uma “probabilidade científica comprovada”. O conceito de uma pessoa estar 

morta e ainda estar aprisionada ao mundo dos vivos aterroriza artisticamente sem necessitar uma 

prova material de sua existência. Então, apesar da publicidade ter tentado utilizar elementos que 

“compravam a realidade” desse personagem, o horror dele já se manifestaria através da própria 

representação do filme, utilizando a publicidade por fora, apenas como um apetrecho que adiciona 

algo a trama. 

 

 

4.2 O Corpo do Zumbi 

 

 A partir da aceitação do conceito de zumbi como algo plenamente horripilante através do 

seu simples pensamento, é possível analisar como isso procede apontando os elementos que 

reforçam essa ideia no imaginário popular. Nesse ponto, como em várias outras figuras do horror, o 

corpo se torna fundamental. Como um autêntico cadáver, é no corpo que se identifica grande parte 

da repugnância desse personagem. 

Diferente de filmes contemporâneos, dado a sua época principalmente, White Zombie se 

mostra mais reservado na questão da visibilidade cadavérica do zumbi, no que se restringe às suas 

imagens. Porém, a sugestão dessa característica é bem trabalhada através de algumas cenas em que 

outros personagens reagem de determinada forma a sua figura. 

 A cena em que Beaumont vai até a fábrica de Legendre denota seu horror diante da questão 

do corpo do zumbi. Quando entra na carruagem dirigida por um dos zumbis de Legendre, 

Beaumont olha aterrorizado para seu lado, mas, apesar disso, segue com ele. No entanto, quando 

mais a frente, o servo de Legendre o toca para chamá-lo, ele se sente mal com essa aproximação e 

rapidamente retrai o corpo de modo a tentar evitá-lo. 

 Como relata Carroll, é comum em obras do horror que os personagens monstruosos 

provoquem em outros personagens “normais” algumas sensações que ultrapassem o limite do mero 

medo pautado pelo “possível perigo”. As características desses personagens são descritas como 

contendo ou sendo associadas ao que há de mais nojento, grosseiro e imundo, um corpo impuro, por 
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assim dizer, que cria a aversão do “normal” ao seu toque. É promovido, então, não somente o medo 

frente ao sentimento da ameaça gerado pela criatura, mas sim, um misto de repugnância, náusea e 

repulsa atrelados a essa ameaça (CARROLL, 1995, pp 39). Na cena de White Zombie citada acima 

isso fica esclarecido, já que o zumbi em si não representa perigo algum a Beaumont, como ele bem 

sabe e demonstrou isso embarcando em sua carruagem. Tudo que o burguês expressa é a mais 

sincera repugnância pelo toque de um cadáver impuro em seu corpo saudável e, excluindo a certeza 

de uma ameaça, há apenas uma aversão à impureza do zumbi por conta de seu corpo. 

 A aversão de Beaumont aos zumbis se manifestaria novamente na conversa dele com 

Legendre. Quando ele diz que faria qualquer coisa para ter Madeleine, Legendre logo aponta um de 

seus zumbis, sem dar explicações diretas. Nesse momento, tem-se então um close completo do 

corpo de um zumbi: imundo, com as roupas aos trapos e completamente imóvel. Legendre, então, 

fala ao pé do ouvido de Beaumont o que poderia ser feito para que ele tivesse a mulher que 

desejava, claramente dando a entender que para isso seria necessário transformá-la em um dos 

zumbis, assim como o que fora apontado, o que deixa o burguês totalmente apavorado - mesmo 

antes tendo mostrado convicção no que foi dito sobre tê-la a qualquer custo. 

 

 

 A partir da cena descrita, o estado repulsivo em que Beaumont teria que deixar Madeleine 

para finalmente tê-la nos é apresentado. A relutância do burguês reforça ainda mais o caráter 

pútrido do estado zumbi, pois, mesmo declarando que faria qualquer coisa para tê-la, ele repensa 
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essa hipótese diante de um destino tão terrível. O zumbi se torna um caminho longe demais até para 

o homem que não visa limites para atingir seus interesses. 

 Para além de sua podridão, o corpo do zumbi ainda mostraria características referentes a sua 

impenetrabilidade recorrente de seu estado mortificado. É possível notar em White Zombie uma 

certa intenção demonstrar esse quadro que acaba por marcar todo gênero posteriormente. Em uma 

das cenas finais, quando está prestes a ser atacado por um bando de mortos-vivos, Neil descarrega a 

arma em cima dos perseguidores que não demonstram qualquer dor ou medo diante dos projéteis. 

Apesar de serem alvejados por várias balas, seguem em direção ao herói de qualquer forma, afinal, 

não se pode matar o que já está morto. Essa impenetrabilidade, mostrada de maneira rápida em 

White Zombie, se tornaria uma marca registrada do monstro posteriormente. 

 

 

 4.3 O Medo dos Zumbis no Cinema Americano dos anos 30 

 

 Para que o zumbi chegasse até o cinema, ele sofreu algumas mudanças. Os dados cedidos 

por Seabrook sobre o personagem do zumbi já eram uma espécie de “tradução cultural” que já se 

mostrava bastante exagera, se analisarmos as considerações do primeiro capítulo. Mas então, 

quando chegou às telas, o zumbi sofrera mais algumas mudanças que o tornaram apreensível ao 

público americano. Agora, através dessas mudanças, os realizadores puderam dotar o zumbi 

haitiano de questões referentes ao novo país que o recebera através da indústria cultural. 

  

 

A metáfora do trabalho  

 

 Como já foi dito, uma das características dos zumbis que foram dadas no texto original de 

Seabrook era a de que eles não poderiam trabalhar em outro ambiente se não os campos. As fábricas 

seriam um lugar incompatível com a sensibilidade dos zumbis que seriam atormentados pelo ruído 

das máquinas. No entanto, em White Zombie, essa característica fora deixada de lado, dando um 

novo sentido fundamental ao zumbi, o colocando como uma metáfora apreensível pela era industrial 

pelo qual passava os Estados Unidos. 

 Na época do lançamento do filme, os americanos atravessavam uma das piores crises de 

toda sua história. Essa crise ficaria conhecida como a “Grande Depressão” de 1929. Em meio a esse 

quadro, estimava-se que a taxa de desemprego atingia cerca de 25% de porcentagem dentro dos 

Estados Unidos e, de forma geral, todo mundo capitalista se via na mesma situação. Essa crise 

perdurou por toda década de 30 e, no território americano, ela só conheceria seu fim após o estouro 
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da Segunda Guerra Mundial quando esses índices começaram a baixar. 

 A situação em meio a essa crise, para os grandes investidores, era de perdas substanciais em 

seu poder econômico, acarretado pela queda abismal do dólar e da demanda pelos produtos 

manufaturados pela indústria. Sem ter para quem vender seus produtos, a produção tinha de ser 

reduzida e consequentemente a folha de pagamento também. Assim, os patrões começaram as 

demissões em massa que acarretaram nas altas taxas de desemprego. 

 Como é recorrente em tempos de crise, o lado mais baixo da pirâmide social é que sentiria o 

golpe mais profundamente. Os trabalhadores assalariados conheceram a mais absoluta pobreza 

nesse tempo, onde a fila do pão se tornava um ponto de constante visitação para aqueles que 

perderam seus empregos nas fábricas e agora mal podiam sobreviver. Não havia dinheiro para 

comer, não havia dinheiro para o aluguel das moradias e definitivamente não havia dinheiro para 

sobreviver ao colapso da economia. 

 

 

 

 Nesses tempos difíceis para a economia mundial e principalmente para aqueles que 

perderam tudo (inclusive os que já não tinham quase nada), o cinema, como é autêntico da arte, 

respondera ao sofrimento de seus espectadores. Existem obras de pouco antes e depois do estouro 

da crise econômica de 29 que tocam no assunto mais problemático da época: o trabalho. Entre os 

mais conhecidos filmes desse tempo, se destacaram Metropolis (1927), dirigida por Fritz Lang, 

ironicamente se passando no futuro de 2026 - e prevendo também uma crise do trabalhista apenas 

dois anos depois de seu lançamento -  e Modern Times (1936) dirigido por Charles Chaplin, 

correspondendo diretamente aos tempos de crise contemporâneos ao seu lançamento - apesar de 
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introduzir algumas tecnologias novas no ambiente de trabalho. 

Ambas as obras possuem enredos bastante centrados na questão trabalhista, retratando os 

operários como virtualmente alienados pela vida no complexo industrial. Sob o controle dos 

patrões, o conjunto de trabalhadores representa um tempo onde não há valor para o trabalhador que 

não pode mais exercer sua função plenamente e, nos dois filmes, é justamente o modo de trabalho 

contínuo que causa a precarização do trabalhador.  

Em Modern Times, a precarização da saúde do trabalhador é mostrada através da afecção da 

vida anímica por conta das exigências psíquicas do trabalho industrial. O personagem principal da 

trama, depois de longas horas de um trabalho repetitivo apertando parafusos, começa a apresentar 

estranhos sintomas de que sua saúde mental estaria debilitada. Ele é incapaz de segurar um mero 

prato de sopa sem derrubá-lo totalmente por conta de uma tremedeira constante - esse sintoma é 

visivelmente sugestionado como ligado ao trabalho que ele exerce. A continuidade dessa rotina 

implica num colapso nervoso durante o exercício de suas funções que vão exigindo cada vez mais 

dele. Então, o protagonista perde sua sanidade completamente e começa a tentar aparafusar tudo 

que vê pela frente, não podendo mais distinguir o trabalho da vida social fora dele. No fim, seu 

colapso acaba implicando na destruição da máquina principal da fábrica. Ele então é internado para 

ser tratado e, depois de ter perdido sua sanidade por conta do trabalho, sai do hospital recuperado, 

mas agora, sem emprego. 

 

Do modo como foi feito na descrição, Modern Times trazia a questão trabalhista no cinema 

por via da comédia, abordando através da sátira a maneira desumana do tratamento da indústria para 

com os operários, sugando sua vitalidade até a última gota e depois os descartando. Inclusive, em 
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meio às cenas retratadas, surge o teste de utilização de um “equipamento de última geração” para 

tentar reduzir o “tempo ocioso” dos trabalhadores que, naturalmente, devem parar para almoçar em 

dados momentos. Tentando impedir esse mínimo de lazer dos operários em suas pausas, com o 

objetivo de maximizar ainda mais a produção, a máquina faria com que eles não precisassem 

utilizar as mãos ao trabalhar e os alimentaria enquanto eles continuam seu trabalho manual. No 

entanto, a máquina falha miseravelmente, para a felicidade do protagonista já sobrecarregado pelo 

trabalho. 

Em Metropolis, as mesmas precarizações das condições trabalhista, retratadas no filme 

anterior, podem ser vistas, porém se aproximando do gênero do drama, o que é diferente de Modern 

Times. Já nas primeiras cenas, os trabalhadores de Metrópolis são mostrados como desgastados e 

absurdamente fatigados, seguindo a rotina de trabalho com um nítido desânimo como é mostrado 

nas longas filas de saída e entrada na fábrica. Quando o jovem Freder - filho do dono de Metrópolis 

- vai até a sala das máquinas - o ambiente dos trabalhadores - ele encontra um lugar totalmente 

diferente de tudo que vira até então. Enquanto ele levava uma vida fácil nos jardins da superfície de 

Metrópolis - onde viviam os ricos - na parte subterrânea da cidade as coisas eram completamente 

diferentes. Lá estavam os trabalhadores na sala das máquinas se submetendo às mais cansativas 

condições de trabalho, onde era exigido o máximo de seu esforço. No momento em que Freder se 

encontra no local, acontece um acidente causado por um operário que estava desgastado demais 

para cumprir suas funções, o que causa a explosão da máquina. Nesse momento, trabalhadores 

voam por todos os lados e um terrível cenário é testemunhado pelo personagem de Freder. Também 

a partir do ponto de vista dele, temos uma espécie de visão que se mostra análoga ao acontecimento 

da explosão, onde a grande máquina central se transforma num aterrador monumento a Moloch10 

engolindo seus sacrifícios humanos. Logo depois do acidente, os trabalhadores, extremamente 

machucados ou mortos, são retirados rapidamente e novos empregados são colocados em seus 

postos. A máquina continua correndo como se nada tivesse acontecido, não havendo averiguação da 

situação ou o mínimo luto pelos acidentados. 

Através das cenas descritas, temos um novo uso da metáfora do trabalho, onde o modelo 

industrial é criticado através da comparação dele ao culto de deuses da antiguidade - no caso, o 

Moloch. A cena parece sugestionar que o modelo industrial vigente em Metrópolis se igualaria aos 

“tempos de selvageria”, onde vidas humanas eram entregues como sacrifício a um Deus para que, 

em troca, ele fornecesse prosperidade aos que lhe cedem essas vidas - os sacrificadores. Agora, ao 

invés de Moloch, essas vidas humanas eram cedidas a grande maquinaria industrial para que 

novamente fosse atingido o objetivo da prosperidade - não mais uma potência divina, mas agora, 

                                                 
10 Entidade cultuada pelo povo Canaã por volta de 1900 a.C.. 
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tecnológica. 

Dado os dois exemplos citados, onde o tópico do trabalho, por um lado, é satirizado na 

comédia de Chaplin, e por outro, sofre uma dramatização na obra futurista de Fritz Lang, tem-se 

uma noção dos usos frequentes desse tipo de metáfora no cinema. A questão trabalhista era tão cara 

a época da realização desses filmes que o cinema não pôde ignora-la, utilizou-se dela em seu 

conteúdo crítico.  

 

Nesse nicho de crítica social do trabalho, White Zombie também mostraria sua contribuição 

para o tópico. Quando Beaumont vai ao encontro de Legendre para encontrá-lo em seu escritório, 

ele tem de passar antes pelas instalações da fábrica de açúcar do antagonista. O que ele presencia 

nesse curto momento de passagem pelo setor onde estão os trabalhadores de Legendre é uma visão 

aterradora: estão todos eles zumbificados. A câmera faz uma visita rápida mais minuciosa sobre 

esse ambiente. Os trabalhadores, na sua totalidade representada por negros, são mostrados de forma 

rápida, mas significativa. Como é típico dos zumbis do filme, as condições físicas dos trabalhadores 

são deploráveis, realmente sujos, com roupas esfarrapadas e suas expressões vazias enquanto 

realizam essas tarefas, realmente transmitindo que nada sentem sobre todo aquele ambiente. O som 

torturante e repetitivo que acompanha o ritmo da fábrica faz uma analogia representativa das 

condições ali expostas: funções contínuas, de repetições incansáveis - como é representado nos 

outros exemplos.  

O auge dessa representação se dá na etapa em que é visualizado um dos trabalhadores 
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zumbificados executando sua tarefa e, de repente, ele cai dentro do moedor de cana. Tão radical 

quanto a cena descrita em Metropolis, não há qualquer comoção ou parada na tentativa de socorrer 

o acidentado. O trabalho segue dentro da “normalidade” dessa fábrica assustadora, pois nenhum 

empregado de fato seria capaz de sentir algo sobre isso. 

Mais adiante, quando finalmente, depois da visão tortuosa das condições da fábrica, 

Beaumont chega ao escritório de Legendre, os dois tem uma conversa bastante significativa sobre 

os trabalhadores: 

 

Legendre: - Desculpe te manter me esperando, senhor. Estive numa jornada 

procurando homens para minha fábrica 

Beaumont: - Homens? 

Legendre: - Eles trabalham fielmente. Não estão preocupados com longas 

horas [de trabalho]. Você pode fazer bom uso de homens como os meus em 

suas plantações. (Diálogo de White Zombie) 

 

Pelo diálogo, percebe-se a normalidade com que Legendre vê as condições de seus trabalhadores, 

oferecendo a Beaumont seus serviços através de uma boa propaganda da performance deles. A 

característica cínica de Legendre fica bem explícita quando Beaumont o questiona se ele realmente 

estaria procurando por “homens” e ele segue explicando os benefícios de seus zumbis. 

 

Talvez por estar tão familiarizado com a situação em que colocou seus zumbis, por 
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representar o extremo da “má índole”, ou ainda, por um humor macabro, fica claro que a figura de 

Legendre vê prazer naquilo que faz. A sátira contida nesse antagonista, mostrando seus poderes de 

persuasão e sua explicita falta de humanidade, além de fortificar a execração da influência europeia 

no caribe - como é de praxe no filme -, coloca uma questão que provavelmente não foi idealizada 

em seu projeto inicial, mas que se mostra pertinente: seria Legendre e seu esquema de trabalho tão 

diferentes de qualquer complexo industrial real?  

Tendo em vista os outros exemplos trabalhados aqui é possível observar a originalidade na 

crítica em White Zombie. Diferente do drama de Metropolis e da comédia de Modern Times, a 

questão trabalhista aqui foi trazida para o horror de maneira bastante significativa e particular.  

A grande arrecadação de bilheteria do filme frente à execração da crítica - ambos ocorridos 

na época do lançamento - mostram que, muito provavelmente, os mais interessados no filme foram 

as massas de “pessoas comuns” - aqui entende-se não “especialistas” em cinema ou pessoas sem o 

gosto “refinado” - que não estavam interessados no quão amador alguns aspectos do filme 

pareceriam. O assunto do filme, nesse ponto, era de interesse das massas que enfrentavam a maior 

crise do capitalismo que o mundo já vira até então - a Grande Depressão de 29. Segundo Russell, a 

dificuldade do trabalhador assalariado em meio ao cenário dos anos 30 teria promovido essa 

identificação do público com White Zombie. Como ele analisa 

 

Não era só Madge Bellamy [a atriz que faz Madeleine] quem tinha que 

sofrer a indignidade de ser zumbificada. Todos enfrentavam a terrível 

possibilidade de juntar-se aos pálidos e cambaleantes falidos, que esperavam 

na fila por pão e sopa, uma zumbificação econômica de proporções 

assustadoras (RUSSELL, 2010, pp 48) 

 

 Junto da metáfora do trabalho, que já era capaz de satisfazer o desejo do público pelo horror 

na tela, ainda havia o adicional - já discutido anteriormente - de que a zumbificação era uma 

realidade no Haiti. Isso foi difundido amplamente na publicidade do filme através da lei haitiana 

que supostamente “proibiria a zumbificação”. A lei estamparia uma série de pôsteres do filme. 

Nisso, o filme se aproveitaria do mesmo clímax explorado em The Magic Island, onde Seabrook 

afirmava que existia uma força de trabalho zumbificada sendo explorada no Haiti de fato. A grande 

diferença entre o livro e o filme é que enquanto o Seabrook afirmava que a força de trabalho era 

explorada pela HASCO, uma empresa americana, o filme, cumprindo sua premissa política de 

exaltar o americanismo, transfere essa responsabilidade da exploração dos haitianos para o vilão 

europeu. 

 Contudo, através da narrativa polêmica da zumbificação como uma “possibilidade real”, é 
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plausível acomodar o medo e o interesse do público como uma resposta ao quadro da crise 

financeira junto a essa “realidade” exposta na publicidade. Assim, não é complicado imaginar que o 

horror fosse maximizado, como concluiu Russell. 

 

      *** 

 

 Trazendo a discussão ao âmbito das ciências sociais, é possível abrir o leque e adicionar ao 

tópico do trabalho abordado algumas das ideias defendidas por intelectuais que discutiram o assunto 

na sociedade moderna. Dentre as ideias defendidas por alguns autores, vale a pena ressaltar aqui a 

discussão sobre o poder e, particularmente, as estratégias de poder disciplinares e seu efeito de 

“moldar indivíduos”. Esse tipo de abordagem parece fazer sentido para a discussão sobre o 

conteúdo dos filmes elencados nesse tópico - principalmente White Zombie. De maneira geral, os 

“moldes” discutidos por Michel Foucault, por Gilles Deleuze e Paula Sibilia, nos levam a olhar em 

certa direção, tendo em vista que os três se relacionam diretamente. Todos eles discutem o poder na 

sociedade e como ele se coloca frente aos corpos que a compõe. Desse modo, uma abordagem geral 

sobre suas obras será pertinente para refletirmos sobre alguns elementos presentes nos filmes. 

Na obra de Michel Foucault - especialmente em Vigiar e Punir – são apresentadas algumas 

das tecnologias de poder utilizadas pela sociedade disciplinar, vigente no projeto da economia 

capitalista durante a revolução industrial. Esse projeto de sociedade tinha como premissa a 

modelagem de um “corpo dócil” definido pelo autor como aquele que “pode ser submetido, que 

pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 1999, pp 118). Tais 

corpos seriam submetidos às técnicas disciplinares que foram sendo difundidas através do 

aperfeiçoamento das instituições - a escola, o hospital, a prisão, etc.  

Esse “projeto para o homem moderno” acompanha o pensamento dominante da época 

tomando o conceito do “homem-máquina” de La Mettrie como base do ser cujo investimento 

disciplinar buscava moldar. Nessa visão, a metáfora de La Mettrie que colocava o corpo humano 

como um composto puramente materialista é definida por Sibilia como  

 

Um conjunto de molas e engrenagens regidas por leis puramente 

mecânicas, enquanto aquilo vulgarmente conhecido como “alma” não 

passava de um princípio também material, localizado no cérebro e 

encarregado de movimentar o organismo e de permitir o pensamento. 

Uma mera função da matéria. (SIBILIA, 2002, pp 73) 

 

Assim, a sociedade disciplinar julgava poder ordenar esse mero conjunto de órgãos e cartilagens 
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que davam forma ao humano. Dentro desse esquema que negava a existência da alma como algo 

insignificante frente à materialidade - contrariando o proposto por Descartes -, a vida não possuía 

grandes pretensões que perpassem os limites da carne - uma das bases teóricas do “projeto 

prometeico de ciência”, segunda a autora (SIBILIA, 2002, pp. 44). Essa “máquina” poderia ser 

aperfeiçoada e transformada para se tornar aquilo que a sociedade industrial necessitava para o ideal 

capitalista de desenvolvimento. Esse aperfeiçoamento seria garantido pelas instituições, onde a 

influência do Estado, na modelagem de seus corpos, se manifestaria. 

 As técnicas da disciplina não se estabeleceram subitamente, mas através de um longo tempo, 

onde foram se fixando e tornando-se generalizadas de acordo com a sua eficiência mostrada. 

Foucault definira a esse novo projeto de dominação disciplinar como uma nova arte do corpo, onde 

se aplicaria a ação punitiva por meio de privações “suavizadas”. Por suavidade se entende o 

estabelecimento de técnicas mais próximas de atingir um nível de condescendência partindo dos 

corpos, visando seu desenvolvimento em pró dos objetivos da nova dinâmica de produção 

capitalista que demandava um certo tipo de indivíduo específico para exercer certas funções. Tendo 

em vista que a velha política era baseada no suplício, o disciplinamento mostrava “dispensar essa 

relação custosa e violenta obtendo efeitos de utilidade pelo menos igualmente grandes” 

(FOUCAULT, 1999, pp 118).11 

  O protagonista de Modern Times e os trabalhadores da cidade subterrânea de Metropolis são 

facilmente localizáveis nessa lógica descrita por Foucault. Uma das diferenças - fora o gênero 

narrativo - é que a obra de Chaplin contaria a história de um homem incapaz de se encaixar na nova 

lógica de poder, enquanto a de Fritz Lang tenta discutir um quadro mais generalizado de decadência 

social, onde não apenas um homem sofre, mas toda uma classe de trabalhadores mostra sinais de 

que o modelo disciplinar estava os destroçando espíritos e atingindo a decadência. Em ambos, seus 

corpos dóceis servem ao sistema, assim “eles estão destinados a alimentar as engrenagens da 

                                                 
11 Em Vigiar e Punir, Foucault aponta para duas “tecnologias de poder” e suas respectivas formas de 

punição: a soberania, com o recurso aos castigos corporais exemplares – no que pode ser resumido como o 

“espetáculo dos patíbulos” – e a disciplina, com o investimento na moldagem dos indivíduos, dos corpos, 

através de quatro grandes técnicas: quadro, manobra, exercício e tática (1999, pp. 150). Posteriormente, 

Foucault introduz na vizinhança do projeto disciplinar a preocupação em pensar a biopolítica – o 

investimento do poder que tem como alvo não mais o corpo individual, mas a população. Inverte-se aqui a 

máxima do modo de exercício de poder da soberania “fazer morrer e deixar viver” para um “fazer viver (a 

população, a espécie) e deixar morrer” (os anormais, os fracos, os degenerados etc.) Com a biopolítica, 

Foucault introduz a discussão do racismo como a linha de corte entre o que deve viver e o que deve morrer. 

Mais adiante, em um curso no College de France nos anos de 77-78, intitulado “Segurança, território e 

população”, sua reflexão vai ser conduzida para a introdução de um terceiro termo: as “sociedades de 

segurança” que deveriam seguir às sociedades disciplinares. Esta discussão não foi levada adiante pelo autor. 

Coube a Gilles Deleuze dar prosseguimento a ela com a introdução das “sociedades de controle”, no seu 

breve texto “Post-Scriptum sobre as sociedades de controle”, como vou falar a seguir. Mas cabe ressaltar que 

não há para Foucault uma sucessão serial por etapas finitas entre uma e outra tecnologia de poder. Elas se 

sobrepõem umas às outras o tempo todo. 
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produção fabril” (SIBILIA, 2002, pp 31) e é nesse ponto em que eles são retratados mais 

perfeitamente a luz da metáfora do homem-máquina, sendo o protagonista de Modern Times uma 

peça ruim na grande maquinaria e os trabalhadores de Metropolis sendo compondo toda a 

decadência da máquina. 

 Contudo, White Zombie apresenta uma abordagem diferente desse mesmo contexto do 

começo do século XX, onde se começava a atingir a decadência do modelo disciplinar. O filme 

mostra sua relação com o assunto do trabalho através de uma irrealidade horrífica típica do gênero, 

sugestionando os problemas do trabalho através do produto mais tenebroso da imaginação do 

espectador. Isso ao invés trabalhar com relações trabalhistas perceptíveis ao dia-a-dia, como nos 

outros filmes, onde parece acontecer um diálogo mais direto com a realidade. 

 Nesse modelo de abordagem usado em White Zombie, a ideia do “horror do trabalho” 

poderia se enquadrar melhor através dos escritos já citados nesse tópico de Nöel Carroll sobre o 

gênero do horror. O pensamento de um patrão como Legendre existir e ser capaz dessas coisas 

horríveis - mesmo que tão irreais quanto ele - é aterrorizante. Os patrões dos outros filmes estão 

inseridos numa dramatização que nos leva a percebê-los como cômicos ou ardilosos, estabelecendo 

seu poder através da coerção típica do capitalismo. Já em White Zombie, o local de trabalho é 

declarado como o próprio inferno e é literalmente exposto na tela, onde o trabalhador está morto e 

fadado a servir ao seu chefe por toda eternidade enquanto seu corpo definha lentamente. O controle 

do patrão vira paranoia total do trabalhador quando está nas mãos de Legendre. 

 Os corpos dóceis de Foucault estão representados em White Zombie através da zumbificação 

como docilização desses corpos. As técnicas de disciplina se tornam obsoletas para Legendre que 

não precisa de instituições ou se quer de legalidade para que seu poder sob seus funcionários seja 

mantido. A ele basta um pensamento para que seja realizado tudo que deseja. A superioridade de 

Legendre frente ao disciplinamento se torna ainda gritante em seus zumbis mais próximos que o 

seguem. Eles eram líderes de Estado e peças-chave das instituições do Haiti, no entanto, como num 

momento presente do filme, estão disciplinados pelas técnicas “superiores” de Legendre. A força do 

patrão de White Zombie se materializa a partir do seu domínio dos trabalhadores, do Estado e de 

quem mais ele quiser.   

 Como é analisado em Foucault e discutido por outros autores, as técnicas do poder 

disciplinar, no tempo em que ele as analisara, já eram produto de um processo gigantesco de 

aperfeiçoamento e fixação posterior ao sucesso de cada medida e esse processo obviamente não 

pararia então nas demarcações do autor, seguindo adiante conforme vinha acontecendo.  

Mais à frente, como ressaltei em nota, Deleuze identificaria esse aperfeiçoamento chegando 

ainda mais longe nas “sociedades de controle”. Nessa etapa, esse empreendimento do poder se 

tornava menos evidente ainda, emplacando uma espécie de “poder-saber”, onde a técnica da 
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informação traria o indivíduo à sombra do poder do Estado ou dos poderes corporativos em todos os 

momentos, não mais apenas a partir da interação com as instituições do poder estatal, mas em todos 

os espaços da vida moderna. Entramos na era do pós-industrialismo onde as dinâmicas se afastavam 

da velha ordem descrita por Foucault. 

Avançando nessa discussão, Paula Sibilia identifica uma nova etapa nesse processo de 

moldagem dos corpos onde surge o “homem-informação”. Nesse indivíduo, o controle se inicia 

antevendo o próprio nascimento, dando ao homem a qualidade antes atribuída apenas a Deus e a 

Natureza através da manipulação genética. A sociedade pós-industrial que Sibilia relata mostra o 

poder tentando chegar à gênese da própria existência. Se antes configurava-se o humano como 

máquina, um misto de órgãos e cartilagens aprimoráveis, na época do homem-informação, o ser 

humano passa a ser percebido como um conjunto de dados que, tecnicamente, pode ser moldado 

desde antes do ser fecundar o óvulo, assim mostrando o controle do capitalismo vigente. 

A relação de White Zombie com essas técnicas do poder relatadas se realiza através dos 

objetivos de Legendre que estariam em harmonia com objetivos gerais do capitalismo industrial de 

Vigiar e Punir (1999) até o pós-industrialismo de O Homem Pós-orgânico (2002). Assim como nas 

sociedades de controle, Legendre invocaria o mais completo desejo de controle da vida que vem 

sendo buscado desde os primórdios da biopolítica. 

Obviamente, na chave descrita no filme, os objetivos invocados pelas técnicas de controle 

definitivamente só são alcançáveis pelos patrões e daí vem o terror do trabalho de White Zombie. 

No filme, Legendre realiza a máxima do controle do trabalhador ao mesmo tempo que dá fim a toda 

relação “trabalhador versus patrão”, pois, sendo seus funcionários zumbis, não há necessidade de 

uma conversa, combinado, defesa de direitos e nem mesmo um salário. Mais uma vez, como se 

afirmara, a posição de Legendre seria o sonho de consumo de todo patrão e, junto de seus 

empregados mortos-vivos, o terror de todo trabalhador comum. 
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Capítulo 4 

 

Novas perspectivas: O zumbi depois de White Zombie 

 

 Depois de White Zombie, mais algumas narrativas sobre os mortos-vivos seriam trazidas às 

telas durante os anos 30. Entretanto, se antes Gary Rhodes argumentara que White Zombie não seria 

“uma obra tão racista e discriminatória quanto era possível em seu tempo”, alguns dos filmes do 

gênero zumbi que deram sequência ao gênero foram bem claros nesses termos, com filmes que 

claramente retratavam a política racialista da época. 

 Tão logo o rechaçamento do Haiti foi procedendo nas películas, as novas tramas do gênero 

procuravam dar lugar a novas abordagens que começavam a utilizar da figura do morto-vivo em 

contextos que o excluíam completamente de suas origens. Duas linhas se desenrolavam nessa 

época: aqueles que optavam pela permanência do zumbi no Haiti ou as representações do mesmo 

(como a “Ilha Paraíso” de Ouanga) e outros filmes que buscavam descolar-se totalmente do Haiti. 

Nessas novas abordagens destacavam-se outros usos do zumbi e também se exploravam 

novas ideias de contextos e tramas, alguns se diferenciando cada vez mais de White Zombie, outros 

deixando suas bases complemente de lado. Esse processo promoveu a constante atualização do 

monstro no decorrer dos anos. Atualização essa que não deixa de acontecer até hoje e sempre 

mantendo o zumbi equipado de suas metáforas que o seguem desde White Zombie. 

 

 

O zumbi haitiano resiste na indústria 

 

 Logo após o sucesso de bilheteria de White Zombie, há de se imaginar que outros cineastas, 

em busca de conseguir tirar algo disso, realizariam suas obras do gênero. No entanto, pouquíssimas 

foram essas e raramente se atingia um mínimo de sucesso a ser considerado. O personagem, apesar 

de bem-sucedido inicialmente, não era bem quisto pelos estúdios que o consideravam uma espécie 

de “monstro de segunda categoria”.   

Na sequência de White Zombie, Ouanga foi o segundo filme a utilizar o zumbi dentro de sua 

trama, em 1934. Dirigido por George Terwilliger, o filme conta a história de uma mulher chamada 

Clelie que vive na “Ilha Paraíso” - obviamente uma referência ao Haiti - e deseja o amor de  seu 

vizinho norte-americano Adam. Entretanto, quando tenta se aproximar de seu amado, ela é recusada 

sob a justificativa de que “pertenceria a sua espécie”, o que causa nela um profundo remorso. A 

situação se torna ainda mais caótica quando o americano se apaixona por uma garota americana 

chamada Eve, o que deixa Clelie furiosa com o fato. Para se vingar, ela tenta causar a morte de Eve 
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em um ritual voduísta envolvendo sacrifícios e zumbis se elevando de suas covas para buscar o 

corpo da americana sob o comando de Clelie. 

 Há de se ressaltar a atriz Fredi Washinton que interpreta Clelie nesse filme. Ela era 

conhecida a época com uma “light-skined black” (negra de pele clara), por conta de sua 

descendência negra, o que ela não deixava de ressaltar sempre em entrevistas falando com orgulho 

disso. Segundo é dito, ela teria tido várias chances de fazer um papel de “garota branca” em alguns 

filmes que iriam ocultar sua descendência. Entretanto, ela se negava a interpretar esses papéis, 

fazendo sempre questão de elevar sua descendência que era condenada veemente na política racial 

dos Estados Unidos na época. Sua posição política quanto a sua etnicidade acabara por criar um 

impasse na sua carreira, fazendo com que ela largasse a atuação ao fim dos anos 30 e se tornasse 

uma ativista e jornalista. Porém, antes desse fim, ela conseguira deixar a sua marca no sucesso da 

época no filme Imitations of Life em 1934, onde interpreta uma garota de descendência negra que 

tenta se passar por branca. Contendo essa complexa questão que entoara com a situação étnica de 

Fredi Washinton nos anos 30, Ouanga implementara isso a sua trama, fazendo uma discussão direta 

sobre a miscigenação. 

 

 

Na época, a política racial americana e o senso comum rechaçavam totalmente o casamento 

interracial entre negros e brancos. Ouanga, não passando fora disso, deixaria claro em várias falas 

em que isso é diretamente exposto. O desejo da personagem Clelie por um branco seria visto como 

uma “violação da natureza” - tanto fora quanto dentro do filme. Esse discurso não era entoado pela 
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representação branca do filme, mas também vindo da parte dos personagens que representavam 

negros. “Sua pele branca não muda quem você é por dentro! Você é negra! Você pertence à gente. 

A mim! ” exclamava a Clelie o personagem LeStrange, um criado negro (representado por um ator 

branco em blackface) que se apaixonara pela feiticeira.  

De acordo com a política de raça dos Estados Unidos, um mínimo de traço ou descendência 

negra, te tornaria negro também e isso é exclamado de maneira gritante em Ouanga. Inclusive por 

essa “parcela” de etnicidade negra, a personagem de Fredi Washinton não poderia ter a Adam. No 

entanto, plena de suas “qualidades brancas”, ela se recusa a se ver como negra e ainda proclama seu 

ódio pela negritude falando a LeStrange: “eu odeio você, escória negra”.  

O desejo de Clelie por um branco, seu poder mágico e sua etnia mestiça representavam uma 

das grandes fobias raciais da sociedade americana: a miscigenação. O discurso do filme deixa claro 

que por Clelie ser como é, ela seria uma espécie de “aberração profana”, inclusive utilizando de 

nomes bíblicos como Adam e Eve (Adão e Eva) para seus protagonistas reforçando a oposição 

deles a ela. Assim como foi analisado em White Zombie, mais uma vez, um antagonista impuro 

utilizando o voduísmo tentava acabar com uma união matrimonial entre brancos, tendo como 

diferença entre os dois, que agora não era um europeu, mas uma haitiana. Assim, mais uma vez, um 

ato puro - e agora “racialmente correto” - era colocado na tela de modo a representar a “inveja 

estrangeira” (ou a “inveja negra”) da união pura entre dois americanos brancos. 

Como se nota, novamente os zumbis estavam muito ao fundo da narrativa, com muito 

menos destaque na trama do que tiveram em White Zombie. Eles apenas serviam ao plano de fundo 

do filme que, segundo Russell, mais uma vez tentava reduzir o Haiti a um mero país entregue a uma 

série de selvagerias e que necessitava do auxílio americano de fato, pois “sozinha, a república negra 

falharia” (RUSSELL, 2010, pp 51). Assim, Ouanga seria a primeira de uma série de filmes de 

zumbi que, partindo do senso comum, abertamente discutiam a temática da raça. 
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     *** 

 

Dentro do contexto que se desenrolaria Ouanga, elevando as tensões raciais aos últimos 

níveis, ainda surgiriam outros filmes que trabalhariam em cima de tramas também ligadas a esse 

tipo de abordagem.  

Em alguns desses filmes, era ressaltada a abordagem cômica em por cima dos zumbis, 

colocando-os em comédias pitorescas repletas de piadas racistas que eram jogadas ao público uma 

após a outra. Nesse âmbito surgia com destaque filmes como The Ghost Breakers (1940), King of 

the Zombies (1941) e, na sequência do anterior, Revenge of The Zombies (1943). Essa linha de 

comédias tendo o zumbi como parte da trama giravam em torno da dinâmica da dupla composta por 

um herói branco e um sidekick negro. 

A trama The Ghost Breakers, financiada pela gigantesca Paramount, trazia o zumbi pela 

primeira vez para o lado da comédia em um humor pastelão sem limite nenhum para piadas de 

cunho racista. No filme, o “herói branco” é interpretado por Bob Hope sendo seguido por Willie 

Best, como seu “fiel escudeiro negro”. Juntos eles vão até Cuba e dão de cara com o único zumbi 

do filme. Segundo Russell, mesmo sendo deslocado do Haiti para Cuba (um lugar mais familiar aos 

americanos na época), o zumbi teria sido plenamente alocado no lugar de sempre, por conta da sua 

localização na “Ilha Negra”, em um castelo erguido pelo “maior comerciante de escravos de Cuba” 

e ser assombrado por “almas penadas que morreram de fome e violência nos calabouços do castelo” 

(RUSSELL, 2010, pp 61). O filme claramente remetia ao Haiti em sua ambientação. 

 

      

Esse tipo de parceria heroica usada em The Ghost Breakers já vinha sendo explorada desde 
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o fim do século XIX, como pode ser visto no filme Chocolat (2015) que retrata a história real de 

Rafael Padilla, o primeiro artista negro a conhecer a fama trabalhando na França. Padilla formava 

uma dupla de palhaços com James Thiérrée, juntos eles eram conhecidos como Footit et Chocolat. 

Como mostra o filme, eles fizeram muito sucesso na França levantando essa nova dinâmica nova 

para o entretenimento que antes nunca tinha sido vista. Entretanto, Padilla começa a perceber no 

decorrer da trama que sua parte na dupla era apenas de fazer “o negro idiota que sempre apanhava 

do branco”, inclusive ganhando menos do que Footit pelas apresentações do dois.  

Nesse mesmo tom que o filme do palhaço Chocolat questiona o lugar do negro na arte, os 

intelectuais dos anos 40 começaram a criticar essa estrutura do humor que, tomando o exemplo de 

The Ghost Breakers, se baseava no negro coadjuvante representando a figura do coon, “o criado 

negro patologicamente preguiçoso, ganancioso e dado a ter ideias que ninguém pedia” (RUSSELL, 

2010, pp 61). Esse tipo de personagem vinha sendo amplamente utilizado durante os anos da 

depressão de 30 e tão logo era agraciado pela ala afro-americana de artistas como uma 

oportunidade. No entanto, logo percebeu-se e começou-se a ser criticar essa maneira ainda 

subalterna de representar os negros no cinema. 

Entrando na decadência desses estereótipos dos negros e abrindo a era do cinema 

contemporâneo a Segunda Guerra Mundial, o estúdio de baixo orçamento conhecido como 

Monogram investiu nos últimos suspiros desse tipo de comédia no gênero zumbi e emplacou o 

relativo sucesso King of The Zombies (1941) que se aproveitava bastante da mesma dinâmica racial 

usada em The Ghost Breakers. Dessa vez, o filme teria Moreland Matan no papel do “coon” 

chamado Jeff que, apesar estar cercado por piadas de cunho racista sendo jogadas constantemente, 

tem um amplo destaque frente aos inexpressivos protagonistas que passam esquecidos no filme, 

sendo ele até mesmo transformado em um dos zumbis do filme. King of The Zombies ainda traria de 

volta algo das origens do gênero, tendo um cientista alemão como grande vilão por trás dos zumbis, 

assim representando o europeu como grande mente criminosas por trás da zumbificação novamente, 

como havia ocorrido antes em White Zombie. A diferença era que agora o filme tentava se referir ao 

contexto da Segunda Guerra e da ascensão do nazismo. 

O filme conseguiu algum sucesso e gerou a sequência Revenge of The Zombies que apenas 

plagiava seu antecessor nas piadas e no enredo mostrando Moreland Matan no mesmo papel. 

Entretanto, esse tipo de comédia já encontrava seu declínio na época por conta de toda a crítica 

recebida. 
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     *** 

 

Se pretendendo mais sério como Ouanga e White Zombie, em 1943, era lançado o filme I 

Walked With A Zombie. Dirigido por Jacques Tourneur e produzido pelo cultuado Val Lewton, o 

filme trazia mais uma vez o zumbi para o questionamento da veracidade de sua existência, como 

sempre acontecera com o auxílio do supracitado artigo 249 da lei haitiana desde o lançamento de 

White Zombie. 

O enredo se desenvolve a partir do ponto de vista de uma enfermeira canadense chamada 

Betsy que aceita um emprego para trabalhar cuidando da esposa de um rico empreendedor chamado 

Paul Holland. A família Holland mora nas “Índias Ocidentais”, mesma citação feita em White 

Zombie em referência ao Haiti. No entanto, agora o lugar se chamaria Ilha de San Sebastian, mais 

um nome fictício para o Haiti. Ao chegar, a enfermeira se depara com o estado catatônico estranho 

da mulher a quem deve cuidar e, aos poucos, vai descobrindo uma série de mistérios que ligam a 

doença da mulher a um conflito familiar e a questões míticas da própria ilha onde o filme se passa. 

A ambientação utiliza vários dos aspectos que permeavam as narrativas do gênero em que se 

colocavam os zumbis desde White Zombie. Os tambores continuam, como sempre, batendo 

enquanto a história se desenrola. Também há a presença explícita de representações de rituais 

voduístas que surgem novamente como em White Zombie.  

Um dos pontos altos do clímax do filme é a atmosfera melancólica que permeia sobre a 

narrativa e se reflete na maioria dos personagens. Ao que se refere a San Sebastian/Haiti, é retratado 
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como um lugar com certa tristeza em seus aspectos mais íntimos. Paul Holland, logo no começo, 

descreve o lugar relacionando-o com a morte, relatando-a em cada detalhe que o cerca: 

 

Tudo parece bonito porque você não entende. Aqueles peixes voadores, eles não pulam por 

alegria, eles pulam por terror. Um peixe maior quer comê-los. Aquela água luminosa obtém 

seu brilho de milhões de cadáveres minúsculos. O brilho da putrescência. Não há beleza aqui, 

apenas morte e decadência. (...). Tudo que é bom morre aqui, até mesmo as estrelas. (I 

Walked with a Zombie) 

 

Os nativos são retratados também contendo um pouco da mesma visão melancólica sobre o 

lugar, mas, diferente de Paul, a memória dos nativos guarda a escravidão de seu povo de maneira 

vívida. Escravidão essa que foi impulsionada justamente pelos ancestrais dos Holland. O motorista 

haitiano que leva Betsy a casa onde irá se instalar conta que os Holland foram os primeiros a levar 

seus ancestrais acorrentados em navios para San Sebastian. Junto dos escravos, também trouxeram 

Ty-Misery, uma figura de proa de um navio negreiro que parece funcionar como um guardião da 

memória escravista do lugar. A enfermeira se refere com esmero a Ty-Misery quando descobre que 

é só uma proa de um barco e a resposta do motorista passa a impressão de que ele não espera que 

ela possa entender do que ele fala: “se você diz...”. Mais adiante, a incompreensão da enfermeira se 

confirma quando, depois do motorista comentar sobre o modo como os escravos eram trazidos para 

o lugar, no porão dos barcos e acorrentados, ela olha para o horizonte e diz “trouxeram para um 

lugar bonito, né? ” e recebe mais uma vez a resposta do motorista que novamente não se preocupa 

em tentar fazê-la entender de fato o que foi isso, talvez porque fosse realmente impossível para um 

branco entender essas coisas. 

 Ainda explorando esse aspecto do passado escravista em San Sebastian/Haiti o filme retrata 

as noções de natalidade e mortalidade como invertidas no lugar: se chora o nascimento de uma 

criança e se celebra a morte de uma pessoa. Isso entoa um pouco do que já foi discutido nessa 

pesquisa, relatando que na época da escravidão, era quase impossível para uma criança sobreviver 

até atingir a fase adulta. Nenhum bebê era capaz de suportar as condições precárias dos escravos 

que muito mal podiam se alimentar para exercer o trabalho árduo ao qual eram submetidos. Ainda 

havia o adicional da preferência dos franceses em importar mais escravos do que esperar até que os 

pequenos tivessem idade para trabalhar, pois “saía mais barato aos seus bolsos”.  

Todo conjunto da obra nos leva entender o ambiente que o filme se passa como um lugar de 

extrema tristeza. Marcado pela morte e pela escravidão, o imaginário social local nunca deixa que 

as memórias desses tempos sumissem. Isso é perceptível na fala dos negros que lidam com 

normalidade quando se referem a essa memória, como se já fizesse parte deles desde nasceram. 

 O zumbi entra na narrativa ampliando a discussão sobre ciência e religião. Há apenas dois 
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supostos zumbis no filme: um é a esposa de Holland, considerada uma enferma a maior parte do 

tempo, sempre mantendo a dúvida sobre seu real estado e o outro é Carrefour, um zumbi declarado, 

sempre a serviço dos nativos locais.  

O caso mais peculiar é o da esposa, se por um lado o médico local a considera um estado de 

catatonia, os nativos a veem como um autêntico zumbi, isso depois que testam sua sensibilidade lhe 

enfiando uma espada no braço. Não obtendo nenhuma reação da mulher, é atestado por eles: ela é 

um zumbi! Dessa descoberta dos nativos, surge a tensão entre eles e os Holland, pois os nativos por 

algum motivo não explícito desejam tomar a mulher para si. Levando em conta que os Holland são 

os percursores do escravismo local, talvez fosse o desejo de vingança que os motivasse. Entretanto, 

não fica claro. De qualquer forma, para atingir seus objetivos de adquirir a suposta zumbi, os 

nativos usam de Carrefour, ordenando-o que a capture e outras vezes eles usam o ritual para atrair a 

própria mulher zumbificada, o que sugere a realidade de seu estado - não como uma enferma, mas 

como uma autêntica zumbi. 

 

 

O que é certo é que o filme mantém o mistério sobre a zumbificação permeado em meio à 

confusão de seus personagens que tentam recorrer aos seus saberes científicos. Se agarram a 

hipóteses racionais que no fim não podem ser sustentadas frente as evidências da eficiência de 

alguns dos rituais realizados pelos nativos. A dúvida é o que dita o enredo do filme. O que é real na 

zumbificação e o que é “apenas superstição” flutua em meio a um ambiente de completa dúvida, 
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pondo em questão a própria crença dos brancos frente a eficácia voduístas. Uma obra que colocava 

em cheque todo pensamento ocidental. Como coloca Jamie Russell: 

 

“Os zumbis do filme de Lewton são aterrorizantes não apenas por serem 

símbolos de uma cultura primitiva, mas porque sua existência não pode ser 

explicada. Se a ciência do Primeiro Mundo não pode explicar a superstição 

do Terceiro Mundo, então talvez a crença dos ocidentais brancos em sua 

superioridade não passe de desilusão” (RUSSELL, 2010, pp 78) 

 

*** 

  

Contudo, I Walked with a Zombie fechava a grande era clássica do zumbi haitiano no 

cinema de horror “preto-e-branco” que fora iniciada por White Zombie. Ainda houve alguns filmes 

que tentaram utilizar dessa ligação direta entre o zumbi e o voduísmo, como Isle of The Dead 

(1945) ou Zombies of Mora Tau (1955). No entanto, esses filmes traziam pouco a adicionar no já 

declinante zumbi haitiano clássico, apenas denotando algumas outras características do zumbi que 

seriam exploradas futuramente, como os zumbis de Mora Tau que são capazes de andar de baixo 

d’água - mas pecaria em ser um filme de zumbi se passando na África, mas sem a presença de um 

negro que fosse. 

O último grande suspiro do zumbi haitiano original seria The Plague of The Zombies (1966) 

que fora idealizado pela Hammer e que obtivera algum sucesso devido a narrativa eficiente que o 

conduz. Porém, apesar do filme agraciar algumas das questões postas nos filmes clássicos, o Haiti 

em si era meramente figurado algumas pessoas negras tocando tambores (como era de praxe), mas 

sem maiores conexões além dessas. A história se passaria na Inglaterra, como era de costume nos 

filmes da Hammer. O filme se mirava muito mais num conflito de classes - aristocracia x burguesia 

e camponeses - do que na temática clássica explorada pela maioria dos filmes da era que consagrou 

o zumbi haitiano. Sua grande contribuição para o gênero seria apenas a abertura para um clímax 

diferente do habitual, com cores vibrantes devido a nova tecnologia e com cadáveres expondo suas 

putrefações abertamente, como nunca se fizera antes num filme do gênero zumbi. 

 

 

Os Zumbis que deixaram o Haiti 

 

 Como foi abordado anteriormente, o filme de zumbi já vinha aos poucos deixando suas 

origens haitianas de lado. Esse deslocamento é bastante afirmado como encontrando seu 
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rompimento no decorrer dos anos 50, com novas temáticas referentes a contextos atualizados. No 

entanto, esse processo já se iniciava mesmo nos anos 30 com uma série de filmes estrelados por 

Boris Karloff e financiados por grandes estúdios como a Warner bros. e a Columbia que, como 

denota Russell, estavam interessados no zumbi apenas se ele fosse destacado completamente do 

Haiti (RUSSEL, 2010, pp 53). Nisso, surgiram alguns filmes como The Ghoul (1933), The Walking 

Dead (1936) e The Man They Could Not Hang (1939). Todos esses filmes apresentam um 

personagem de Karloff que volta dos mortos de alguma maneira para se vingar seus assassinos. A 

diferença entre eles era que o britânico The Ghoul seguia ainda pelo caminho da religião para 

realizar a ressureição de Karloff. Os outros dois filmes, por outro lado, optavam por um método 

científico de ressurreição. No entanto, como denota Russel, sem interesses pelas inquietações 

raciais inerentes a filmes como White Zombie, os filmes de Karloff transformaram os mortos-vivos 

em apenas mais um bicho papão” (RUSSELL, 2010, pp 53). 

 Em 1936, ainda ocorreria uma tentativa de Victor e Edward Halperin, os mesmos 

idealizadores de White Zombie, em embarcar num novo projeto utilizando o personagem do zumbi, 

o intitulado Revolt of The Zombies. O sucesso anterior lhes deu coragem para essa tentativa que, no 

entanto, se revelou uma falha frente ao público. 

Essa falha muito se deveria a completa desvinculação do novo filme para com o velho 

antecessor em todos os sentidos. Logo de começo, com a trilha sonora inicial, já se tem uma 

amostra da diferença radical do novo filme para o anterior. Uma música extremamente alegre 

destoa totalmente da atmosfera do horror promovida por White Zombie. O filme, agora sendo 

escrito por um roteirista diferente, se mostrava mais parecido com uma comédia do que com o 

horror ocultista que antes havia sido explorado. 

Se o tom já se mostrava diferente, isso só fica ainda mais gritante quando se descobria que o 

“zumbi” agora não estava mais no Haiti e se quer era um morto-vivo. Agora ele estava a 10 milhas 

de distância ao Oriente, no Camboja, agora sendo um “soldado robótico”, alguém controlado 

mentalmente, sem o adicional da morte envolvido. Assim se desenrola a história que nos conta 

sobre a técnica cambojana para criar “soldados robóticos” tornando invencível o exército do 

Camboja. Com o seu corpo impenetrável e se habituando a qualquer situação da guerra por mais 

deplorável que fosse, o novo zumbi dos Halperin exibia um uso militarizado que nunca antes havia 

sido explorado. Como é dito por um general no filme, esse zumbi era um “perigo para a raça 

branca” por conta do seu uso militar eficiente. 

Para Russell, Revolt of The Zombies, apesar de não funcionar bem, trazia novas questões 

vigentes ao tempo em que se realizava e que mais tarde se mostrariam pertinentes ao gênero. A 

exemplo disso, na época do lançamento, Hitler obtinha o controle da Alemanha fazia apenas 3 anos 

e já ensaiava o início da Segunda Guerra Mundial que aconteceria apenas 3 anos depois. Em 
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sintonia com isso, na trama, o antagonista do filme passa a controlar toda a nação cambojana 

usando a sua nova técnica de controle mental. Parece contundente que a técnica do controle contida 

no filme seja uma metáfora aos governos autoritários, onde eles obtinham o controle sob todas as 

mentes do país fazendo-as se submeter, até por via da sua propaganda totalitarista (RUSSELL, 

2010, pp 56). 

Relativo ao controle de tantas mentes, como as de um país inteiro, Russell também levanta 

que Revolt of the Zombies também traria a característica apocalíptica aos zumbis, retratando uma 

massa composta por eles (RUSSELL, 2010, pp 56). Embora estivessem sob o controle de um 

indivíduo, é notável que os Halperin nesse momento valorizavam algo que mais tarde seria 

primordial ao zumbi. Nesse filme era esboçada sua capacidade apocalíptica através do seu número 

expansivo. Ainda pode ser incluído a esse pensamento o fato de um dos generais do filme temer “o 

fim da raça branca”, o que, por conta do etnocentrismo habitual mostrado nos filmes americanos, 

não precisaria de muito para ser entendido como “o fim da civilização” ou mesmo “o fim do 

mundo”.  

 

Contudo, nesse período alocado no cenário dos anos 30, depois do lançamento de White 

Zombie, foi provado que mesmo com o relativo sucesso do primeiro filme de zumbi, o personagem 

ainda não era bem quisto na indústria. Com a breve exceção da Paramount quando realizara The 

Ghost Breakers, o zumbi ligado ao Haiti não seria reconhecido como mais do que um personagem 

“que deu sorte” na sua primeira empreitada. Os estúdios mostravam preferência pelas narrativas que 

o separava do Haiti, como foi visto nos exemplos de Karloff e também na realização independentes 

do filme dos Halperin, era sentido que não havia um bom cenário para desenrolar uma trama no 

Haiti. 
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Segundo Russell, esse momento da frenética decadência do zumbi haitiano pós o sucesso de 

White Zombie denota a erradicação do haitianismo que vinha sendo feita nos Estados Unidos. Como 

o autor argumenta, os artistas americanos do movimento Harlem Renaissance começavam a ensaiar 

uma aproximação do Haiti por meio de peças de teatro que se passavam no Caribe (RUSSELL, 

2010, pp 53). Essa aproximação certamente foi vista como perigosa por conta da política racial 

diferenciada do Haiti - uma autêntica República Negra - que poderia causar prejuízos a política 

racialista dos Estados Unidos. Assim, após o fim da ocupação em 1934, iniciou-se esse processo de 

afastamento - pelo menos por via do entretenimento - durante a segunda metade dos anos 30, 

retornando só no começo dos anos 40, por meio de lugares que nunca vinham com nome do Haiti, 

apesar de sempre remeterem a ele. Na segunda parte da década de 40, praticamente desapareceram 

as narrativas do gênero com qualquer referência ao Haiti, apenas umas poucas insistiam,  

 

      *** 

 

 Nos anos 50, o zumbi se aproximava mais de um derradeiro descolamento total da sua 

vertente haitiana que, apesar de continuar existindo num nicho bastante pequeno, agora se 

encontrava quase ausente no cinema. Não havia mais tanto espaço para uma discussão de cunho 

religioso como era feito nos filmes do começo dos anos 30 e 40, agora os medos eram diferentes.  

O mundo que acabava de conhecer o potencial da bomba atômica em Hiroshima e Nagazaki 

não se sentia tão bem a ameaça do horror gerado pelo folclore, respondendo melhor a tópicos como 

a eminente guerra nuclear que o mundo se lançava na época. A tensão racial típica dos filmes do 

gênero de zumbi tinha atingido seu prazo de validade, o medo agora era centrado no cenário 

político da guerra fria. O mundo estava dividido em dois polos que cada vez mais se se 

pressionavam, criando um clima claustrofóbico, onde cada crise surgida representava uma noite a 

menos de sono ao público americano. 

 Com esses novos medos, o zumbi se reinventou em filmes como Creature with The Atom 

Brain (1955), Invisible Invaders (1959) e o infame Plan 9 from The Outer Space (1959). A 

dominação dos novos “zumbis atômicos” era mantida, geralmente, através da manipulação de 

radioatividade, amplamente discutida nos meios científicos da época, tomando o lugar da magia 

vodu. Agora, não haviam mais feiticeiros voduístas a cabo dos zumbis, eles estavam sob o controle 

de cientistas engenhosos ou alienígenas com uma tecnologia antes nunca vista. Essas figuras 

científicas despertavam mais do interesse do público do que os antigos feiticeiros, mostrando assim 

uma tendência a novos rumos, com um zumbi mais científico e menos religioso. 

 Esse novo zumbi gerado pelos anos 50 é analisado por Luciano Reis (2012) como sendo o 

percursor da identidade do zumbi como o “‘Outro’, animal ou escravo, e, portanto, livremente 
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trucidado sem ônus moral ou judicial ao homem branco” (REIS FILHO, 2012, pp 24). Isso porque 

já “compartilhavam uma ansiedade comum ao insistir que os mortos redivivos não eram, de forma 

alguma, sensitivos”, mas “radicalmente distintos de qualquer concepção de mente ou alma” (apud 

REIS FILHO, 2012, pp 24). Agora que o zumbi não era uma vítima do veneno que causa a “semi-

morte” ou da suposta hipnose, ele era completamente trucidável por se tratar de um morto 

irrecuperável - ao contrário do que acontece em White Zombie -  em todos os sentidos 

(principalmente os ditados pela ciência). 

 

 

  

        *** 

 

 Ainda nesse período dos anos 50, existiriam filmes de horror que seguiriam abordagens 

“menos radioativas”, mas que ainda insistiriam nas representações apocalípticas, optando por um 

medo mais íntimo, injetado no interior da sociedade americana. Esses filmes utilizavam enredos 

menos expansivo do que imagens de uma “guerra entre mundos”, se concentrando em caotizar o 

imaginário sob contextos visualmente menores para então engendrar uma representação mais 

expansiva. A nova fórmula se basearia em partir do micro espaço para então atingir o macro, tendo 

a história de uma ameaça mundial sendo iniciada em uma pequena cidade para então ameaçar (ou 

atingir) o mundo12. 

Em Invasion of The Body Snatchers (1956) o enredo conta a história de uma cidade pequena 

que sofre uma invasão alienígena. De maneira silenciosa, as pessoas têm suas identidades roubadas 

por clones de aspectos físicos idênticos até nos mínimos detalhes (pequenos cortes nas mãos, por 

exemplo). Esses duplos são gerados de maneira grotesca, surgindo em sementes gigantes que 

colhem informações de suas vítimas enquanto elas dormem, tomando todas as suas memórias e 

                                                 
12 Isso reverte o enredo de War of The Worlds, onde a solução dos “macroproblemas” com os alienígenas é a 

derrota deles engendrada por microrganismos. Assim, parte-se do grande plano de uma guerra interplanetária 

para o pequeno plano microscópio. 
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aspectos. Quando a coleta de identidade é completada, o corpo original é desintegrado e substituído 

imediatamente pelo novo corpo comandado pelos invasores.  

A grande característica reconhecível desses duplos é a ausência de emoções que, no entanto, 

não os tornava facilmente reconhecíveis por qualquer um, apenas os familiares mais próximos que 

percebiam a farsa - por conhecerem tão bem as vítimas. Mesmo sendo reconhecidos, ninguém 

acredita nas testemunhas, as taxando de loucos histéricos. Assim, os que acusam geralmente se 

veem obrigados a continuar na presença dos substitutos alienígenas e acabam tornando-se as 

próximas vítimas e abafando as suspeitas, dando continuidade ao plano ao plano maior de 

dominação planetária. 

No enredo do filme se reconhece um potencial conspiratório consistente. Atacando o seio 

familiar, esses seres de outro mundo possuem objetivos de tomar todo o planeta e se aproveitam da 

fragilidade dos laços humanos para atingir esse fim. Esse plano perfeito é interpretado por Russel 

como uma referência aos medos americanos da época com relação a Guerra Fria (RUSSELL, 2010, 

pp 90).  

A invasão dos seres do filme se pareceria muito com a tensão que pairava sobre época, onde 

o medo da invasão comunista era constante. Em meio a esse quadro, Joseph McCarthy se destacaria 

alegando que a ameaça comunista já estava presente nos Estados Unidos, até mesmo entre os 

membros do governo. A frente desse palco político, McCarthy promoveu grandes caçadas aos 

supostos comunistas infiltrados no país, recebendo apoio da mídia. Essa época ficaria marcada pelo 

pânico entre os civis de que qualquer um a sua volta poderia estar compondo essa suposta investida 

comunista.  

Com as possibilidades conspiratórias apresentadas pelo macarthismo, onde qualquer um 

poderia ser um agente da KGB, o terreno do horror conspiratório estava sendo moldado. O 

adicional vital a esse medo viria durante o período da Guerra na Coreia, onde oficiais americanos 

juravam terem sido submetidos a métodos de persuasão que iam de privação do sono a 

confinamento solitário. Esses métodos foram nomeados pela imprensa como “lavagem cerebral” e 

ganharia bastante espaço entre os medos do público e, consequentemente no cinema. Essa nova 

polêmica colocaria que não só o público devia temer os seus semelhantes pela possibilidade de 

serem comunistas, mas também, deveria temer que eles mesmos se tornassem parte disso. Agora 

absolutamente ninguém estava seguro. 

Assim, Invasion of The Body Snatchers se tornaria um marco do terror na época, por invocar 

alguns dos principais medos que os americanos já encontravam fora das salas de cinema. A 

figuração de uma ameaça alienígena que viria de fora mostrava de maneira metafórica o próprio 

contexto da época com relação a ameaça comunista. 

Esses medos políticos são demonstrados de maneira significativa quando o filme demonstra 



83 

 

como seria a sociabilidade entre os alienígenas. Eles afirmam o tempo todo que desejam levar todos 

os seres humanos para dentro de uma sociedade sem dor, sofrimento, ódio ou cobiça, relatando 

“uma sociedade todos são iguais” para o terror do protagonista. Essas ideias de igualdade são bem 

explícitos, porém, como o filme coloca, essa igualdade seria terrível e teria seu preço: a perda das 

emoções. Grande parte da carga dramática do filme é jogada em cima desse preço. Quando os 

protagonistas lamentam essa estrutura social alienígena, eles comentam o tempo todo a sua 

incapacidade “de amar e de ser amado” como a grande perda que sofreriam nessa conversão. Em 

resposta, os invasores criticam: “você fala como se isso fosse ruim(...) Você já amou, não é? Não 

dura. Nunca”. Feito o retrato “mal-amado” da sociedade igualitária, ainda é dito que nela não há 

“ambição, desejo e fé”, algumas das bases do estilo de vida americano, altamente consumista e 

cristão. Para finalizar a crítica a essa nova sociedade, ainda é dito pelos invasores que eles não 

teriam escolha senão aceitá-la, caracterizando o pensamento da época sobre os governos 

comunistas. 

 

 

É importante ressaltar a analogia feita no discurso do filme sobre humanidade e invasores 

(ou desumanidade). Os alienígenas representam tudo aquilo que vai contra a essência da 

humanidade, não atoa, caracterizada pelo amor, desejo, ambição e fé. Há o confronto de estilos de 

vida caracterizados ali, aparecendo na sua forma caricata através dos personagens do filme, 

evidenciando o discurso político americano nas suas entrelinhas. 

A sociedade alienígena é igualitária, desumana, inexpressiva e toma todos a força, 
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caracterizando a visão americana sobre a sociedade comunista. “A igualdade deles é bonita apenas 

no nome, porém tem um preço terrível” seria a sugestão dada pelo enredo em seu subtexto. Na ótica 

do filme, é pressuposto que a igualdade nunca poderia ser alcançada sem que se cortasse uma parte 

vital da essência humana: o emocional. Sem isso, estaríamos vivendo apenas “pelo instinto de 

sobrevivência” como indica o herói.  

Nesse pressuposto de sociedade sem emoção, expressão e desumana, o zumbi emerge como 

a representação de seus integrantes. A metáfora do zumbi que já havia sido relacionado a algo 

parecido a lavagem cerebral em Revolt of The Zombies, mostra-se agora bem caracterizada dentro 

dessa narrativa. O zumbi agora se tornava a representação mais concreta de uma dominação política 

de indivíduos sem emoção, individualidade e que mantinham aspectos físicos intactos. Então, nessa 

atualização, a zumbificação seria exercida por meio da lavagem cerebral e o zumbi, mais uma vez, 

era colocado no caminho do cientificismo, deixando de lado novamente a religiosidade da sua 

vertente haitiana. 

Resumindo, há de se afirmar sobre o zumbi nesse momento é a aglomeração de novas 

características contemporâneas ao personagem. Através de Invasion of The Body Snatchers, o 

zumbi começava a se aproximar de um “Horror Familiar”, mirando seu ataque na vulnerabilidade 

dos laços. A desconfiança dos mais próximos e a necessidade de combatê-los caracteriza esse novo 

tipo de horror localizado no interior da família e das amizades, bem mais perto do que as narrativas 

passadas em lugares inóspitos - como a Transilvania ou mesmo o Haiti. A grande questão levantada 

a aqueles que viram o filme, provavelmente foi: “por mais certo que fosse sua impuridade, o quão 

difícil seria atacar alguém que se parece com um de seus entes mais queridos? ”. Mais tarde isso 

seria um ponto crucial para o gênero do zumbi. 

 

 

Os Anos 60 e o Zumbi Moderno 

 

O cinema dos anos 50 provara que o tópico do fim do mundo era algo realmente em alta no 

mercado, sendo amplamente explorado pelas telas do cinema comercial. Não muitos eram os filmes 

que tratavam do assunto antes dessa década, com alguns poucos exemplos como Deluge (1933) ou 

Things to Come (1933). Esse uso, como já foi retratado, se devia muito ao período conturbado que o 

mundo atravessava e que deu espaço a filmes como The War of The Worlds (1953), com o mundo 

sendo feito aos pedaços. A boa resposta do público garantiu o amplo uso dessas narrativas pelos 

diretores, garantindo outras obras distópicas futuramente. 

Nos anos 60, a temática destacada que ganhara o cinema b anteriormente, atingia um novo 

patamar sendo utilizada pelos setores menos comerciais da indústria. Nesse nicho, pode-se destacar 
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Alphaville (1965) de Jean Luc Godard e Fahreinheit 451 (1966) de François Truffaut, duas obras de 

ficção científica que denotam abordagens diferentes das usadas anteriormente. Uma rápida análise 

já demonstra que essas narrativas se comunicam com as abordagens de Invasion of the Body 

Snatchers apontando o fim do mundo como a perda da individualidade e subjugação do coletivo. A 

grande diferença é que agora o apocalipse se tornava mais humano do que nunca, sem a presença 

dos exaustivamente usados alienígenas.  

Nas duas obras, um regime ditatorial distópico atinge o ápice do seu controle fomentando 

indivíduos integrados como sociedade, mas incapazes de se expressar emocionalmente e de 

realmente sentir algo. Isso é atingido principalmente através da privação artística que coloca os 

seres humanos em oposição a arte por ela representar uma autêntica fraqueza. O fim do mundo 

agora não era mais exibido como “a perda do nosso planeta para o povo de Marte”, mas como a 

perda da nossa humanidade para nós mesmos. Esses filmes demarcam o terreno onde foi possível 

repensar o zumbi novamente, durante os anos 60, onde suas modificações foram significativas para 

o gênero. 

No caminho desse espírito de mudança engendrado pelos anos 60, The Last Man on Earth 

(1964) mostrava os rascunhos de uma mudança decisiva no gênero. No filme, um grupo de criaturas 

emana de uma pandemia iniciada por uma doença que transforma todos os infectados em ditos 

vampiros. Eles possuem inteligência limitada e aparência debilitada graças aos efeitos do vírus que 

os mata e os traz de volta com deformações mentais e físicas. Como vampiros, eles só caminhavam 

pelas ruas a noite, temendo a luz do dia, assim como também espelhos e alho, e sendo mortos 

apenas com estacas enfiadas em seus corações. 
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Apesar do nome “vampiro” ser atribuído as criaturas desse filme, eles muito pouco se 

pareciam com as representações desse personagem no cinema. Seu jeito cambaleante de andar e sua 

pouca inteligência lembram mais a figura do zumbi do que qualquer vampiro da história. O grande 

adicional ao gênero encontrado nessa representação é o viés epidemiológico que é introduzido nessa 

narrativa. Por serem gerados por uma doença de origem misteriosa, essas criaturas não são 

controladas como eram os zumbis anteriormente. A partir dessa origem viral, essas criaturas exibem 

um comportamento de grupo antes nunca visto no gênero, se envolvendo apenas com os da sua 

espécie, formando bandos. Liderados por um certo integrante do grupo, o único objetivo desses 

seres que é apresentado é de atacar o cientista. 

A dimensão humanizada é bastante potencializada pelo protagonista do filme em seu 

sofrimento solitário. Enquanto se concentra em eliminar as criaturas durante o dia quando elas 

adormecem, temos acesso a seus pensamentos. Neles temos noção da sua solidão, caracterizada 

pelos longos diálogos mentais ele trava com si mesmo, tentando não perder o controle frente a sua 

própria ira. Ainda na sua cabeça visualizamos suas memórias passadas e conhecemos seus anseios. 

Tomamos consciência do possível motivo pelo qual o líder das criaturas está sempre atrás dele 

ordenando ataques a sua casa.  

No passado, Morgan teria ignorado os avisos de seu amigo de trabalho, Ben, sobre os 

perigos da doença e o rumor de que os mortos pela doença estariam retornando a vida. Morgan 

ignora os avisos de Ben, fazendo chacota e classificando-os como boatos. Em dado momento, a 

doença chegara até sua cidade e sua esposa e filha acabam sendo infectadas. Sua filha morre e é 

dada aos militares para que fosse incinerada, o que deixa o protagonista em desespero tentando 

recuperá-la a qualquer custo, sem sucesso. Quando sua esposa também morre, Morgan novamente 

ignora os avisos de Ben de que os mortos estariam voltando para atacar os vivos e enterra sua 

esposa ao invés de entregar para ser incinerada. Mais tarde, no auge do clímax de suas lembranças, 

ele recebe a visita da esposa morta tentando atacá-lo. Assim fica-se entendido que Ben é um tipo de 

representante desse passado que volta para assombrá-lo constantemente, relembrando-o de seus 

erros ao ignorar os seus avisos. Essa culpa consome Morgan constantemente toda noite enquanto 

tenta dormir com os mortos do lado de fora atacando sua casa. 

As relações do filme com as medidas de controle da doença são algumas das coisas mais 

marcantes. As formas como os corpos dos doentes são tomados para serem incinerados mostra uma 

relação explícita relação do filme com um estado de exceção epidemiológico. As circunstâncias em 

que os corpos dos infectados eram incinerados, sendo juntados no topo de um abismo em chamas e 

jogados lá para serem queimados como lixo é aterrador. O terror familiar, bem presente na 

melancolia de Morgan, se potencializa na representação dessa queima de corpos quando a filha de 

Morgan é mandada para incineração. Sua tentativa inútil de recuperá-la mostra a evidência do seu 
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sofrimento pela perda da vida da filha e também da dignidade de seu cadáver. Morgan que antes era 

a favor da incineração “pela necessidade de medidas higiênicas” é confrontado com a situação que 

antes normalizara. Assim, a questão da família se mostra mais chocante ao gênero do que do que 

nunca havia sido antes, vendo o pai que não pode enterrar a própria filha decentemente. Da onde 

Invasion of the Body Snatchers tinha começado na questão do familiar, The Last Man on Earth 

pretendeu se lançar muito mais longe explorando isso de maneira ainda mais épica. Dessa vez, ao 

invés de uma namorada e um grupo de amigos perdidos, filha e esposa representam o terrível 

quadro da perda, intensificando esse terror mil vezes mais. 

Por sua qualidade na abordagem de um novo zumbi, The Last Man on Earth ficaria 

conhecido então, como um dos mais fortes precursores do zumbi moderno e que marcaria o 

“enterro” do zumbi haitiano. É por meio dele que o terror familiar se torna mais chocante e a 

narrativa epidemiológica entra junto. Os zumbis agora ganhavam uma terrível narrativa com um 

viés jamais visto, onde eles saíam do controle do mestre para começar a ganhar as ruas da cidade. 

 

Night of The Living Dead: A Reinvenção do Zumbi 

 

 Ainda nos anos 60, o passo mais importante na história do zumbi cinematográfico seria 

dado. Em 1968, era lançado Night of The Living Dead dirigido por George Romero, o principal 

responsável pela popularidade do zumbi na cultura pop contemporânea. O filme trazia um 

personagem terrivelmente sanguinário e capaz de devorar a carne de suas vítimas, sendo esse seu 

principal e único objetivo.  

O enredo do filme se desenrola a partir da viagem de dois irmãos, Barbra e Johnny, que vão 

ao interior para visitar o túmulo de seu pai. Em meio ao cemitério inabitado, eles começam a serem 

perseguidos por um homem estranho que os ataca sem motivo aparente. Johnny tenta enfrentá-lo e 

acaba caindo inconsciente ao bater a cabeça numa lápide. Barbra corre desesperadamente fugindo 

do sujeito maltrapilho que não cessa de segui-la. Ela então encontra abrigo numa casa inóspita, 

quando de repente surge Ben num carro, também fugindo das criaturas. Posteriormente, descobre-se 

mais cinco pessoas alojadas no porão da casa, tendo chegado lá algumas horas antes em fuga.  

Em meio aos noticiários televisivos, eles ganham noção de que o problema é maior do que 

eles imaginavam: os mortos estavam retornando a vida e se alimentando dos vivos. Os meios de 

comunicação se mostram confusos com relação as origens do problema e como lidar com ele, 

deixando implícito cada vez mais que eles estavam à deriva na situação.  

Para intensificar ainda mais toda a tensão do clímax, além de mortos estarem perseguindo-

os, eles ainda têm de lidar com si mesmos. As constantes brigas internas marcam o enredo que se 

desenrola dentro do conflito da casa, principalmente entre Ben e Cooper que se veem como 
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lideranças dentro do ambiente. 

 Os zumbis de George Romero seriam o grande marco do gênero por diversas questões, uma 

delas, seria a capacidade de sintetizar grande parte do que vinha sendo feito até então. Dos anos 30 

e 40, o novo zumbi herdava sua inexpressividade, seu “corpo fechado”, pouca inteligência, 

incomunicabilidade e o essência da morte em seu corpo. Dos anos 50, as características dos zumbis 

atômicos eram mantidas no que dizia respeito a justificativa da violência com esses seres que, 

cientificamente, “já estão mortos”. Nos anos 60, adotavam as características puxadas Invasion of 

The Body Snatchers e que se tornaram escandalosas em The Last Man On Earth, tendo o terror 

familiar aparecendo em perfeita síntese com as mudanças engendradas pelos anos 60. Tudo isso era 

adicionado a toques finais dados por Romero que, conscientemente ou não, aproveitou de todos 

esses aspectos em sua narrativa. 

 O mais novo e impressionante aspecto desse zumbi, de autoria total de Romero, seria sua 

capacidade de consumir carne humana, se alimentando dos vivos. O aspecto repugnante ganhou 

potencialidades sem precedentes e acabou consolidando a figura do “zumbi comedor de carne” 

como definitiva para o gênero - tanto o gênero zumbi quanto o horror. A ideia de uma humanidade 

transformada que consome a si facilmente despertava milhões de pensamentos e anseios na cabeça 

dos espectadores que assistiam a trama. A repugnância do novo monstro era muito clara: o tabu do 

canibalismo. Seu uso mantinha o público em choque durante todo o filme, como é frequentemente 

relatado sobre as primeiras amostras do filme. 

 A nova situação do zumbi quanto ao seu arbítrio era completamente nova. Ele não estava 

dominado por um sacerdote vodu, por um cientista ou se quer por alienígenas, nem seu 

comportamento de grupo exibia uma liderança dentro do grupo. Por falta de termos que melhor 

explicassem esse completo vazio político do zumbi, pode-se dizer que ele agora era uma espécie de 

“força da natureza”. Essa força apresentava características antes dadas, como a de agir em grupo, 

mas não há nenhum indicativo de que o zumbi o fizesse propositalmente. O seu “estar em grupo” 

era completamente por conta do objetivo de cada um deles de consumir seus desejos pela carne dos 

vivos, não havendo qualquer combinado entre eles. Se antes havia a necessidade de um elemento 

fora da essência do zumbi para criar mais deles - humano ou alienígena -, agora - mais uma vez 

vindo de de The Last Man on Earth - a questão viral. Era pela infecção originada por um zumbi, 

geralmente por meio da mordida, que seria gerado um novo. Essa agência na reprodução de seus 

iguais tornava o zumbi desnecessitado da humanidade para procriar e, partindo desse princípio, se 

tornava ainda mais aterrorizante sua capacidade apocalíptica. 

 Para além do zumbi, outro marco de Night of The Living Dead é a crônica sobre um lado 

mais humano abordado no gênero zumbi e apocalíptico. O enredo é marcado pelas brigas entre os 

sobreviventes entocados na casa que são incapazes de cooperar entre si mesmo em face da própria 
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morte. Como Romero relata em entrevista a um documentário da BBC: 

 

O que nós mais falávamos sobre é a desintegração da unidade familiar e da 

desintegração da comunidade. Essa desintegração da comunidade é o que 

sentíamos. Também um pouco de raiva de que o “paz e amor” não tenha 

funcionado tão bem como queríamos. E de repente o mundo estava no 

mesmo estado de colapso e caos que nós tentávamos reparar (George 

Romero em History of Horror) 

 

 

 Sendo assim, entendemos um pouco do pessimismo que os personagens humanos passam na 

narrativa. Sendo incapazes de cooperar entre si, eles mostravam o choque da juventude ao final dos 

anos 60 que percebeu que mesmo com tudo que haviam conquistado, os problemas ainda eram os 

mesmos. 

 

 

 

 Muito desse negativismo demonstrado por Romero na sua fala fica notabilizado no 

personagem principal do filme, Ben. Na época, o personagem era interpretado por um ator negro 

chamado Duane Jones, o que gerava um grande furor para os tempos difíceis de luta pelos direitos 

civis. Como é denotado no documentário Birth of The Dead, esse personagem era realmente 

chocante para época, por mostrar um negro enfrentando brancos como raramente se vira antes nas 

telas do cinema. 
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 Romero sempre dissera que não havia intenção de criar nenhum tipo de discurso racial no 

filme, desejando rodar o filme sem fazer nenhuma mudança no roteiro de modo apropriar Jones ao 

personagem. Isso fica provado na reação nula dos personagens brancos a presença de um homem 

negro por perto, não sendo comentado em nenhum momento isso - situação inimaginável na época. 

Entretanto, ao fim do filme, quando Ben se torna o último sobrevivente da casa, o discurso racial 

aparece apesar de inconsciente.  

 Quando Ben olha pela janela, olhando para o lado de fora, buscando pela ajuda que esperara 

a noite inteira, ele é alvejado pela milícia local organizada para combater os zumbis e composta por 

policiais e habitantes do interior dos Estados Unidos. O chefe da milícia, que também é chefe de 

polícia, cumprimenta o atirador e exclama “mais um para a fogueira”. Essa cena seria vista como 

uma óbvia referência ao tratamento que os negros teriam na época frente aos mesmos tipos que 

atiraram no personagem de Ben. Não importava que fosse humano ou zumbi, sendo negro, Ben teria 

sido alvejado de qualquer forma. 

 

*** 

  

Contudo, o zumbi aparece em meio a essas novas questões, uma vez mais mostrando seu 

potencial metafórico em suas narrativas, sendo atualizado para esse novo modelo moderno. Romero 

faria a transformação final do zombi (pronuncia haitiana) para o zombie (tradução americana) 

iniciada desde as mudanças engendradas desde a primeira vez em que o personagem embarcara do 

Haiti para os Estados Unidos no livro de Seabrook. 
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Considerações Finais 

 

 

 Essa pesquisa analisa o caminho percorrido pelo zumbi desde suas representações iniciais 

até o lugar que assume como uma espécie de ícone transcultural e produto da indústria cultural 

moderna. Esse personagem surge imerso na grande onda de filmes de horror no começo dos anos 

30, mas difere de outras obras do período por conta de sua procedência. Sua origem, discutida do 

capítulo 1, traz a marca de suas ligações com as crenças haitianas na existência desse personagem. 

Isso o fazia diferir dos outros personagens do terror da época, já que a maioria precedia do folclore 

europeu e possuía um forte vínculo com a literatura de horror. No caso do zumbi, ao contrário de 

seus contemporâneos europeus, seu registro na literatura é, inicialmente, o de uma curta passagem. 

Ele fora apenas descrito em The Magic Island de Seabrook, escrito em 1929, onde o autor relatava 

suas experiências com o voduísmo haitiano.  

Tanto o livro de Seabrook, quanto a entrada do zumbi no cinema, foram ações motivadas 

pela ocupação do Haiti pelos Estados Unidos entre 1915-1934. O país caribenho que antes se 

encontrava isolado há anos, sofreu tal intervenção política e isto patrocinou um certo interesse do 

público pela cultura haitiana. Foi em razão desse interesse do público e pela possibilidade de 

visitação aberta pela ocupação norte-americana que Seabrook chega ao Haiti e produz seu livro. Em 

um momento posterior, dentro dessa mesma conjuntura histórica, o zumbi, que chegou ao 

conhecimento do público por via de Seabrook ainda de forma tímida, se instalou de uma vez por 

todas na produção cultural norte-americana, despertando definitivamente o interesse e o 

conhecimento do público sobre o personagem. Por Seabrook não possuir nenhum direito sobre um 

personagem apresentado como não-ficcional, o zumbi adentraria ao território dos Estados Unidos 

como um conceito vago e que precisaria ser preenchido. Com essa liberdade para dar sua própria 

definição do personagem, os realizadores de filmes puderam moldá-lo de acordo com seus próprios 

interesses sem ter que pagar nenhum tostão por isso. Por esse motivo, o zumbi seria acionado 

livremente pela cena independente e pelas produções de baixo orçamento, desde White Zombie, em 

1932. 

A análise de White Zombie mostra como o zumbi não apenas vinha para assustar o público 

dos cinemas, mas também para carregar consigo um discursão política subliminar embutida em 

diversos expedientes metafóricos. Parte da análise feita sobre o filme citado mostra como ele se 

propunha a encenar – conscientemente ou não – o quadro da ocupação do Haiti. Há no subtexto um 

discurso ideológico forte contra as práticas voduístas, representando-as como pecaminosas e 

ocupando uma posição de contraste com o cristianismo norte-americano. Também ali percebemos 

um tipo de ambientação no enredo que coloca o Haiti como um país de supersticiosos e de 
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selvagens, inclusive usando o zumbi para reafirmar isso, dado que em tais representações ele 

afigura ser uma possibilidade “real” no Haiti. Um grande exemplo do apelo do filme para 

estabelecer essa imagem do Haiti e garantir uma boa publicidade foi colocar nos pôsteres uma 

menção direta ao supracitado código haitiano que supostamente se proibiria a zumbificação. A 

partir da análise feita sobre os elementos presentes em White Zombie, revela-se um pouco do 

discurso ideológico que o filme continha em seu subtexto. O zumbi então fazia sua entrada no 

imaginário popular através dessa abertura dada pelo cinema que reagia ao interesse norte-americano 

pelo Haiti. 

A importância dessa discussão se dá pelo amplo interesse que zumbi gerou no decorrer dos 

seus 84 anos, sendo reinventado continuamente e estando sempre ocupando uma posição marginal 

no gênero, em filmes de baixo orçamento. Como resume o capítulo 4, o zumbi passa por várias 

fases, funcionando como metáfora para o trabalho, o nuclearismo, a conspiração etc. Esse 

personagem sempre estivera em contato com o discurso de cada época, revelando uma extensa 

maleabilidade. Nos anos 60, com o lançamento de Night of The Living Dead, ele começa a se afastar 

completamente da sua vertente haitiana, mantendo apenas algumas características remanescentes. 

Essa nova representação fundava as bases do que hoje é estabelecido como o zumbi moderno, 

possuindo sua característica mais famosa, a da antropofagia.  

Contudo, com a nova reformulação, o zumbi já não apresentava na sua superfície as mesmas 

características que possuía em White Zombie. O zumbi moderno mostra um discurso científico que 

se oporia ao zumbi haitiano amplamente ambientado em meio a religião. Essa pesquisa abre 

caminho para que posteriormente possa se estabelecer uma relação entre essas duas versões do 

personagem. Em outras palavras, este trabalho, que é um levantamento introdutório ao assunto, abre 

um leque de possibilidades para se pensar futuramente a mudança engendrada por esse personagem 

que causa tanto fascínio e repulsa no panorama da produção dos filmes e histórias de horror.  
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