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Resumo 

 

Na década de 2000 a figura do zumbi ganhou destaque, servido como temática para 

diversos produtos midiáticos e bens de consumo. No cinema, muitas narrativas de zumbi 

adotavam um tom apocalíptico, apresentando o fim da ordem social e do sistema capitalista 

como conhecemos. Compreendendo que tais obras de ficção refletem e refratam o 

imaginário de uma sociedade, bem como o espírito do seu tempo, essa pesquisa tem como 

intuito investigar o papel dessas narrativas, em especial, a partir das representações de 

consumo e de trabalho presentes nos filmes Zumbilândia (2009), Madrugada dos mortos 

(2004) e 28 dias depois (2003). Como metodologia foi utilizada a análise de discurso de 

linha francesa em conjunto com a teoria da análise audiovisual. 
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De acordo com o pensamento de Russell (2010, p.18) “os monstros que dominam 

qualquer cultura ou período particular oferecem um vislumbre pouco usual dos medos e 

tensões que caracterizam o momento histórico” de uma sociedade. Russell observa, em seu 

estudo sobre a história do zumbi no ocidente e sua ascensão nos filmes de terror, que o 

zumbi, enquanto monstro, sempre foi um símbolo “da inquietação mais primitiva da 

humanidade: o medo da morte” (idem, p.19). Porém, esse mesmo zumbi, enquanto símbolo, 

passa por diversas transformações conforme é utilizado na cultura popular ocidental, 

tornando-se gradualmente algo muito mais complexo que o simples medo da morte: “um 

potente símbolo do apocalipse”. Conforme o autor, o zumbi: 

É um monstro cuja aparição sempre ameaça desafiar a fé da humanidade 

num universo ordenado. Sempre em cima do muro ocidental de 

antagonismos preto/branco, civilizado/selvagem, vida/morte, o zumbi é 

um arauto da perdição. Sua mera existência evidencia a possibilidade de 
um mundo que não se esgota nos limites da compreensão humana, um 

mundo onde esses opostos binários não são mais fixos. Passando por cima 

de nossas mais queridas e fundamentais certezas, o zumbi é, acima de 
tudo, um símbolo de nosso universo ordenado virado de cabeça para 

baixo, quanto a morte torna-se vida e a vida torna-se morte. (RUSSELL, 

2010, p.19). 
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 Observando o grande fenômeno social e de consumo que a figura do zumbi se 

tornou na década de 2000 – com “zombie walks, brinquedos de zumbis e até salgadinhos de 

zumbis” (ROBICHAUD, 2013, p.7) – e tendo em mente que as narrativas contemporâneas 

de zumbi retratam, na maioria dos casos, a “velocidade com que a ordem social pode 

despedaçar-se” (RUSSELL, 2010, p.112), esta pesquisa tem como objetivo investigar as 

representações de trabalho e de consumo presentes em três filmes
3
 de apocalipse zumbi que 

obtiveram os maiores volumes de bilheteria na década de 2000: Zumbilândia (2009), 

Madrugada dos mortos (2004), e 28 dias depois (2003).  

 A importância de se estudar as representações de consumo e de trabalho nas 

narrativas de apocalipse zumbi, deve-se ao fato de que tanto o cotidiano que é 

desestabilizado nessas narrativas, quanto os seus personagens que passam por 

transformações, são caracterizados por práticas de consumo e atividades laborais que, 

buscando manter uma identificação com o espectador, possuem correspondência com a vida 

cotidiana do mesmo, refletindo e refratando o atual sistema capitalista. 

Complementando esse estudo, procura-se saber de que forma a seguinte afirmação 

de Zizek se faz verdadeira, ou não, nas narrativas de apocalipse zumbi: “Parece mais fácil 

imaginar o „fim do mundo‟ que uma mudança muito mais modesta no modo de produção, 

como se o capitalismo liberal fosse o „real‟ que de algum modo sobreviverá, mesmo na 

eventualidade de uma catástrofe [...] global” (1996, p.7). 

 

As narrativas de apocalipse zumbi e sua relação com a contemporaneidade 

 Conforme os autores França e Silva (2011), o homem contemporâneo entende o 

mundo no qual vive como sendo extremamente perigoso. Mesmo que as sociedades 

contemporâneas proporcionem um nível de segurança às ameaças jamais visto antes na 

história, o medo permanece como uma emoção constante e intensa, recorrentemente 

experimentada pelo homem. O medo está associado a mecanismos de proteção ao perigo 

presentes na natureza humana. Trata-se de uma emoção ligada ao instinto de sobrevivência 

dos humanos e “que vem quase sempre acompanhada da consciência de nossa finitude” 

(p.8). Para os autores: 

As emoções relativas à autopreservação são dolorosas quando estamos 
expostos às suas causas, porém, quando experimentamos sensações de 

perigo sem que estejamos realmente sujeitos aos riscos, isto é, quando a 

                                                
3 Na escolha desses filmes foram desconsiderados os pertencentes à série Residente Evil, justamente porque neles não 

existe a preocupação de caracterizar a protagonista como uma pessoa “comum”, o que afeta o efeito de realidade da 
narrativa. 
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fonte do medo não representa um risco real a quem o experimenta, 
entramos no campo das emoções estéticas. O exercício de tais sensações 

parece ser capaz de produzir prazeres peculiares (catarse, sublimidade), 

sobre os quais a tradição dos Estudos Literários vem refletindo há séculos 
(FRANÇA, SILVA, 2011, p.8) 

 

No decorrer da trajetória do zumbi no cinema, principalmente no gênero terror, tem-

se como um dos principais marcos na construção do mito do zumbi, o filme A Noite dos 

Mortos-Vivos (1968) de George Romero. Muitas das inovações que esse filme trouxe 

contribuíram para que o zumbi, três décadas depois, assumisse um lugar de destaque, 

atendendo as novas demandas culturais/midiáticas da sociedade contemporânea. 

Foi nesse filme que o zumbi perdeu suas conotações sobrenaturais, afastando-se da 

sua origem vodu, e passou a utilizar o mundo real como plano de fundo do terror. Pela 

primeira vez o zumbi torna-se uma criatura carnívora e canibal, alimentando-se de outras 

pessoas sem qualquer outro motivo aparente a não ser a fome. “Antes de A Noite dos 

Mortos-Vivos, os zumbis ficavam contentes em assustar, estrangular ou ameaçar suas 

vítimas”. (RUSSELL, 2010, p.111). 

O grande destaque da narrativa de Romero é o corpo, colocando o espectador diante 

uma constante situação de alteridade com a sua própria carne, ao mostrar com realismo 

cenas de violência que ressaltam a fragilidade do corpo e que forçam o público a reconhecer 

o zumbi como cadáver. Conforme Ferrari (2008, p. 41): 

O corpo morto é o emblema da significação; só o que está morto, 

fragmentado, pode receber um significado. O cadáver como emblema 
indica que a vida é o “processo de produção do cadáver”, do mesmo modo 

que o sistema capitalista de produção é o processo de produção do 

inorgânico, da mercadoria. 
 

Em paralelo ao fato do zumbi ter se transformado num corpo morto, que ameaça 

nossas vidas, o filme de Romero também redefiniu a monstruosidade do zumbi, desafiando 

“a nossa compreensão dos limites entre o Eu e o Outro” (RUSSELL, 2010, p.112) visto que 

“Eles são nós e nós somos eles” (p.113). Posteriormente, nas décadas que se seguem, o 

zumbi também passa a assumir o aspecto de um cadáver em decomposição, o que, para 

Morin (1997), representa uma grande fonte de angústia e terror para os vivos, posto que, na 

decomposição, observa-se a perda da individualidade corporal de cada sujeito. 

No filme de Romero o zumbi é, virtualmente, qualquer pessoa; e por não haver 

auxílio das autoridades e do exercito – devido ao estado de anarquia que se prossegue após 

a ordem social despedaçar-se –, o papel de vítima e de herói nessas narrativas também é 

assumido pela pessoa “comum”. Essa ênfase nas pessoas “comuns” como protagonistas da 
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história é uma característica do filme A Noite dos Mortos-Vivos bastante reproduzida nas 

narrativas de zumbi até hoje.  

Se ressaltarmos o contexto contemporâneo da visibilidade midiática, no qual se 

observa “um verdadeiro festival de „vidas privadas‟, que se oferecem despudoradamente 

aos olhares do mundo inteiro” (SIBILIA, 2008, p.27), e que buscam glorificar-se a partir 

das menores das pequenezas, “enquanto se parece buscar a maior das grandezas” (p.11); 

podemos nos questionar se não é justamente esse protagonismo da pessoa “comum” que 

torna as narrativas de apocalipse zumbi tão sedutoras para a população nos dias de hoje. 

Mesmo que retratando um estado de calamidade, tais narrativas evidenciam que temos a 

oportunidade (e o dever) de torna-se heróis, e construir para si mesmo uma vida heróica, 

correspondendo a demandas socioculturais da contemporaneidade: 

A ligação operada por Baudelaire entre modernidade e heroísmo, ligação 

cuja história precisa ser contada, é central para compreender os modelos 

de conduta aos quais o homem de massa deve aderir de agora em diante e 
para descrever as tensões que tais modelos implicam. [...] O operário de 

fábrica, assim como o dândi, esse “Hércules sem emprego”, o vagabundo, 

o desocupado ou o habitante de rua são, para Baudelaire, a expressão da 
modernidade: todos estão forçados a ter de realizar uma proeza que os 

fazem grande e pela qual são heróis da vida moderna. Por volta de um 

século depois, em um período em que vários pensadores vêem a passagem 

da modernidade para a pós-modernidade e o fim da história, o homem de 
massa vive a própria aventura da modernidade, que é uma aventura 

heróica (EHRENBERG, 2010, p.12). 
 

A Noite dos Mortos-Vivos de Romero, e os demais filmes que reproduziram, 

posteriormente, a sua formula; abordam como trama não apenas a questão da sobrevivência 

num mundo povoado por zumbis, mas as relações de conflito e de disputa entre os vivos. 

Conforme Russell (2010, p.112), “em vários aspectos, é o fracasso dos vivos em cooperar e 

deixar de lado suas diferenças mesquinhas que traz o caos”. De forma completar, 

Robichaud (2013, p.8), ao observar o seriado de TV The Walking Dead, comenta que 

algumas obras sobre zumbi retratam aquilo “que o humano se transforma quando é 

obrigado a enfrentar zumbis diariamente, agarrando-se a qualquer possibilidade de vida 

(por menor que seja) e esperando que os outros sobreviventes não sejam tão ou mais cruéis 

que os zumbis”. 

Pelbart (2007), com base nos estudos de Zizek, traz a figura do sobrevivente para 

explicar alguns dos comportamentos que os ocidentais adotam para lidar com a sua própria 

vida. Segundo o autor, nós, ocidentais, queremos preservar a vida a todo custo, “prolongá-la 

ao máximo, seja que vida for”, visto que, “nós somos escravos da sobrevivência” (p.61). 

Nesse cenário, o autor traz a indagação de Zizek se “ao nos concentrarmos na simples 
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sobrevivência mesmo quando ela é qualificada como uma vida boa, se quando nós 

privilegiamos apenas a sobrevivência o que realmente perdermos for a própria vida?” 

(idem). Para o autor, os ocidentais se arrastam como uma sobra de si mesmo, buscando 

“uma existência asséptica, indolor, prolongada ao máximo, onde até os prazeres são 

controlados e artificializados: café sem cafeína, cerveja sem álcool, sexo sem sexo, guerra 

sem baixas” (idem), ao invés de verdadeiramente viverem tomados por uma “explosão de 

gozo”, buscando prazeres verdadeiros e realizando seus desejamos mais íntimos.  

Se, para Pertbalt (2007, p.61), vivermos “submetidos à mera hipnose, mesmo 

quando essa anestesia sensorial é travestida de hiper-excitação. É a existência de cyber 

zumbis, pastando mansamente entre serviços e mercadorias”. Podemos nos questionar se 

essa hiper-excitação proporcionadas pelas narrativas de apocalipse zumbi, causariam seu 

medo e outras sensações justamente porque: 

[...] o zumbi pode ser entendido como uma projeção de nossos desejos 
secretos que vem nos assombrar de forma bastante literal, retornando do 

cemitério do inconsciente. Da perspectiva da leitura psicanalítica do 

gênero do terror, a razão pela qual os personagens de filmes de zumbi 
passam a maior parte do tempo fazendo barricadas em casas fechadas, 

porões e sótãos é o medo de ficar face a face com aquilo que 

anteriormente recusavam-se a reconhecer (RUSSELL, 2010, p.113). 

 

Consumo e Trabalho como representação social 

Marx (1974, p. 19), ao comparar o homem com os animais, relata que existem várias 

formas de distingui-los, entre elas: a consciência e a religião, mas o que o diferencia 

propriamente, segundo eles, é “a partir do momento em que começa a produzir seus meios 

de vida, passo este que se encontra condicionado por sua organização corporal. Ao produzir 

seus meios de vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material”. 

Segundo Pinto (1979), foi a invenção das primeiras ferramentas pelo ser humano 

que possibilitou o aparecimento simultâneo da comunicação e da cultura. Através do 

trabalho, o homem foi capaz de “conceber novos instrumentos e novas técnicas de 

exploração do mundo, e criar ideias que significam finalidades para as ações a empreender” 

(p.124). Nesse processo o homem precisou desenvolver e aperfeiçoar a comunicação como 

uma forma de mediar o trabalho e compartilhar conhecimentos, o que afetou a própria 

construção do seu ser, originando as primeiras subjetividades. Os bens de consumo, como 

resultado do trabalho, tornam-se objetos de cultura, por materializarem, em coisas e 

artefatos, “ideias gerais, da ação produtiva eficaz do homem na natureza” (idem). 
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Para Marx, “a produção é, pois, imediatamente consumo; o consumo é, 

imediatamente, produção. Cada qual é imediatamente seu contrário.” (1974, p.115). Tanto a 

produção (que inclui o trabalho), quanto o consumo são processos indissociáveis e 

complementares, visto que a produção apenas se realiza no consumo, e que o consumo se 

organiza em torno das mercadorias ofertadas pela produção. Ambos possuem aspectos 

comunicacionais, sendo o consumo aqui entendido como um “conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos” (CANCLINI, 2008, 

p.53), e o trabalho como uma atividade que engaja o sujeito em um processo sem sujeito 

(CLOT, 2007, p.90), um local que é “habitado” pelo trabalhador, sendo “as formas sociais e 

históricas que o configuram e o reconfiguram, uma originalidade ao menos tão grande 

quanto a da linguagem no desenvolvimento psicológico do sujeito”. 

Tanto o consumo quanto o trabalho podem ser estudados enquanto representações 

sociais. Para Moscovici (2003, p.46), representações sociais são “maneiras específicas de 

compreender e comunicar o que nós já sabemos”, consistem em um conjunto de crenças, 

explicações, e ideias compartilhadas no social, que nos auxiliam a compreender e a 

descrever o mundo no qual vivemos. Além de nos ajudar a pensar, as representações sociais 

também se manifestam em todo ato de comunicação, traduzindo o imaginário de uma 

época, bem com as relações sociais presentes numa determinada sociedade. 

No âmbito social, os sujeitos comunicam e compartilham representações em torno 

do trabalho e do consumo, representações que os auxiliam a compreender tais práticas, bem 

como atribuir sentido em torno do próprio sujeito e do outros. Woodward (2000, p.18) 

comenta, por exemplo, que “a produção de significados e a produção das identidades que 

são posicionadas nos (e pelos) sistemas de representação estão estreitamente vinculadas”. 

Bourdieu (2003), por outro lado, comenta que todo sistema de representação acaba por ser 

utilizado como um instrumento de dominação, visto que seus sentidos sofrem influencias 

das disputas simbólicas e ideológicas que ocorrem no âmbito social. De acordo com o 

autor, os produtores culturais – os grandes legitimadores do poder simbólico presentes na 

nossa sociedade, e os principais mediadores das representações socialmente compartilhadas 

–, são agentes que sofrem influência das classes dominantes, reproduzindo nos signos e 

representações que produzem, as diferenças sociais e hierárquicas estabelecidas entre os 

diversos grupos e classes. 

Muitos sentidos construídos em torno das representações de trabalho e de consumo 

são mediados pelos meios de comunicação, que nas sociedades contemporâneas assumem o 
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importante papel de promover identificações e orientar as emoções, fornecendo “pontos de 

apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio práticos à vida imaginária”, e alimentando 

“o ser semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no interior de si (sua alma), o ser 

semirreal, semi-imaginário que cada um secreta no exterior de si e no qual se envolve (sua 

personalidade)” (MORIN, 2011, p. 5). Enquanto sistemas simbólicos, o consumo e o 

trabalho trazem traços do espírito do seu tempo, atuando como sistemas de representações 

sociais carregados de características valorativas, que, num produto midiático, dizem 

respeito ao ponto de vista ideológico do enunciador e ao modo como esse atribui sentidos 

positivos e negativos àquilo que observa.  

 

Metodologia da Análise 

Para compreender quais são as representações de consumo e de trabalho presentes 

nas narrativas de apocalipse zumbi contemporâneas, utilizamos como metodologia a análise 

de discurso de linha francesa em conjunto com a teoria da análise audiovisual. Com base 

em Orlandi (2010, p.85-85), partimos do princípio que todo o texto só pode ser 

compreendido dentro do contexto no qual ele foi produzido, e que “o que não é dito, o que é 

silenciado constitui igualmente o sentido do que é dito”. Com base em Vanoye e Goliot-

Lété (1994), compreendemos que a obra audiovisual é realizada a partir de um processo de 

montagem, no qual o autor constrói a ordenação e o acabamento final da narrativa. Por 

causa disso, é preciso evidenciar os elementos constitutivos da mensagem – 

enquadramentos e movimentos de câmera, trilha sonora, montagem, linguagem corporal – 

para “compreender como eles se associam e se tornam cúmplices” fazendo “surgir um todo 

significante” (p.15). Conforme explicado na introdução, investigamos os três filmes que 

tiveram maior sucesso de bilheteria na década de 2000: Zumbilândia (2009), Madrugada 

dos mortos (2004), e 28 dias depois (2003). A seguir, o resultado de cada análise: 

 

Madrugada dos mortos 

Esse filme conta a história de um grupo de sobreviventes que se refugiam num 

Shopping Center durante um apocalipse zumbi. No início do filme, uma seqüência de 

acontecimentos nos mostra uma situação de caos social quando os primeiros zumbis atacam 

as pessoas desprevenidas, e as autoridades se mostram despreparadas e sem credibilidade 

para lidarem com aquela situação. No filme, a descredibilidade das autoridades é construída 

narrativamente com a cena de uma pessoa “comum”, sem ter sido transformada em zumbi, 

sendo atropelada por uma ambulância; e a cena da personagem enfermeira, fugindo da sua 
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casa de carro, ouvindo uma locução de rádio que comenta a ignorância das autoridades 

sobre o que está acontecendo. As imagens de acidentes, explosões e zumbis devorando 

pessoas presentes nesse começo de filme, têm correlação direta com a situação de risco que 

nós estamos submetidos na contemporaneidade: 

Você está crente que suas expectativas não serão desapontadas: que os 
políticos tentarão evitar a guerra, que os carros não quebrarão ou deixarão 

subitamente o meio da rua para atingi-lo em seu passeio de domingo à 

tarde. Você não pode viver sem formar expectativas no que toca a eventos 
contingentes e você tem que negligenciar, mais ou menos, a possibilidade 

de desapontamento. Você negligencia isto porque se trata de uma 

possibilidade muito rara, mas também porque não sabe mais o que fazer. 
A alternativa é viver num estado de incerteza permanente e privar-se das 

expectativas sem ter nada com o que substituí-las (LUHMANN apud 

GIDDENS, 1991, p.38-39). 
 

Somente quando os personagens do filme descobrem que o exercito local foi 

dizimado pelos zumbis, que o governo está sendo atacado, e que a mídia (sua única fonte de 

informação sobre esses acontecimentos) saiu do ar; é que os personagens se vêm obrigados 

a lidar com a situação por conta própria, sem esperar qualquer espécie de assistência. Dessa 

forma, o filme deixa subentendido a nossa dependência das autoridades quando se trata de 

lidar com situações perigosas, ou difíceis. 

O filme também constrói representações em torno das identidades profissionais. 

Quando os personagens se encontram pela primeira vez, comunicar (ou não) a sua profissão 

é uma estratégia adotada para obter a legitimidade necessária para assumir uma 

determinada posição no grupo. Foi dessa forma que a personagem enfermeira, por exemplo, 

conseguiu a permissão para cuidar de um ferido. Por outro lado, numa cena em que um dos 

personagens tenta liderar o grupo, a descoberta da sua profissão não lhe confere 

legitimidade para tanto: ele é um vendedor de televisores. É possível também observar que 

certas profissões têm mais prestígio do que outras. O policial, uniformizado não precisa 

falar nada para conseguir se fazer respeitado; por outro lado o segurança do shopping, para 

conseguir o mesmo respeito e autoridade, precisa compensar a falta de prestígio da sua 

profissão ameaçando as pessoas. 

Sobre consumo, o filme trás uma cena bastante enigmática. Logo após todos terem 

se alojado no shopping e os zumbis que representavam uma ameaça direta terem sido 

eliminados, uma trilha sonora alegre começa e são mostradas várias cenas dos personagens 

“matando” o seu tempo no shopping. Entre as atividades que realizam, têm-se desde 

atividades lúdicas como jogos de carta, xadrez e basquete; ao ato de assistir filmes, fazer 

sexo e “fazer compras”. As cenas em que os personagens “fazem compras” são enigmáticas 
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pois colocam em evidencia dois fatos: que agora eles têm acesso a qualquer produto do 

shopping sem se preocupar com orçamento e transações financeiras, e que eles podem dar 

vazão aos seus gostos e desejos mais íntimos, visto que, com o “fim do mundo”, não é 

preciso se preocupar com o moralismo ou o pensamento de outras pessoas. Isso fica 

bastante claro quando um dos personagens – um senhor que tocava órgão na igreja – 

aparece experimentando calçados femininos, e numa cena posterior, revela para outros 

personagens, com um tom de confissão, o quando descobriu, pela primeira vez, que era gay. 

O gosto pessoal de cada personagem que é manifestado em suas práticas de 

consumo – aquilo que eles consomem, a forma como consomem, as mercadorias que eles 

possuíam antes do apocalipse zumbi – esse gosto caracteriza a maioria dos personagens 

nesse filme e os enquadram em um determinado estilo de vida. Dessa forma, é possível, por 

exemplo, identificar que um determinado casal de personagens pertence a uma classe social 

mais abastarda, por gostarem de roupas luxuosas, tomarem vinho, jogar golfe, tornando 

assim coerente, no final do filme, o fato deles possuírem um barco na sua vida anterior. 

 

28 dias depois 

Esse filme conta a história de um personagem que desperta de um coma 28 dias 

depois de uma epidemia ter se alastrado, transformando as pessoas em seres ferozes cujo 

único desejo é transmitir sua doença pelo contato com o sangue e matar. É importante 

ressaltar que nesse filme os contaminados estão vivos, porém, agem de forma semelhante a 

zumbis, diferenciando-se desses pelo fato de morrerem por falta de comida, visto que sua 

vontade de matar se sobrepõe a de se alimentar. 

Esse filme apresenta de forma mais evidente, uma representação do trabalho e do 

consumo que também se faz presente nos outros filmes, porém de forma subentendida: o 

zumbi é um ser que não sabe usar ou construir ferramentas. Conforme discutimos 

anteriormente, o ser humano se diferenciou dos animais justamente pela subjetividade que 

ele desenvolveu ao construir ferramentas para produzir seu meio de vida. Por causa disso, o 

ser humano tem uma cultura que se manifesta no seu modo de agir, de comunicar, de 

consumir, que revelam o conjunto de idéias, crenças e conhecimentos presentes na sua 

época e sociedade. Ao consumir e trabalhar, os personagens vivos (e no caso desse filme, os 

não infectados) estabelecem uma relação de alteridade com os zumbis, que são incapazes de 

pensar em formas mais elaboradas de perseguir suas presas, e que também são incapazes de 

consumir a partir dos seus gostos, e de se comunicar uns com os outros para compartilhar 
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conhecimento. A cena que torna isso evidente é quando o personagem principal, a convite 

do exercito que o acolhe, conhece um dos zumbis que o exercito mantém em cativeiro para 

obter informações. Quando questionado sobre o conhecimento que já foi obtido, o 

comandante responde: “Sei que ele nunca vai assar pão, fazer colheita, criar gado. Está me 

dizendo que não terá um futuro. Enfim, saberei quando um infectado demora para morrer 

de fome”. 

Outra representação que está evidente nesse filme é que, no apocalipse zumbi, 

vivemos nas ruínas da sociedade de consumo. Conforme Starobinski: “a melancolia das 

ruínas encontra-se no fato de se terem tornado um monumento da significação perdida. 

Meditar entre ruínas significa sentir que a existência deixa de nos pertencer e se reúne ao 

esquecimento eterno” (STAROBINSKI apud MATTOS, 2008, p.25). O filme em nenhum 

momento faz questão de esconder todas as marcas presentes nos produtos espalhados pelo 

chão, nem mesmo as propagandas espalhadas pela cidade. Logo no começo do filme, assim 

que o personagem principal acorda do seu coma, ele passa cerca de oito minutos do filme 

apenas caminhando nas ruínas da sociedade de consumo, sem encontrar ninguém e sem 

entender o que de fato aconteceu naquele lugar. Em um determinado momento o 

personagem encontra dinheiro espalhado pela rua, e começa a coletá-lo, sem saber que o 

dinheiro não tem mais valor para aquele novo contexto social em que o personagem agora 

se encontra.  

É importante ressaltar, porém, que todas as marcas e anúncios que compõem as 

ruínas da sociedade de consumo, fazem parte das estratégias de product placement
4
 

adotados pelos produtores do filme. Logo, todas as marcas que aparecem ganham bastante 

destaque, geralmente envolvidas por alguma narrativa ou elemento audiovisual que a 

ressalte de forma positiva. Esse é o caso, por exemplo, da marca Pepsi: o primeiro ato que o 

personagem principal faz assim que sai do coma é andar pelo hospital, encontrar um 

refrigerante Pepsi, e bebê-lo inteiro, de uma só vez, sendo essa cena realçada por um ângulo 

de câmera de baixo para cima, que concede grandeza à ação do personagem. 

O fato do personagem agora viver sobre as ruínas da sociedade de consumo, o 

coloca numa situação de acesso as mercadorias sem a intermediação do dinheiro. Dessa 

forma, o personagem pode ter acesso a qualquer mercadoria que ele quiser e conseguir 

encontrar. Uma das cenas que evidencia isso é quando o personagem e o seu grupo entram 

                                                
4 Conforme a Wikipedia (2014) product placement: “é a forma de inserir mensagens publicitárias, de forma sutil, no 

conteúdo de programas de televisão, filmes, games, revistas, rádios, eventos, etc; ao invés de simplesmente as exibir como 
anúncios comerciais”. 
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num supermercado e enchem, cada um, um carrinho de compras, todos felizes e com um 

sorriso no rosto, ao som de uma trilha sonora alegre, e no final da cena, um dos personagens 

deixa o seu cartão de crédito no balcão e vai embora.  

Ao mesmo tempo em que a narrativa desse filme realça a questão do acesso sem a 

intermediação do dinheiro, ela também apresenta uma nova forma de trabalho e 

subsistência, que se assemelha àquela que possuíamos na antiga sociedade dos caçadores-

coletores. Conforme Schwartz (2011), essa é a sociedade na qual surgiram as primeiras 

ferramentas – como, por exemplo, os objetos de caça –, mas cuja forma de sobrevivência 

estava calcada no extrativismo e na constante movimentação. Diferente da sociedade dos 

caçadores-coletores, na sociedade pós-apocalíptica, ao invés de caçar animais ou colher 

frutas nas árvores, os sujeitos invadem supermercados, lojas de convivência, hospitais, lojas 

de arma, em busca daquilo que precisam para sobreviver. Para isso, no entanto, constroem 

ferramentas com os objetos mais próximos, para se proteger das ameaças durante a sua 

caçada. Portanto, nessa narrativa de zumbi, e também na do filme Zumbilândia, podemos 

observar como representação de trabalho: o aparecimento do caçador de alimentos/objetos. 

Como um não dito, um pressuposto presente nesse filme e nos outros, que justifica o 

surgimento do personagem caçador de alimentos/objetos, temos que as buscas acontecem 

porque o sobrevivente do apocalipse zumbi não conhece ou tem os meios para produzir as 

mercadorias com as quais estava acostumado a viver, sendo obrigado a procurá-las pela 

cidade. Como Marx (1974) explica, isso se deve ao fato de que, logo no início da sociedade 

capitalista, quando a produção da mercadoria se tornou mais automatizada e o trabalhador 

passou a se envolver apenas com uma parte dessa produção, a mercadoria se tornou algo 

estranho para o trabalhador. Nesse cenário, o trabalhador deixou de perceber a mercadoria 

como fruto do seu trabalho, e o seu reencontro passou a ocorre na esfera do consumo, no 

tempo de lazer e de descanso, onde a mercadoria adquiria novos significados, envolvida em 

narrativas imaginárias que vão revestir a vida cotidiana com uma aura mágica. Lazzarato 

(2006, p.98) atualiza essa explicação de Marx, acrescentando que na nova configuração do 

capitalismo que se prosseguiu, a marca passou a ganhar mais destaque que o próprio 

produto, e a empresa passou a “não cria o objeto (a mercadoria), mas o mundo onde esse 

objeto existe”. Dessa forma, nesse filme em especial e também no Zumbilândia, os sujeitos 

não apenas consomem para sobreviver, mas para acessarem um mundo melhor que aquele 

no qual estão vivendo, o mundo de suas marcas.  
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Por fim, vale ressaltar uma mudança ideológica que uma das personagens apresenta 

durante o filme. No início, quando o personagem principal é salvo por um grupo de pessoas 

que lhe explica o que está acontecendo. Uma das personagens que o salvou assume a 

postura de sobreviver a qualquer custo, não importando a pessoa que está ao seu lado. 

Porém, conforme essa personagem convive com novas pessoas que ela encontra na história, 

e passa por uma jornada por meio das ruínas da sociedade de consumo, ela se depara com 

um momento reflexivo, no qual compartilha o seguinte pensamento com o personagem 

principal: “Sabe no que eu pensava? Que nunca mais vai voltar a ouvir uma música 

original. Nunca mais irá ler um livro que já não tenha sido escrito ou que nunca mais verá 

um filme que já não tenha sido rodado.” E por fim, após comentar sobre o afeto que ela 

sente com esse novo grupo, a personagem acrescenta que: “Estava errada quando disse que 

sobreviver já era o bastante”. No caso, esse trecho nos permite refletir sobre as lembranças 

que a personagem tem da sociedade dos consumidores, na qual a novidade possui um lugar 

de destaque, reconstruindo sempre a sociedade, e onde o futuro “é visto como 

essencialmente aberto” (GIDDENS, 1991, p.56), permitindo sonhar com “possibilidades 

futuras em mente” (idem). Tal cena também nos leva a questionar a postura 

“sobrevivencialista” que a personagem adotava, não sendo o suficiente para que a 

personagem se sentisse de fato viva, fazendo, dessa forma, referência ao que mencionamos 

anteriormente sobre a figura do sobrevivente, quando descrevemos as características das 

narrativas de zumbi. 

 

Zumbilândia 

Esse filme conta a história de alguns sobreviventes de um mundo dominado por 

zumbis, que a princípio, viajando sozinhos, se encontram e decidem viajar juntos em busca 

de um lugar seguro. A característica central desse filme é que esse lugar melhor que eles 

procuram, é sempre um “mundo possível”, “um lugar idealizado”, muitas vezes construído 

por marcas e produtos de consumo, e que de certa forma os remetem para um lugar seguro 

como a infância. Dentre os “mundos possíveis” construídos em torno de produtos, podemos 

observar claramente três: o Passific Planet, “um carro que seja tão bom quanto (ou melhor 

que) aquele que “eu” possuía”, e o bolinho da marca Twinkies. 

O “mundo possível” construído em torno da marca Passific Planet, guia duas irmãs 

que estão atravessando o país para alcançá-lo. Trata-se de um parque de diversões que as 

personagens visitaram na infância e que segundo elas, está livre de zumbis. Durante o filme, 
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diversas frases são lançadas em torno desse parque por todos os personagens, alimentando o 

imaginário do espectador, como por exemplo: “aquele lugar é demais, na minha cabeça ele 

é muito muito divertido, bom divertimento para toda a família”. No fim do filme porém, o 

Passific Planet se mostra cheio de Zumbis, um lugar perigoso, mas ao mesmo tempo de 

transformação e reconciliação dos personagens. 

Durante o filme as irmãs roubam o carro dos outros dois personagens que decidiram 

viajar juntos. Revoltado com a perda, o dono do carro decide procurar outro, mas não pode 

ser qualquer um, tem que corresponder a sua identidade e ser tão bom quanto (ou melhor 

que) o carro anterior. Por acaso, eles se deparam com um carro da marca Hummer. Nessa 

situação um product placement é construído em torno da marca: ao abrir a porta do carro, 

dois braços decepados estão fortemente segurando o volante, mostrando que mesmo na 

morte o seu motorista ainda desejava aquele carro e não queria abandoná-lo. E no banco de 

trás, os personagens encontram uma mochila cheia de armas, o que resolve todos os 

problemas que os eles adquiram quanto tiveram o seu carro roubado. 

Por fim, temos a busca de um personagem em torno de um bolinho da marca 

Twinkies. Seu companheiro de viagem descreve para o telespectador essa obsessão do 

personagem da seguinte forma:  

Tallahassee tinha um senso de humor perverso em relação aos zumbis. Os 
zumbis não eram os seres mais adoráveis, mas Tallahassee realmente os 

odiava. De fato, a única coisa pela qual ele era mais obcecado do que 

matar zumbis era encontrar bolinhos. Bolinhos o faziam lembrar de uma 

época não muito distante, quando as coisas eram simples, e não tão 
psicóticas. Era como se ele sentisse o gosto de infância reconfortante 

sabe? 
 

A obsessão por achar os bolinhos da marca Twinkies, fazia com que o personagem 

arriscasse a todo o momento a sua própria vida para consegui-los. Quando questionado por 

seu companheiro de viagem – “Meu deus... Você é perigoso. Vai arriscar nossas vidas por 

um bolinho?” – o personagem obcecado por bolinhos responde, com um tom intimidador, 

enquanto escolhe uma arma para invadir a mercearia cheia de zumbis:  

Tem uma caixa de bolinhos naquela mercearia. Não é uma caixa qualquer 

de bolinhos, é a última caixa de bolinhos que alguém irá saborear em todo 

o universo [cena dele com uma tesoura de jardineiro, simulando cortes no 
ar]. Acredite ou não, os bolinhos têm uma data de validade. [Ele responde 

bravo para o personagem]. Algum dia, muito em breve, o medidor de vida 

dos bolinhos vai ficar vazio. É hora de matar ou morrer. 
 

Observa-se aqui, que diante as ruínas da sociedade de consumo, até mesmo um 

produto aparentemente cotidiano pode ficar escasso, tornando-se um item de luxo. Isso 

apenas reforça a capacidade que as narrativas de apocalipse zumbi tem de construir sentidos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 14 

positivos em torno das mercadorias, e com isso colaborar para que a marca que anuncia 

nesses filmes distribua “sobretudo, maneiras de sentir para instigar maneiras de viver” 

(LAZZARATO, 2006, p.102).  

 

Conclusão 

Ao longo dessa pesquisa foi possível observar que as narrativas de apocalipse 

zumbi, mesmo que falem sobre a fragilidade do sistema capitalista e mostrem a decadência 

da sociedade do consumo, elas são narrativas que contribuem de forma direta para a 

reprodução do sistema capitalista. Ao mesmo tempo em que mostram uma sociedade “pior” 

do que a atual – que possui mecanismos de poder tais como o governo, a polícia, a mídia e 

outras formas de autoridade das quais somos dependentes –, as narrativas de zumbi também 

constroem sentidos positivos em torno das mercadorias, descrevendo práticas de consumo 

focadas no desejo pessoal, no gosto e na auto-afirmação identitária. Tais narrativas falam de 

“mundos possíveis” melhores que o mundo povoado por zumbis, “mundos possíveis” que 

só quando o mundo está devastado é que podem ser acessados por algumas pessoas sem 

condições financeiras ou sociais para tanto. Porém, mesmo nesse cenário, o que se retrata 

em todas as narrativas é a sensação de alegria e satisfação ao pertencer a esse mundo do 

consumo, tornando assim as narrativas de apocalipse zumbi atraentes para os 

patrocinadores divulgarem suas marcas. Ao mesmo tempo em que enaltecem o consumo, 

essas narrativas deixam subentendido a impotência do sujeito em produzir sozinho, as 

mercadorias que na sociedade de consumo sustentavam, por meio do mundo das marcas, o 

seu estilo de vida e a sua identidade. Tal impotência é reforçada por uma espécie de 

“regressão temporal do trabalho”, no qual se torna preciso adotar um estilo de vida 

extrativista, para conseguir sustentar antigas identidades. O zumbi, em todo esse contexto, 

assume o papel de alteridade máxima, não apenas lembrando que somos vivos, e que temos 

um corpo frágil, mas que somos humanos, justamente pelo que fazemos, sentimos e 

pensamos. 
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