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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDIÇÃO ONTOLÓGICA DOS 

MORTOS-VIVOS1 

Aparecido Donizete Rossi (UNESP – FCL-Ar) 

 

Resumo: O que é um morto-vivo? Qual a condição ontológica dessa criatura nos loci ficcionais 
em que habita ou se manifesta? Qual o impacto semântico-interpretativo causado por sua 
presença nos cronotopos do insólito que lhe são (ou não) habituais? A partir de uma abordagem 
filosófica sobre esse tipo de personagem, e longe do intento de propor respostas engessadas ou 
previsíveis para as questões ora levantadas, pretende-se, nesta comunicação, apresentar uma 
reflexão mais aprofundada sobre a representação dos mortos-vivos nos reinos da ficção, 
reflexão que possa contribuir para um melhor entendimento das implicações significativas de 
sua ocorrência nos gêneros, modalidades e suportes ficcionais do insólito. 
Palavras-chave: Mortos-vivos. Insólito. Cronotopo. Ficção. Filosofia. 
 

 Mortos-vivos são personagens clássicas e recorrentes da ficção de terror. Sejam 

os fantasmas dos mortos que se manifestam no canto onze da Odisseia homérica, o 

espectro do pai de Hamlet caminhando pelas muralhas de Elsinore, o vampiro de Stoker 

e sua imensa prole (Vlads, Lestats, Blades etc.) ou os zumbis de The Walking Dead, 

essas criaturas povoam o imaginário coletivo ocidental e costumam ser peças-chave na 

composição de arquiteturas do medo eficientes. Pela recorrência, impacto no imaginário 

e plasticidade, são muito populares entre o público consumidor de ficção, seja em 

plataformas tradicionais (literatura, teatro, cinema, TV), seja em plataformas em 

ascensão (internet, graphic novel, videogame, role playing games (RPG), card games). 

Poder-se-ia, diante desses indicadores, tecer uma reflexão, aos moldes ou embasados 

pela Escola de Frankfurt em sua fixação obsessiva-compulsiva pela indústria cultural, 

sobre as implicações mercadológicas funestas impostas ou advindas da popularidade 

espetaculosa e especulativa dessas figuras, mas isso diria muito pouco sobre o que são, 

                                                           
1 O texto que ora se apresenta constitui parte integrante de um trabalho mais amplo intitulado 
“Resurrectum de Tenebris: o Lich na ficção”, publicado na Revista Abusões (nº. 1, v. 1, p. 122-154, 
2015.2) e disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/abusoes/issue/view/1158/showToc>. Acesso em 11 de novembro de 2016. 
A versão aqui reproduzida foi ligeiramente alterada. 
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de fato, mortos-vivos, e ainda menos sobre o porquê deles estarem presentes de modo 

tão profundo, impactante e recorrente no imaginário ocidental, especialmente no 

decorrer de todo o século XX e nesses anos iniciais do século XXI. 

 É importante ressaltar que abordar e analisar mortos-vivos em termos de ser (o 

que são) e estar (porque existem) constitui um posicionamento crítico-teórico de linha 

filosófica que, acredita-se, seja produtivo em termos de significação, pois toma o 

imaginário como uma das condições da existência humana, e não apenas como uma das 

suas dimensões. Por consequência, tal posicionamento subentende reconhecer que os 

mortos-vivos — bem como figuras mitológicas, fantásticas e góticas em geral, o onírico 

e o próprio imaginário enquanto epistemologia — ocupam um lugar gerador e subversor 

de significados em meio a essa existência; ocupam, portanto, um lugar político. 

Nessa perspectiva, tais criaturas não são meramente produtos de uma indústria 

cultural danosa a uma tomada de consciência crítica frente à existência, mas sim uma 

crítica à própria condição existencial, à frágil, manipulável, fragmentária e perecível 

condição humana per se, pois, enquanto monstruosidades, constituem um modo do 

humano representar, e por conseguinte ver, a si mesmo à medida que pontuam e tocam, 

muitas vezes com uma clareza lancinante, os medos, fraquezas e impotências desse 

humano em relação a si mesmo (a natureza humana), aos seus iguais e ao mundo que o 

rodeia (a Natureza). Ao mesmo tempo, e de modo paradoxal, os mortos-vivos deixam 

entrever os desejos mais recônditos do humano, os quais não se resumem unicamente a 

tentar sobrepor-se ou superar sua condição transitória e efêmera ante as forças 

existenciais que o envolvem. Mais do que a busca por sobrepujar, mesmo que (e 

especialmente) no campo do imaginário, as alteridades máximas, as limitações auto-

impostas e impostas pelo meio — sua própria natureza (o mundo solipsista centrado no 

ego) e a Natureza (o mundo externo, seja ele a sociedade, a cultura ou o mundo natural, 

biológico, que dá suporte às demais exterioridades) —, o humano se regozija em 

idealizar, em projetar pela razão ou pelo imaginário ou por uma síntese de ambos, o 

como sobrepor-se, o como superar-se. Ciência, religião, cultura, política, economia, arte 

e literatura constituem manifestações representacionais sistêmicas, simulacros, desse 

prazeroso como, práxis do desejo. Logo, é esse como, mais do que o desejo em si, que, 

por meio de seus diversos encobrimentos criados pela mente humana, por meio de seus 

protocolos ficcionais tão ou mais fortes quanto seus simulacros racionais, revela o que o 

humano considera assustador, frágil e impotente em si e para si, ou seja, seus limites, ao 

mesmo tempo um convite à superação e o abismo do fracasso. 
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Tendo essas considerações em vista, no panteão da ficção de terror, fantasmas, 

espectros, vampiros, múmias, ghouls2, inferi3, zumbis e liches são criaturas 

genericamente denominadas mortos-vivos. São seres que, em termos interpretativos, um 

dia passaram pelo mundo dos vivos enquanto vivos, enquanto seres conscientes, sujeitos 

sócio-históricos, e, como tal, experimentaram as limitações impostas por tal condição. 

Ter sido humano — ter a humanidade como passado — é uma característica 

fundamental da condição de morto-vivo na ficção, ao mesmo tempo o que o define em 

relação às demais monstruosidades góticas (demônios, alienígenas etc.) e o que o torna 

particularmente impactante em meio aos leitores-consumidores das diversas ficções do 

insólito. Esse impacto se deve à injunção de dois vértices que convergem para formar 

uma aresta: por um lado, a condição humana não é alheia ao morto-vivo. O vampiro, o 

mais bem-acabado exemplo desse tipo de criatura, utiliza-se de sua experiência humana, 

que lhe permanece consciente mesmo depois do processo de transformação, em seu 

próprio benefício: potencializando, por meio de sua condição, os aspectos eróticos e 

sedutores da personalidade humana, considerados perversões, em um caminho inverso 

ao da repressão dos instintos e desejos, o vampiro detém em si a liberdade psicofísica 

que é tradicionalmente tolhida ao sujeito histórico. Todavia — e aqui se desvela uma 

outra característica definidora dos mortos-vivos, qual seja sua condição existencial 

ambígua —, justamente por ser pura manifestação do instinto e do desejo, e por não 

estar sob o jugo da suprema limitação ontológica, a morte, o vampiro perde ou desfigura 

seu lado humano a partir do momento em que sua condição implica, obrigatoriamente, 

tornar-se predador do humano, em transformar o humano em presa e alimento, o que 

acarreta, por consequência e pelo fenômeno da contaminação, a desumanização de si e 

do outro (o vampirismo é contagioso, logo, a cada refeição, um vampiro cria outros 

vampiros, em um processo cíclico, inevitável e incessante). Outrora humano e sempre 

semelhante ao humano, o vampiro se torna inumano, e em sua inumanidade reside seu 

poder representacional e simbólico no reino da ficção. 

                                                           
2 Não há correspondência em português para esta palavra, ainda que ela venha sendo comumente 
traduzida por “vampiro” (vide a tradução de Rachel de Queiroz para Wuthering Heights, de Emily 
Brontë, e a tradução de Lia Wyler para a série Harry Potter, nas quais “ghoul” foi traduzida como 

“vampiro”). Não creio adequada tal tradução, pois ghoul designa, nas culturas de língua inglesa, um 
monstro ou espírito maligno que reside em cemitérios e se alimenta de carne humana (“carniçal” ou 

mesmo “zumbi” seriam traduções mais próximas do sentido original do termo). A palavra é de origem 

árabe — designando, nessa língua e cultura, criatura muito semelhante, porém mais complexa, em 
comparação à pertencente ao folclore em língua inglesa — e entrou para o vocabulário dos mortos-vivos 
ocidentais pelas mãos de William Beckford em seu romance Vathek (1786). 
3 Inferi é uma categoria de mortos-vivos inserida na ficção por J. K. Rowling em sua série Harry Potter. 
Designa os cadáveres reanimados pelo bruxo das Trevas que os matou. 
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Por outro lado, o fato da condição humana não ser uma experiência alheia ao 

morto-vivo gera um ponto de identificação com o próprio humano, e isso é 

profundamente incômodo e assustador à medida que implica em reconhecer um traço de 

humanidade naquilo que é monstruoso, deturpado, corrompido, em suma, naquilo que 

não deveria ser humano ou que representa o desprovimento de uma aparência orgânico-

sistêmica e de uma “essência” racional. Esse reconhecimento também implica em tomar 

o monstruoso como parte inseparável e inegável da condição humana, em aceitá-lo 

como alteridade. Trata-se, nessa perspectiva, de acolher o unheimlich, aquilo que 

“remete ao que é conhecido, de velho, e há muito familiar” (FREUD, 1969, p. 238), o 

lado sombrio, incontrolável e maligno da psique, “algo reprimido que retorna” 

(FREUD, 1969, p. 258, grifo do autor), como um aspecto ontológico. Tal movimento 

equivale a enfrentar os medos que o humano impôs a si mesmo (e o medo é, ao mesmo 

tempo, proteção, controle e caos) e, com isso, dar crédito às Trevas, admitir que há 

conhecimento naquilo que a metafísica ocidental sempre relegou ao silêncio e ao 

rebaixamento porque desviante da iluminada e positiva racionalidade lógica, porque 

outro. É sumamente difícil para o humano admitir e aceitar que tudo aquilo por ele 

classificado como outro, diferente, estrangeiro, mau por oposição ao bom, grotesco por 

oposição ao belo, é, na verdade, ele mesmo. A condição de morto-vivo, quando tomada 

como não alheia, quando racionalizada pela ficção, lança o humano de modo brutal 

diante dessa dificuldade, diante desse espelho que o reflete como ele é, e não como ele 

quer ou gostaria de ser. Isso se torna terrificante à medida que “deixa à mostra a 

essência humana como irracionalidade congênita” (CHAUI, 1987, p. 44), pois o que o 

humano mais teme é a possibilidade de que a irrazão, projetada por ele mesmo nos seus 

outros, seja um elemento irredutível de sua própria condição. 

A questão do unheimlich em sua configuração como “reprimido que retorna” 

remete a uma outra característica definidora dos mortos-vivos: sua ligação com a morte. 

O morto-vivo é, necessariamente, uma criatura que já foi humana, que conheceu a 

dimensão da existência entendida pelo humano como vida. A vida é perecível, 

transitória, incerta e pautada por todas as formas de limitação — física, química, 

psíquica, espiritual, natural, biológica, ideológica etc. Limitar é reprimir, e a morte, 

única certeza absoluta inerente à condição humana, certeza ironicamente aleatória, pois 

nunca se sabe quando se vai morrer, é a conclusão inescapável da vida. Nos mundos da 

ficção, o morto-vivo passou pelo viver como todo e qualquer ente. A diferença, 

entretanto, reside no fato de que essa criatura não permaneceu morta e, por invocação, 
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contaminação ou escolha, retornou ao mundo dos vivos, de modo que sua existência 

resulta do rompimento de uma lei estabelecida como “natural” pelo entendimento e 

experiência humanos — a vida como presença e a morte como ausência — e a 

consequente revelação da possibilidade existencial de um plano metafísico. O morto-

vivo superou a limitação última da condição humana: o fim da existência consciente e 

do corpo material, a ausência. O morto-vivo conhece e é prova do Além, o mistério 

último, o que existe entre a presença e a ausência. Pelo fato de ter retornado, ele rompeu 

também com a lei estabelecida como natural do mundo dos mortos pelo entendimento 

empírico dos vivos, qual seja a impossibilidade de resgatar a existência consciente e o 

corpo material, a presença. Portanto, ele transita entre três mundos (a vida, a morte e o 

entre, o Além) e nenhuma das leis que regem esses mundos lhe é plenamente aplicável, 

limitadora ou repressora, pois o morto-vivo é o exemplo máximo da transgressão: como 

reprimido que retorna, ele revela o que foi escondido, descobre o que foi encoberto, 

aponta os erros, “afirma o ser limitado” (FOUCAULT, 2009, p. 33). 

O morto-vivo denuncia que não há limite absoluto entre lá (o mundo dos mortos) 

e cá (o mundo dos vivos), mas sim um continuum entre lá e cá que, em última instância, 

revela que o lá é o cá e que ambos são meramente convenções, maniqueísmos, do aqui. 

Entendido dessa forma, constitui mais uma característica definidora do morto-vivo o 

conhecimento da vida, da morte e do entre vida e morte. Como tal, ele representa, na 

ficção, uma ameaça ao entendimento humano de “realidade”, o qual se mostra ilusório, 

e coloca em perigo tudo aquilo que esse humano construiu e valoriza como verdade de 

si. Em sua condição de conhecedor da vida, da morte e do espaçamento entre ambas, o 

morto-vivo lança o humano (que é seu próprio criador, já que a ficção é uma criação 

humana e o morto-vivo é ficção até que se prove o contrário — só que, se houver uma 

prova em contrário, a realidade dará lugar à ficção e, obviamente, recair-se-á na mesma 

situação aporética ora apresentada) diante do fato inaceitável de que sua verdade de si 

não passa de simulacro e (dis)simulação, fragmentos randômicos do fenômeno da 

verdade, que não é unívoca e monológica, mas plural e multifacetada. 

Do quiasmo acima configurado como aresta surge um vetor, mas um vetor que 

pertence, emprestando-se palavras de Lovecraft em seu “Chamado de Cthulhu”, a uma 

geometria anormal, não euclidiana (2008, p. 376): se a condição humana não é alheia ao 

morto-vivo, e se a condição de morto-vivo não é alheia ao humano, então há um jogo 

entre vida e morte em questão tanto na ficção quanto na realidade empírica, um jogo 

indecidível — suspensão eterna, permear infinito — do mundo dos vivos no mundo dos 
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mortos e do mundo dos mortos no mundo dos vivos. No ponto em que as retas do 

quiasmo se cruzam, no momento em que os lados da aresta se cortam, há um espaço 

suspenso e em constante permear, um espaço que é resíduo do cruzamento e do corte 

entre a vida e a morte, o resto, o sulco, o traço irredutível que, existente e não existente, 

coloca em cheque, a todo tempo, a condição de vivo e a condição de morto (o que é 

estar vivo? o que é estar morto?). Esse espaçamento entre dois mundos — e todo 

espaçamento solicita uma temporização —, o espaço-tempo da vida e morte, é o 

(não)lugar dos mortos-vivos e, por certo, dos vivos-mortos, sua contraparte “real”, 

condição existencial do sujeito contemporâneo. Nesse cronotopo, as limitações impostas 

pela condição de vivo e pela condição de morto já não existem (ou talvez existam, mas 

não façam sentido, ou não sejam aceitas como significantes). Remete-se aqui, 

provavelmente, a uma configuração cósmica que se poderia entender como dimensão 

paralela ou mesmo como dimensão sobreposta. Ambos os entendimentos dessa 

configuração são, de acordo com a Física, ciência que busca entender e equacionar o 

tecido da realidade empírica por meio da lógica e da razão matemáticas, invisíveis aos 

limitados olhos tridimensionais do sujeito histórico, ainda que comprovadamente 

existentes, logo, mutuamente influentes. 

Ocorre, no entanto, que a ficção (e também a própria Física, a Biologia etc., que, 

em suas buscas pela “realidade” do “real” tangenciam, a todo instante, as bordas da 

ficção) às vezes joga com a possibilidade de fazer essa dimensão paralela ou sobreposta 

— que aqui se poderia denominar Cronotopo da Vida-Morte — colidir ou manifestar-se 

em um contexto formal-realista, a representação ficcional da realidade empírica, sendo 

“realidade empírica” a dimensão que o humano construiu, física e metafisicamente, 

como sua habitação. Quando isso acontece, ou mesmo quando a ficção se atém apenas 

ao seu próprio perímetro, o imaginário, um morto-vivo (ou uma legião deles, como 

geralmente se observa nas obras que se atrelam à temática do apocalipse zumbi), ser 

ilimitado, aparece na dimensão humana, limitada por natureza e de natureza limitada. O 

resultado será, em geral, o tratamento do morto-vivo, por parte dos humanos, como 

paradoxo, como hýbris, como algo a ser combatido e eliminado, o que se levará a cabo à 

duras penas, já que o conhecimento da vida, da morte e do entre torna o morto-vivo 

extremamente difícil de ser erradicado, ou mesmo indestrutível, o que lhe confere o 

status de ameaça potencial e aterrorizante; e o tratamento do humano, por parte do 

morto-vivo, como seres inferiores, escravos ou alimento, a serem dominados pelo bem 

do (re)estabelecimento de um humano, demasiado humano, império das Trevas. 
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Neste ponto, a ficção que trabalha com mortos-vivos toca em questões sócio-

políticas, históricas, raciais, de gênero etc. que não serão abordadas na presente 

reflexão, mas que podem ser resumidas em uma pergunta retórica aqui deixada 

propositalmente em aberto: se, como ora sugerido, realidade empírica e ficção são 

apenas extensões intercambiantes uma da outra, dimensões sobrepostas ou paralelas em 

constante permear-se uma pela outra, qual o lugar político de um morto-vivo? 
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