


 



 

 

Prefácio 

 

uando Tiago comentou sobre sua ideia para uma história em quadrinhos sobre zumbis 

no interior de Minas Gerais, pensei: mais uma HQ vindo na esteira  de Walking Dead. 

Não só pensei, como disse isso a ele, aconselhei que abandonasse o projeto, que 

mudasse o foco, mortos-vivos já era um tema exaurido, demasiadamente explorado, mais do 

mesmo. Ele, “pra variar”, discordou, e na tentativa de me provar o contrário fez uma longa e 

entusiasmada retrospectiva sobre a história dos mortos-vivos, tanto no Cinema, quanto em 

suas origens afro-caribenhas, relembrou inclusive A Maldição dos Mortos-Vivos, o filme de 

zumbis supostamente baseado em fatos e adaptado do livro de Wade Davis. A certa altura até 

admitiu (em voz baixa e sucintamente, é claro) que a obra de Robert Kirkman foi a fagulha que 

acendeu o interesse pelo assunto e o fez debruçar horas sobre a mesa para organizar suas 

ideias sobre sua HQ. E toda essa explanação levou um bom tempo, entre uma retrucada e 

outra, mas até ai tudo bem, continuei mantendo minha posição, alfinetando sempre que 

possível, mas seus conhecimentos zumbísticos não me demoveram a ideia, seguramente eu 

estava na dianteira do debate e ele não conseguia me convencer do porque o zumbi era tão 

mais fascinante do que lobisomens e vampiros, não conseguia me mostrar o diferencial. Eu  

estava certo que ele sairia daquela conversa frustrado, derrotado, convencido de que o tempo 

dos zumbis já havia passado... até que ele arregalou os olhos e eu vi escrito neles “eureca”, 

para em seguida perguntar: 

—Lembra do Tim?!— gelei no instante que ele disse o nome, mas ainda assim me fiz de 

desentendido. Balancei a cabeça da esquerda pra direita, sabendo exatamente onde ele queria 

chegar, e tentando ganhar tempo, insisti: 

—Que Tim?! —só estava adiando o inevitável.  

—Tim, (continuou ele) aquele seu amigo que frequentava nossa casa quando criança.        

Lembra como ele morreu?— Durante mais de uma hora ele tentou, sem sucesso, me 

convencer do potencial do zumbi sobre outros mitos, e quando eu achei que ele finalmente 

havia se dado por vencido, aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo e com apenas 

duas perguntas, conseguiu me mostrar o tal diferencial de uma forma que eu não achei que 

fosse possível naquelas circunstâncias, mas ele fez, admito... e fez bem. 

—Claro—respondi—me lembro como se fosse hoje... 

É neste ponto que realmente começo este prefácio. Quero falar sobre Tim, sobre o que é ser 

convincente, sobre ficção versus  possibilidade, e nãos estou me referindo a Noite dos Mortos-

Vivos ou A Maldição dos Mortos-Vivos. Aconteceu há mais de vinte anos, Tim era um dos meus 

melhores amigos, imbatível campeão em virar figurinhas na hora do recreio, e  esta é a 

imagem mais clara que tenho dele enquanto vivo. De um hora pra outra ele parou de 

frequentar as aulas, fiquei sabendo que sua saúde declinava rapidamente, então fui visitá-lo. 

Quando disse a Tiago que me lembro como se fosse hoje não, exagerei. Era um fim de tarde, o 

sol se inclinava por de trás das árvores, naquela época os moradores tinham o costume de 

colocar fogo nos montinhos de folha junto ao passeio e os raios de sol ganhavam forma ao 
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atingir a fumaça que subia. A casa dele ficava na esquina, no final da ladeira,  levei comigo meu 

maço de figurinhas, passei pela sala, havia alguns parentes e amigos esparramados pelo sofá 

comendo bolachas e bebericando café com leite, as janelas estavam todas abertas e a luz do 

sol ainda entrava por algumas delas. A mãe dele me levou até o quarto no fim do corredor, 

diferente do resto da casa as janelas estavam fechadas, ao passar pela porta senti um lufada 

de ar quente, lá dentro fedia a urina e fezes. Tim estava  amarrado à cama, grunhia como um 

animal, e pela boca vertia uma  espuma grossa e pastosa. Sem entender muito o que 

acontecia, saquei minhas figurinhas do bolso e, ao tentar me aproximar, fui puxado com força 

pelo tio dele, Tim arqueou sob as correias, se não fossem elas, teria me atacado ou me 

mordido, o velho  me levou até a extremidade do quarto e contou com riqueza de detalhes o 

quão terrível e contagiosa era a doença que o acometia e acrescentou alguns terrores por 

conta própria, o que foi suficiente para me manter definitivamente colado à parede e o 

observar  a distância até finalmente seus pais pedirem que eu me retirasse... Vou ser bem 

franco, enquanto digitava esse trecho me veio vividamente a imagem dele, o corpo magro se 

contorcendo, forçando as amarras, as vezes suas pupilas sumiam dentro das orbitas fundas e 

as escleróticas brancas ganhavam destaque na penumbra, a saliva densa envolvia seu queixo 

como creme de barbear. Qualquer som, luz ou a aproximação de alguém era suficiente para 

agitá-lo, torná-lo agressivo, é claro que ele não tinha sede de sangue e de carne humana, mas 

o que tio dele havia me dito não fazia sentido, não naquele momento, foi a primeira vez que 

ouvi falar da raiva ou do vírus rábico, a doença destruiu completamente sua personalidade e o 

reduziu a um estado quase animalesco. Estaria ele, o batedor de figurinhas, ainda vivo, ou era 

um corpo sem alma que ainda se debatia furiosamente contra o catre? Eu achava que meu 

melhor amigo não estava mais ali, todavia seus familiares, principalmente seus pais, achavam 

que ele estava... De qualquer maneira foi assustador vê-lo daquele jeito, e foi assustador 

porque foi real. Naquela noite e nas varias noites seguintes dormi mal, quando cochilava, 

sonhava que uma dezena de vultos invadia meu quarto, babando e gemendo. A ideia de que a 

doença pudesse se espalhar e de ser atacado por meus próprios entes queridos me aterrorizou 

por semanas. Tim morreu alguns dias depois, não fui ao funeral. O primeiro filme de zumbi que 

assisti (A Noite dos Mortos-Vivos) me assustou mais do que aos outros porque evocava a 

imagem de Tim amarrado à cama, porque aquilo foi mais real pra mim do que foi para os 

demais, porque de certa forma presenciei algo similar. Nunca vi nada mais convincente do que 

Tim. Acredito que uma obra de ficção bem sucedida é aquela que consegue resguardar a 

possibilidade, que cria uma linha, mesmo que tênue, entre o real e o possível, e ao final da  

história obriga o leitor a dormir com as luzes acesas. Esta é proposta de Interior Morto ao 

narrar a história de cinco amigos, pegos em meio a uma epidemia rápida e desconhecida, onde 

seus vizinhos e parentes são apenas carcaças vazias e famintas sem memoria, sem 

personalidade, além de qualquer redenção. Sobreviver a uma epidemia sempre foi tarefa 

difícil, em qualquer tempo e lugar, mas talvez seja mais difícil no Brasil, terra do samba, do 

futebol e das gambiarras, pátria mãe gentil para os privilegiados. Não espere encontrar aqui 

forças especiais mirabolantes ou laboratórios high tech, temos coisa melhor: O SUS, a 

desconcertante PM, a sucateada Polícia Civil, a defasada vigilância sanitária e o infalível 

jeitinho brasileiro, tudo junto e misturado. De uma coisa estejam certos, Interior Morto será 

uma obra convincente, por isso irá assusta-los.                                     

Luis Braga 



 

 

Precariedade e Zumbis Andam de Mãos Dadas 

 

De fato, como citado pelo Luis Braga no prefácio que abre esta primeira edição de Interior 

Morto, o tema do morto-vivo aparentemente já atingiu sua cota. Aparentemente. Há 

produções zumbísticas sendo produzidas a rodo para Cinema, Quadrinhos, Games, etc. No 

entanto, sempre haverá uma forma de trazer um diferencial para algo aparentemente já 

batido. E uma história de zumbi já ganha um diferencial automático se acontece no Brasil. 

Afinal o subgênero é explorado a exaustão em outros países, mas no Brasil ainda há pano pra 

muita manga. 

Eu já acredito, antes de mais nada, que em países como o Brasil, subdesenvolvidos (ou em 

desenvolvimento, se achar menos ofensivo), tais epidemias de fato deflagariam com grande 

chance de sucesso de afetar todo o país, seus vizinhos e dali, quem sabe o Mundo? Mas 

Estados Unidos? Inglaterra? Países desenvolvidos com vasta experiência em conflitos, com 

uma organização militar pra cada tipo de coisa, equipada com o  que há de melhor em 

equipamento bélico, ser tomada por um bando de mortos-vivos lerdos e retardados? Duvido 

muito. É por isso que acho Extermínio o melhor filme de zumbis em termos de plausíbilidade – 

zumbis rápidos e ferozes em um país pequeno. Madrugada dos Mortos de Snyder e Guerra 

Mundial Z seguem atrás, mas com ressalvas. 

No Brasil, por outro lado, onde o equipamento de nossas forças armadas ou é sucateado ou de 

segunda mão e um assalto a um ônibus, praticamente já resolvido, acaba em tragédia, os 

zumbis, retardados ou não, fariam a festa. Seria a gota d’água para afogar e sucumbir um já 

frágil Governo. A escolha do local para os eventos da história também contribui pesadamente 

para corroborar esse argumento, afinal cidades do interior são frequentemente esquecidas 

pelo Governo, salvo em época de eleição.  

Também chamo a atenção para os diálogos da história, pois tentei retratar os coloquialismos 

da região e uso o emprego do itálico para evidenciar isso – inclusive erros de português. O 

plano daqui pra frente é não repetir o mesmo (longo) processo de produção deste primeiro 

número e seguir uma regularidade bimestral. Interior Morto seguirá uma trama sequencial (e 

principal) e outras pontuais, que complementam seu universo e que eventualmente terão 

maior peso na trama principal, sendo lançadas em revezamento com a trama principal.  

Em Interior Morto, minha promessa é entregar, o mais fielmente possível, os eventos de uma 

epidemia zumbi em um país como o nosso em uma história envolvente e tensa. 

E não me tire por demagogo. 

 

Tiago Braga 
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