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RESUMO 

 

As narrativas históricas acerca do Quilombo dos Palmares e seu principal líder, Zumbi, 

datam do século XVIII e não se constituem como um discurso homogêneo; ao contrário, 

demonstram o quanto as construções históricas são dinâmicas no tempo e no espaço. No 

período colonial, por exemplo, o quilombo de Palmares foi caracterizado de modo geral 

como um obstáculo à colonização portuguesa no Brasil. E o nome “Zumbi” não se referia a 

uma pessoa, mas sim, à nomenclatura dada aos lideres palmarinos pelos portugueses. No 

período imperial predominou uma interpretação regionalista de Palmares, no qual o 

surgimento e a destruição do quilombo haviam sido, assim como outros eventos históricos, 

desafios à unidade nacional que foram superados. De modo que ao longo da historiografia 

brasileira, diversas e por vezes contrarias versões da narrativa de Palmares e Zumbi, foram 

produzidas e inventadas. 

Neste trabalho composse uma análise genealógica das construções narrativas sobre Zumbi 

dos Palmares e sua relação com as estruturas de governamento constituídas ao longo da 

história brasileira. Análise feita a partir dos modos e práticas educacionais de diferentes 

extratos discursivos sobre o Brasil e os sujeitos negros brasileiros, que são constituintes das 

relações de verdade, de conhecimento e de poder. Isso feito através da produção original de 

um modo de composição narrativo que dá destaque à descrição e à diferenciação entre tais 

extratos, através de uma narrativa gráfica sequencial (história em quadrinhos). 

Palavras-chave: Zumbi dos Palmares; História do Brasil; Narrativas; Discurso; Educação. 
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ABSTRACT 

 

The historical narratives about the Quilombo of Palmares and its main leader, Zumbi, dating 

from the eighteenth century, does not constitute as a homogeneous discourse; instead, they 

show how historic buildings are dynamic in time and space. In the colonial period, for 

example, the Quilombo of Palmares was generally characterized as an obstacle to the 

Portuguese colonization of Brazil. And the name "Zumbi" did not refer to a person, but 

rather, the nomenclature given to the Palmares leaders by the Portuguese. Prevailed in the 

imperial period one regionalist interpretation of Palmares, in which the emergence and 

destruction of Quilombo had been, like other historical events, challenges to national unity 

which were overcome. So that throughout Brazilian history, diverse and sometimes contrary 

versions of the narrative of Palmares and Zumbi were produced and invented. 

In this work is composse a genealogical analysis of the narrative constructions of Zumbi dos 

Palmares and its relation to the structures of government established throughout Brazilian 

history. Analysis from the modes and educational practices of different discursive statements 

about Brazil and Brazilian black subjects, which are components of the relations of truth, 

knowledge and power. This original production done by way of a narrative composition that 

emphasizes the description and differentiation of such extracts using a sequential graphic 

storytelling (comics). 

Keywords: Zumbi dos Palmares; History of Brazil; Narratives; Discourse; Education. 
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ANEXO I 

 

1. CARTA À BANCA OU METODOLOGIA 

1.1 Introdução 

O objetivo desse texto é apresentar alguns dos conceitos e problemáticas 

desenvolvidos em nossa análise em quadrinhos “Zombi, Zambi, Zumbi: narrativas sobre 

Palmares”. Os aspectos metodológicos da análise, que devido à própria característica do 

método de composição em quadrinhos empregado, tornam uma apresentação como esta 

necessária. Ocorrência também promulgada pelos aspectos característicos dos modos 

analíticos empregados na narrativa em quadrinhos. De modo que nesse texto toma-se a 

liberdade de em alguns momentos, não só apontar, mas analisar a própria construção 

narrativa em quadrinhos que foi construída pelo autor. 

Essa apresentação, portanto, procura destacar o desenvolvimento das implicações 

de cunho científico em relação aos modos de construção narrativa empregados na análise em 

quadrinhos produzida. Onde são problematizados os aspectos metodológicos científicos que 

pautaram a construção analítica sobre as narrativas referentes à Palmares que foram 

pesquisadas (texto, “Narrativa Histórica”). A apresentação objetiva ainda problematizar 

(texto, “Formas Discursivas”) alguns conceitos característicos da metodologia de análise 

discursiva que foi empregada nesta narrativa em quadrinhos. Na qual alguns dos conceitos 

analíticos da teoria discursiva de autores como Michel Foucault e Gilles Deleuze, são 

desenvolvidos e problematizados em sua relação e aplicação direta com a análise sobre as 

narrativas de Palmares realizada. 

Em seguida (texto, “Enredo”), problematizam-se os modos de construção da 

estrutura de enredo utilizados nas narrativas desenvolvidas nos capítulos dos quadrinhos. 

Trecho que também apresenta alguns dos aspectos analíticos da relação discursiva sobre o 

saber, empregados na análise em quadrinhos; as problemáticas metodológicas que pautaram 

a análise em quadrinhos das relações sobre o saber características das cenas escolares e seus 

contextos na história brasileira. Feito isso, em novo trecho (texto, “Quadrinhos”) 
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apresentam-se algumas das implicações metodológicas dos modos de construção narrativos 

referentes às histórias em quadrinhos de modo geral, assim como, suas implicações diretas 

na análise produzida sobre as narrativas de Palmares e Zumbi. 

Por fim (nos textos referentes a cada capítulo da narrativa em quadrinhos), são 

apresentadas algumas das características analíticas e narrativas especificas dos capítulos da 

análise em quadrinhos produzida. Apresentação que dá destaque aos elementos centrais de 

cada capítulo construído; os conceitos analíticos, os personagens, as cenas principais etc.  

 

1.2  Narrativa Histórica 

Podemos ter como primário que uma narrativa histórica, diferente de uma narrativa 

de ficção, tem como referência/objeto os fatos reais. E que sua construção é fruto de um 

cuidadoso processo metodológico, de uma epistemologia, de uma análise desses eventos em 

relação com a nova narrativa construída. Por outro lado, narrativas puramente ficcionais, tais 

como as encontradas na literatura, teriam apenas seus objetivos conjectivos livres do trato 

com o real, para serem constituídas. Essa é uma imagem fracionada e oposta das diferentes 

possibilidades narrativas. Uma separação, que serviria como um limite claro e intransponível 

entre formas narrativas de trato com o real e formas narrativas ficcionais. 

Tem-se, desse modo, o problema do real único. O real único é fenômeno externo às 

abjeções criativas e subjetivas. Ele é puro, mesmo que incompreensível diante de uma 

interpretação levada a cargo via as inconsistência das aparências. Ele é externo ao sujeito, 

externo ao Eu em suas especificidades e relativizações. Exatamente, são as aparências, o 

antirreal. São elas criações, desvios e devaneios propostos pelo sujeito. Kant, o grande 

filósofo da modernidade, nos apresenta a chave, o método cujo qual podemos vislumbrar o 

real a custa da supressão dos enganos produzidos pelo sujeito. Através de sua imagem de 

ideia lógica, Kant propõem um processo epistemológico que divide em duas ações o 

procedimento de verificação da possibilidade de alcance do real (Habermas, 1989, p. 18). 

Primeiro, a construção de uma análise pautada pelos objetos reais propostos a serem 

compreendidos, análise esta não relativa aos interesses contextuais e subjetivos do sujeito 

cognoscente. Sendo realizada em seguida uma verificação de proximidade e conformidade 

dos extratos do real pesquisados com a análise sobre estes desenvolvidos.  
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As possibilidades de alcance do real seriam assim verificadas a partir da 

proximidade encontradas entre os objetos e a análise ou hipótese proposta. Ocasiona-se, 

então, um processo analítico cíclico, onde o real apresenta-se como uma lógica possível 

mediante a conformidade entre a análise impessoal e objeto/fato/evento real (Kant, 1992, p. 

67). É essa metodologia lógica, que permitiria às narrativas históricas embasadas em uma 

cientificidade a reclamarem sua preponderância do real quanto às narrativas ficcionais. 

Entretanto, essa lógica centrífuga de construção do real, onde a própria metodologia 

cientifica é usada para avaliar a sua proximidade com o real, longe de simplesmente 

equivocada, desenvolve um processo limitado e limitante de construção do conhecimento. 

Limitada, exatamente, pela sua própria construção lógica. Pautada em elementos de 

ordenação e limitação do saber, previamente definidos pela própria metodologia científica. 

Em que, no caso da narrativa histórica, onde temos a primazia do espaço e do tempo, tanto 

um quanto o outro são tratados como elementos externos a escrita da história. Em que a 

noção de espaço, é desenvolvida como elemento estável, jamais móvel apenas movido e a 

noção de tempo como continuidade datada, fenômeno de uma causalidade sequencial 

progressiva. Em uma conceituação espaço-temporal que ainda fazia referência ao modelo 

físico Newtoniano do tempo e do espaço. Nessa precondição tradicional de limitação do 

real, não só o tempo e o espaço são elementos separados, com também são desenvolvidos 

como panos de fundo independentes dos eventos por eles perpassados. 

Tal projeção científica apenas foi refutada com a proposta da teoria da relatividade 

de Albert Einstein. Sua teoria apresentou não apenas um tempo relativo ao espaço, mas 

através de uma constituição de espaço tridimensional, desenvolveu a proposta do real como 

fenômeno quadridimencional - grosso modo, o espaço-tempo como formação das dimensões 

de massa, energia e velocidade, complementadas pelo movimento/posição/tempo espacial 

(Hawking, 2002, p. 60). O que Einstein inicia é uma ruptura no método cientifico 

tradicional, característico da modernidade. Onde o real não pode ser alcançado (produzido) 

por uma lógica componente de um método científico. A ciência (a física por excelência) 

passa a se desenvolver a partir de um método não-lógico de produção do saber. Ou seja, a 

avaliação de conformidade entre os fatos/eventos e as análises ou hipóteses sobre estes 

desenvolvidos pelo sujeito cognoscente que constitui o método científico, será pautada, 

então, por níveis de probabilidade e proximidade relativa. Não sendo levados em 
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consideração elementos preconcebidos de limitação do real, como era no caso da lógica 

metodológica tradicional. 

Ao invés do processo de construção de uma análise científica se dar via uma 

epistemologia lógica pautada em uma noção newtoniana de real único, onde a análise e os 

fatos/eventos reais são contrapostos e validados pelo grau de proximidade com a própria 

análise produzida. Temos a partir de então, um saber científico constituído através de uma 

análise matemática ou de valoração (a segunda mais presente nas ciências humanas) que se 

desenvolve a partir de níveis de possibilidade de real. Onde certo e errado não mais servem 

como modos de divisão e hierarquização do saber, assim como verdadeiro e falso, passam a 

ser analisadas como construções para além da simples produção do saber científico. 

Hayden White, apesar de não realizar uma crítica direta ao real único moderno, 

desenvolve seus estudos sobre narrativas históricas a partir dessa mesma crítica. Suas 

análises em Meta-História: A imaginação histórica do século XX (1973) e a coletânea 

Trópicos do Discurso: Ensaios sobre a critica da cultura (1978); contrapõem as narrativas 

históricas diante das narrativas de ficção e percebe que excluindo a hierarquia do real, do 

certo, do “verdadeiro” (que estaria, a priori,  sob posse da narrativa histórica, considerando 

esta como um ato metodológico lógico), as narrativas ficcionais poderiam alcançar o mesmo 

nível de desenvolvimento do real. Para ele, ambos, o historiador e o escritor de ficção, 

desejariam desenvolver uma imagem verbal do real. O romancista por um lado, apresentaria 

formas da realidade através de construtos figurativos com referência a fatos/eventos reais, 

que supostamente corresponderiam a ocorrências extratextuais. O historiador por outro lado, 

propõe-se a desenvolver uma narrativa regida pela busca de uma coerência entre fatos reais e 

análise desenvolvida (White, 2001, p. 138). 

Não seria o caso, desse modo, de um conflito entre o verdadeiro e falso, mas apenas 

uma diferenciação entre construções narrativas que seriam pautadas por uma profundidade 

de correspondências extratextuais com o real - no caso da narrativa ficcional -; com uma 

produção narrativa que visa em absoluto sua coerência analítica com os fatos/eventos reais - 

narrativa histórica. A análise de White apresenta um problema para uma nova problemática 

para a história, pois chama a atenção para o fato de que as construções narrativas históricas - 

que são basicamente o campo por onde se desenvolve a própria análise científica - em seus 

modos de composição, devem mais à arquétipos artísticos literários do que a uma 
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fundamentação científica. E mais, sua própria epistemologia científica não vai além de um 

gênero literário, com seus modos, técnicas e estilos. 

Seguido com White, a análise de um texto histórico como um artefato literário, 

apresenta implicações que produzem um questionamento estilístico dos escritos (White, 

2001, p. 109). A escrita da história teria sua composição e também sua prosperidade 

intelectual, devido à variação da constituição de sentidos históricos desenvolvidos através de 

diferentes enredos. O célebre exemplo de White: 

(1) a, b, c, d, e,..............., n 

 

Em que cada letra representaria um fato/evento do real analisado e organizado em 

uma narrativa específica pelo historiador. Poderia apresentar variações em sua organização 

de acordo e devido ao enredo proposto pelo pesquisador ao desenvolver o sentido analítico 

de sua narrativa histórica: 

 

(2) A, b, c, d, e, .............., n 

(3) a, B, c, d, e, .............., n 

(4) a, b, C, d, e, .............., n 

(5) a, b, c, D, e, .............., n 

 

Ou seja, as variações encontradas entre narrativas históricas desenvolvidas por 

diferentes autores em relação a um mesmo acontecimento seriam explicadas pelas 

preferências de enredo de cada autor. O historiador como autor de uma narrativa faria 

escolhas que preferenciariam um ou outro evento e cena, dentro de um acontecimento e, no 

momento da escrita da história os privilegiaria como as “ocorrências mais importante”. Essa 

escolha, de qual evento é o mais importante em uma narrativa, para Hayden White, é relativa 

ao estilo de construção narrativa de cada autor, podendo ser um estilo romântico, trágico, 

cômico, sátiro etc., (White, 1995). 

Porém, há de se apontar que Hayden White, limita-se apenas a considerar a escrita 

da história a partir da lógica científica moderna onde o verdadeiro era veridificado pela 

relação de harmonia entre análise e objeto/fato/evento real. O que, como já apresentamos, 
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não condiz com o método científico contemporâneo (vamos chamar de “ciência pós-

Einstein”). Desse modo, podemos dizer que White limita a sua análise da escrita da história 

à prática narrativa, apresentando apenas um único modo de diferenciação ou núcleo de 

desenvolvimento do saber entre narrativa histórica e ficção: o estilo. 

Evidentemente, tal composição de enredo e desenvolvimento narrativo a partir de 

técnicas artísticas literárias (no caso desta pesquisa, seria correto dizer, técnicas artísticas 

provenientes dos quadrinhos), constitui parte essencial e possibilitadora da própria proposta 

narrativa. Mas tal construção estilística não pode ser considerada como simples 

consequência epistemológica. De modo que superadas as limitações e divisões hierárquicas, 

quanto ao “controle” do real. As narrativas históricas diferenciam-se das narrativas 

ficcionais, não porque mantêm coerência com fatos/eventos reais ou por operarem através de 

uma lógica epistemológica, mas porque são constituídas através de um método científico 

analítico. Onde o desenvolvimento de uma analise (desenvolvimento do saber) é pautado 

pelas possibilidades de uma provável valoração, tendo em vista níveis de probabilidade em 

relação não a fatos/eventos do real, mas a fatos/eventos discursivos. 

 

1.3  Formas Discursivas 

Em correlação com o desenvolvimento da análise dos métodos científicos e de 

narrativas históricas como consequência da noção científica de real. Necessário se faz uma 

análise quanto às características discursivas da realidade. Onde destacamos a problemática 

deleuziana sobre o sem-fundo da fundamentação do real. Simulacro de ideia corroída pelo 

próprio jogo de sombras esticadas ao infinito que se revela ser a preposição da representação 

do real (Deleuze, 2006, p. 383). A perda da infinitude do real, da capacidade de 

fundamentação da verdade/conhecimento através da epistemologia lógica, negativa as 

preposições do Uno e do Múltiplo. Não há mais o conhecimento como forma de múltiplo ou 

a verdade como unidade infinita. A perda do real epistemológico único, sólido e infinito, 

coloca a verdade como um constructo discursivo. Ao invés de Uno ou Múltiplo, longe de um 

simples problema de relativizações, temos a verdade sempre como um problema de 

multiplicidades discursivas (Deleuze, 1999, p. 35).  



161 

 

Seria por demais simplista definir o discurso como uma família de enunciados? 

Absolutamente, não. Contudo, os enunciados não são estáticos, são movimento, se deslocam 

pelos murmúrios; são parte de um jogo de cena mais característico do teatro do que da 

família. Pois sobre a família há sempre um governo, seja o do pai, seja o do Estado; há um 

senso de ordenação hierárquica. Enquanto que, na cena de teatro, os personagens se 

relacionam e se movimentam por causa de suas próprias motivações. Sendo a regulação de 

todos não proposta por uma ordenação hierárquica, mas por uma ordenação de lugar 

epistemológico realizada no caso pelo enredo. Desse modo, o discurso é teatral, pois seu 

movimento não é hierárquico ou de controle ou de governo; o jogo dos enunciados se 

desenvolve a partir das multiplicidades de forças e suas relações, que longe de promover o 

controle, pelo contrário, também não implicam numa simples causalidade. O enunciado não 

é um elemento em meio a outros, como também não é um recorte passível de demarcação 

isolada, “trata-se, antes, de uma função que se exerce verticalmente, em relação às diversas 

unidades, e que permite dizer, a propósito de uma série de signos, se elas estão ai presentes 

ou não” (Foucault, 2004, p. 98). O enunciado é o dizer possível. 

Mas chega de analogias! Os enunciados estão para além de uma frase, para além de 

um parágrafo ou livro (Foucault, 2004, p. 92). Certo que é através dos signos de linguagem 

que os enunciados se desenvolvem, contudo não se aplica a eles as limitações da sintaxe ou 

quiser uma clamada fidelidade textual. Ou seja, em uma frase negativa, não necessariamente 

está implícito um enunciado negativo. Não que determinados constructos enunciativos se 

escondam por de trás de algo, seja das frases ou dos signos ou das cortinas do palco. Por 

detrás do visível e do dito, não há nada. Como define Foucault, no “atrás”, na origem das 

coisas e eventos, há apenas o disparate (Foucault, 2005, p. 263). 

Temos assim, certo, que o discurso é composto pelo jogo inconstante, descontinuo 

e instável das formações enunciativas. Um Jogo à moda de Borges, onde os enunciados 

partem de lugares epistêmicos em constante relação de multiplicidade (Foucault, 1996, p. 

23).  Porém, isso não significa que o discurso deve ser tratado como desordem continua 

regida apenas pela causalidade pura ou pela sua possível naturalidade fenomenológica. O 

discurso não é fenômeno, é ocorrência, é ato. Não está no subterrâneo do que é possível 

dizer, ao contrário vibra por entre frases e ditos, escritos e vistos. Assim como também se 

desenvolve por associações enunciativas, por relações estruturais (não exatamente 
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organizadas em ordem de continuidade, mas sempre relativas ao mesmo objeto) que 

implicam em formações discursivas regulares, constituindo desse modo, extratos discursivos 

separáveis (Foucault, 1996, p. 59). 

Deleuze, quando se debruça sobre as análises foucaltianas, nos chama a atenção 

para a hierarquia implícita entre as formações discursivas (enunciados) e as formações não-

discursivas (visibilidades). Entre o teatro dos enunciados e seus jogos de cena onde as 

multiplicidades se desenvolvem (ou são desenvolvidas, o que nos levaria a necessidade de 

problematizar o poder) e os silenciosos jogos de luz e sombras que compõe as esculturas das 

visualidades, estaria à possibilidade do murmúrio como o grau de divisão hierárquica entre 

enunciado e visibilidades (Deleuze, 1991, p. 58-62). O murmúrio é a possibilidade do 

enunciado, é o DIZ-SE anônimo (Deleuze, 1991, p. 64). É tanto por isso que o enunciado 

tem o primado do visível, já que o segundo pode e invariavelmente é determinado pelo 

primeiro. 

Mas, voltando ao murmúrio discursivo, temos o sujeito descolado do EU e relegado 

a uma posição. No murmúrio discursivo os sujeitos não são “alguéns”, os sujeitos são 

lugares. E a pergunta “quem disse?” passa a ser irrelevante diante da pergunta “de onde foi 

dito?” (Deleuze, 1976, p. 41). O que implica dizer, que o sujeito não é mais caracterizado 

pela sua relação de finitude entre infinitude de essência (Deus). Ou seja, o sujeito não é 

pensado como o elemento de uma essência metafisica única e infinita, o que garantiria a 

especificidade do ser. Através do murmúrio discursivo, Foucault, relega o sujeito a um lugar 

enunciativo, um lugar onde se revelam ou escondem-se visualidades. Ao invés do autor, 

temos o anônimo sussurro: “dizem por aí ...”.  

Contudo, o murmúrio não é a verdade. Ele é apenas a sua ocorrência menos sútil. 

Para que o saber venha a se constituir como a verdade, é necessário que por entre eles 

perpasse um mecanismo de veridificação do saber (poder). O poder para Foucault não é 

sólido ou localizado, mas um composto, uma massa indiscernível de forças e suas 

multiplicidades. É a partir do jogo de forças do poder em sua relação com as práticas 

enunciativas e visibilidades que um saber pode ser elevado à qualidade de verdade. O 

mesmo vale para o conhecimento, só que este tem um lugar muito mais específico e 

invariavelmente é controlado ou limitado por uma específica epistemologia. 
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Com relação a esta pesquisa, a conceitualização do murmúrio tornou-se uma 

necessidade, não só pela possibilidade de análise discursiva realizada sobre os 

monumentos/documento, como também pela própria originalidade da composição narrativa 

proposta como modo de análise discursiva. Quando em a História da América Portugueza 

(1730), nos é colocado o significado do termo “Zombi” como sinônimo do próprio Diabo, 

não é apresentada nenhuma motivação cristã no dito. Não há também nenhum segredo ou 

trama ou intenção escondida por trás da frase. O que encontramos é um murmúrio, um 

zumbido discursivo, onde o dito comparativo apresentado na frase compõe parte de uma 

construção enunciativa específica, um extrato discursivo característico. 

Na ocasião da construção de nossa composição analítica em quadrinhos, nos coube 

questionar: como desenvolver uma análise desse murmúrio através de um enredo narrativo 

histórico construído através de uma história em quadrinho? Obviamente, a problematização 

do desenvolvimento de um enredo e de um sentido analítico em uma narrativa histórica, já 

foi nesse mesmo escrito, explicitado. Porém, tais características de construção narrativa, 

fazem eco apenas a escritos literários. No caso de uma narrativa em quadrinhos, apresenta-se 

um problema de composição não apenas de enredo, mas também há a necessidade de haver 

um desenvolvimento plástico da narrativa. 

Neste trabalho usamos o conceito de Tom. Não o “tom” como conceito musical de 

variação de som ou notas, mas Tom, como conceito plástico relativo à pintura ou às cores. 

Mais do que um diferenciador de cores o Tom na pintura é um indicador de intensidade 

plástica. No caso dos quadrinhos, o Tom narrativo é desenvolvido a partir de sua 

composição plástica, a começar pelo próprio formato de cada página da narrativa, passando 

pelo formato e cor dos quadrinhos e balões, a forma das letras até o design de cada 

personagem, ou seja, todas as características plásticas de cada uma das cinco narrativas em 

quadrinhos construídas.  

De modo que, os murmúrios enunciativos característicos de cada um dos cinco 

extratos discursivos analisados sobre as narrativas de Palmares, que foram em nosso 

trabalho analisados. Tanto foram desenvolvidas por meio de uma análise discursiva 

realizada através da construção de um enredo narrativo. Como também tal análise foi 

desenvolvida complementarmente, nas próprias características plásticas da narrativa. Assim 

posto, é através da plasticidade de cada capítulo que é colocado o Tom narrativo de cada 
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análise. Sendo as características plásticas dos quadrinhos relativas aos enredos propostos em 

cada capítulo. 

 

1.4  Enredo 

Quanto à construção de nossa análise, há a necessidade de uma maior explanação 

sobre o método de composição empregado no enredo. O enredo de cada capítulo está 

estruturado a partir de uma relação entre as narrativas estudadas sobre Palmares e o contexto 

onde tais narrativas foram produzidas. Cada um dos capítulos é iniciado por uma cena 

escolar que aponta um contexto, um lugar e uma “cena possível” ao longo da história 

brasileira, de onde tais extratos discursivos são desenvolvidos. O objetivo da análise é a 

construção nestes casos de uma cena possível, personagens e problemáticas que poderiam 

(plausivelmente), terem feito parte do cotidiano de cada época. 

A cena escolar centrada pela relação professor e aluno nos permite observar mais 

facilmente as relações de poder, de forças, que principiam o conhecimento. Os jogos de 

violência, de forças, de imposição etc., por onde se desenvolvem as formas discursivas 

dentro do saber e que constituem os sujeitos do conhecimento em sala de aula. Analisando 

assim, a cena escolar como um palco por onde se desenvolvem os jogos e combates entre 

perspectivas diferentes do saber, e que, exatamente, a partir dessa relação construirão o que 

é conhecimento e o que é a verdade. 

Foucault, em seu estudo A Verdade e as Formas Jurídicas (1973) nos apresenta o 

conceito analítico, “sujeito do conhecimento”. Ao invés de uma análise do conhecimento (da 

verdade) desenvolvida a partir de um conceito de sujeito como essência e origem do próprio 

conhecimento, Michel Foucault aponta o sujeito como o resultado de construções 

discursivas, que implicam dentre elas os próprios processos de constituição do 

conhecimento. Logo, o conhecimento não é e nem provêm de nenhuma essência, como não 

constitui continuidade ou naturalidade tanto ao homem quanto à natureza (isto é, a 

atualidade da existência física). O conhecimento seria, assim, uma construção discursiva 

externa ao natural, que não possui origem e nem continuidade em qualquer essência 

metafísica (Deus). Porém, dizer que o conhecimento é externo a natureza, não implica pôr o 
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conhecimento como externo ao sujeito. Pois o sujeito nada mais seria do que uma formação 

discursiva. 

O que o Foucault nos coloca é que o conhecimento, tal como o sujeito, é uma 

invenção. Por de trás de suas formas discursivas não há nada, não há origem e nem 

fundamentação do real. O conhecimento são ações em relação de domínio e potência pelo 

controle (definição) do real. E exatamente por isso é sempre variável e parcial: 

Ou seja, o conhecimento é sempre uma certa relação estratégica em que o homem 

se encontra situado. É essa relação estratégica que vai definir o efeito do 

conhecimento e por isso seria totalmente contraditório imaginar um conhecimento 

que não fosse em sua natureza obrigatoriamente parcial, oblíquo, perspectivo. O 

caráter perspectivo do conhecimento não deriva da natureza humana, mas sempre 

do caráter polemico e estratégico do conhecimento. Pode-se falar do caráter 

perspectivo do conhecimento porque há batalha e porque o conhecimento é o 

efeito da batalha. (Foucault, p. 25, 2002). 

 

Analisar a relação professor e aluno como sujeitos do conhecimento, não implica 

apenas distingui-los através de suas relações e limitações de poder, já que professor e aluno 

são simulacros conceituais de uma específica relação com o conhecimento. Tanto como, 

seria incorreto afirmar uma identidade ou essência ao professor ou ao aluno, que os 

colocaria como origem ou figura central do desenvolvimento do conhecimento. Isso, pois 

ambos são resultantes de uma específica relação com o conhecimento, assim como também 

suas ações são promotoras dos próprios mecanismos de seu funcionamento. Teremos, então, 

uma visão da cena pedagógica que não está centrada na relação professor e aluno. 

Nas cenas escolares desenvolvidas em nosso estudo em quadrinhos, realizou-se 

uma análise de específicos constructos discursivos do conhecimento. Em que o 

conhecimento não é definido pela relação professor e aluno, ou seja, não é resultado de um 

processo de veridificação do saber via disparidade de poder entre professor e aluno. E onde a 

análise tomou tanto o professor como o aluno, como sujeitos resultantes desses específicos 

constructos discursivos e como posições discursivas de uma relação com o conhecimento. 

Tendo, assim, o professor e o aluno como dois simulacros conceituais que se 

desenvolvem a partir de diferentes posições discursivas. No caso, o professor desenvolvido 

como espaço de aparente domínio e controle a priori do conhecimento. Em que suas ações 

são definidas por relações de forças ora disciplinares (que podem desenvolver-se através de 
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uma relação professor/moral/conhecimento/verdade/aluno), ora pelo controle dos meios de 

desenvolvimento do conhecimento (seja definindo o tempo, o tipo, as técnicas, os modos 

etc., de estudo), ora como final mecanismo de veridificação do saber. E o aluno constituído 

não apenas como simples espaço produzido e reprodutor do conhecimento, mas como 

também sujeito significante e significador de um conhecimento. Atentando-se que, 

obviamente, o aluno não é sujeitado por uma relação de poder com o professor e(ou) 

instituição, mas desenvolve-se através do jogo de forças que permeia a constituição do 

conhecimento. Sendo a ação do aluno a priori definida pela vontade de conhecimento. Ou 

seja, como significante do conhecimento, em que é apenas pela ação do aluno que o saber 

veridificado pode ou não ser significado. 

 

1.5  Quadrinhos 

Construir uma análise em quadrinhos nos obriga a desenvolver alguns dos 

conceitos empregados no método de composição. Já apresentamos anteriormente os limites 

que separam uma produção científica de uma composição artística. Assim como já foi 

observado às possibilidades artísticas nas produções narrativas e análises históricas, que não 

necessariamente comprometem a “objetividade científica” de uma análise. O que falta (e é 

sobre isso que nos dedicaremos agora) é uma análise e justificativa das técnicas e meios 

artísticos característicos das histórias em quadrinhos, usadas em nossa análise.  

O primeiro ponto a ser levantado é se há a possibilidade de analisarmos as histórias 

em quadrinhos como construções linguísticas (ponto também levantado por Deleuze em sua 

análise relativa ao cinema no capítulo “Recapitulação das Imagens e dos Signos” da obra A 

Imagem-Tempo - 1985; e que aqui é analisada de modo paralelo e independente, de modo 

não similar, em relação específica apenas com os quadrinhos). Sobre isso, podem-se 

considerar as variedades e técnicas linguísticas características de outras construções 

artísticas que encontram ou permitem desenvolvimento dentro das histórias em quadrinhos. 

De fato, seria possível supor as histórias em quadrinhos como construções narrativas 

diagonais, funcionando como espaço entre linguagens. Uma suposição como essa relegaria 

aos quadrinhos um espaço transitório, grosso modo, localizado entre imagem e escrita. 
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Desse modo, as histórias em quadrinhos seriam espaços transversais de 

desenvolvimentos linguísticos múltiplos. Onde os processos de construções narrativas 

seriam desenvolvidos através do equilíbrio de relações entre diferentes formações 

linguísticas. O que implicaria também supor as construções narrativas em quadrinhos, como 

construtos linguísticos apenas possibilitados por uma hierarquia narrativa. Ou seja, sendo os 

quadrinhos um espaço de desenvolvimento narrativo possibilitado por regras, estilos e 

métodos exteriores aos próprios quadrinhos, o seu desenvolvimento como forma narrativa 

estaria limitado a construções linguísticas exteriores a si. O que colocaria as histórias em 

quadrinhos como formas narrativas inferiores ou limitadas em possibilidades, em relação, 

por exemplo, com a literatura. 

Discordamos de tal análise linguística porque esta ignora ocorrências básicas das 

construções narrativas em quadrinhos. Primeiro, por desconsiderar as multiplicidades 

narrativas produzidas pelas relações icônicas de cada composição em quadrinho. Segundo, 

por considerar as narrativas em quadrinhos como espaços de negação da matéria de sua 

própria composição. E terceiro, por ignorar a relação imagem-movimento nas narrativas em 

quadrinhos, possibilitadas pelas relações de percepção de imagem e tempo. 

Quanto a essas questões, o primeiro ponto levantado nos leva a considerar as 

possibilidades semióticas de análise de quadrinhos. A vantagem da semiótica nos 

quadrinhos é exatamente sua análise que parte diretamente da imagem, sem recorrer a 

construções linguísticas anteriores e exteriores aos quadrinhos; ao analisar a imagem como 

uma relação de significação icônica, que compõe a materialidade de uma narrativa. 

Certamente, temos um interessante desenvolvimento de enunciados a partir das imagens, o 

que aparentemente colocaria em chegue a hierarquia linguística da narrativa. Algo contrário, 

de uma interpretação linguística dos quadrinhos. 

Contudo, ao relegar o desenvolvimento dos enunciados a uma relação de 

significação, proximidade, diferenciação etc., entre as composições icônicas da 

materialidade de uma narrativa em quadrinhos. A análise semiótica, necessariamente exige 

dos enunciados apresentados pelas imagens, um intento de referenciação de significados 

subordinado a formas linguísticas exteriores aos quadrinhos. O que de novo colocaria às 

narrativas em quadrinhos limitações referentes à língua e implicaria numa hierarquia 

narrativa. Ou seja, histórias em quadrinhos nada mais seriam do que uma “baixa” literatura. 
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Assim, ao nosso ver as histórias em quadrinhos tanto não são linguagem, como não são 

passiveis de uma interpretação semiótica. 

É Gilles Deleuze que nos apresenta um método de análise dos quadrinhos que 

comtempla a mais importante característica dessa forma de arte, a sequenciação. Em seu 

estudo sobre o cinema A imagem-tempo (1985), Deleuze desenvolve o conceito de imagem-

movimento a partir de conceitos Bergsonianos. A imagem-movimento considera as imagens 

em sua materialidade sem excluí-las das relações temporais que as constituem. Supera-se a 

análise de imagens da semiótica que colocava estas em espaços atemporais para a partir daí 

realizar sua análise. Termos, então, através da imagem-movimento, uma análise da 

materialidade das imagens a partir das variadas relações entre estas e o todo, mediante níveis 

de percepção temporal. 

Assim, para Deleuze, o tempo das sequenciações de imagens não é apenas um 

fenômeno físico, mas um processo de percepção de movimento. O conceito de imagem-

percepção do autor serve para desenvolver o modo em que a materialidade das imagens é 

significada e diferenciada a partir da percepção temporal. É a imagem-percepção que 

permite o desenvolvimento temporal das imagens em uma sequenciação, exatamente ao 

deduzir-se da materialidade das imagens. Produzindo então uma série de relações de 

percepção material das imagens: imagem-percepção, imagem-afecção, imagem-pulsão, 

imagem-ação, imagem-reflexão e imagem-relação (Deleuze, 2005, p. 45 e 46).  

Temos de ressaltar que Deleuze desenvolveu esses conceitos a partir de um estudo 

exclusivamente cinematográfico. Contudo, sua análise de imagens desenvolvida através de 

um conceito de percepção temporal, permite que a imagem-movimento, seja empregada em 

outras formas de artes sequenciais, tais como as séries, novelas etc., (que, de fato, pouco tem 

de diferente com o cinema; considerando, é claro, uma maior preponderância nessas da 

relevância de correlações exteriores à obra em seu desenvolvimento) e as histórias em 

quadrinhos. 

Se no cinema a sequenciação de imagens é desenvolvida a partir de um “truque” de 

luz e velocidade, nos quadrinhos tal sequenciação se dá a partir do próprio desenvolvimento 

material das imagens. Essa diferença, longe de excluir dos quadrinhos a relação imagem-

movimento, ao contrario exige maior intensidade de uma interpretação de percepção 
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temporal das imagens. O tempo na narrativa em quadrinhos é desse modo, mais 

sensivelmente dependente da imagem-percepção. O que implica dizer, coloca as histórias 

em quadrinhos em uma posição de subserviência à capacidade de interpretação do leitor, no 

decorrer de uma narrativa. 

Além disso, se no cinema a materialidade da imagem-movimento é desenvolvida a 

partir da uma verticalidade e horizontalidade do plano. Nos quadrinhos tal regra encontra 

exceção. Isso porque, os quadrinhos, ao desenvolverem a imagem-movimento apenas a 

partir da própria materialidade das imagens, apresentam-se ao leitor de forma completa. 

Então, mesmo que mais sensivelmente dependente da imagem percepção, para que se 

desenvolvam as relações de movimento na narrativa. As histórias em quadrinhos podem 

apresentar constructos de imagens que fogem do plano narrativo, apresentando formas 

diagonais de imagem-movimento. Característica mais comumente encontrada em mangás 

shounen (quadrinhos dedicados a meninos e jovens, alguns exemplos são as séries Naruto, 

One Piece, DBZ etc.) onde o ritmo de leitura favorece a velocidade de assimilação de 

informações narrativas sem que haja excesso de signos em um quadrinho. Tal quebra de 

plano em nossa análise em quadrinhos pode ser mais facilmente encontrada no quarto 

capítulo (no caso, a independência da narrativa dos próprios quadrinhos). 

 

1.6  Primeiro Período: Zumbi Colonial 

O vento forte que dobra as árvores. O esforço dos homens, o estalo de seus chicotes 

apresando escravos cansados a salvarem o fruto do trabalho do dia. Ao fundo, o engenho, a 

senzala e a casa-grande estão posicionados verticalmente, marcando a ordem da vida e das 

coisas no mundo. E sobre tudo e todos; soberana, como que sustentando essa ordenação da 

vida, paira uma ativa tempestade. Desde o escravo, figura mais abaixo dessa ordenação de 

mundo, até a casa-grande, localizada no topo da pirâmide, tudo parece pressionado por 

aquela imensa nuvem, aquela nuvem de violência viva. No alto da imagem, um pergaminho 

amassado nos indica ser este o Brasil. Não uma cidade ou uma fazenda em particular, mas 

“O” Brasil, todo o Brasil. O ano é 1812. O primeiro capítulo de nossa análise em quadrinhos 

desenvolve-se a partir desta imagem do Brasil colonial (página 6, primeiro quadrinho).  



170 

 

Nesta imagem, apresenta-se a estrutura piramidal freyriana da sociedade colonial 

brasileira. A base é formada pelos escravos, é sobre eles que toda a estrutura da sociedade 

colonial se assenta. No topo, imponente está à casa-grande, a casa do senhor, símbolo maior 

do poder colonial. Contudo, é quanto à tempestade que devemos prestar maior atenção, pois 

ela e seus relâmpagos barulhentos nos acompanharam durante toda a narrativa desse 

capítulo.  

A presença da tempestade nas cenas, marca a tensão constante que pressionava a 

ordenação piramidal da sociedade colonial. Esta pirâmide, que é uma rígida ordenação da 

vida, não era marca natural da sociedade colonial. O obedecer do escravo não era fruto de 

uma predisposição sua para a servidão. O “Sim, senhor!” do escravo, era fruto de uma 

constante tensão, de uma continua e violenta imposição da parte do senhor sobre seus 

escravos. O som do chicote, as ordens cotidianas, os abusos e até mesmo os favores e 

chamegos do senhor, tudo enunciava violentamente a mesma coisa: Obedeça-me!... 

Obedeça-me!... Obedeça-me!... 

Mas não caiamos em uma análise dialética de senhor e escravos. Esta tensão 

permeia todas as relações de uma sociedade escravocrata. O escravo, o moleque de 

brincadeiras, o sinhozinho, a mulher, a mãe, a filha; para todos o senhor anuncia: Obedeça-

me!... Porém, o senhor também não estava isento de sofrer a violenta imposição da ordem da 

vida. Quando menino, seu pai era senhor tanto de sua vida como de sua morte. A 

transformação de sinhozinho a senhor era abrupta e violenta, sem demoras ou períodos de 

autodescobertas, sem adolescência. Na sociedade colonial brasileira, um menino virava 

homem no mesmo tempo necessário para uma boa surra e uma ida ao puteiro. 

O responsável pela educação do sinhozinho na narrativa é o tio. Figura familiar 

tanto pelos laços consanguíneos como pela função religiosa dentro da propriedade. É esse 

tio-padre que serve ao sinhozinho de instrutor nos conhecimentos do mundo. O tio-padre 

não é apenas um professor, ele é um guia, um instrutor, um disciplinador. Seu papel não é 

simplesmente transmitir conhecimento, mas fundamenta-lo em uma moral cristã, em uma 

ordem piramidal do mundo. É com o tio-padre, que o sinhozinho de nossa narrativa irá 

aprender o que precisa saber sobre a vida. E mais, é o tio-padre que disciplinará o 

sinhozinho a se portar como o senhor que ele deve ser. Cada palavra, cada gesto do tio-padre 

é uma imposição desta ordem, desta disciplina. Pune e corta pela raiz o que foge do controle 
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enquanto, por outro lado incentiva o correto. Mas seus gritos e tapas, não são provas de 

desgosto, mas sim de um cuidado. No ensino do tio-padre está implícito um bem-querer pelo 

sinhozinho. Um forte desejo de formar um senhor de excelências e respeito, um desejo tão 

grande que para tal intento, até níveis de violência são permitidos. 

Quando o sinhozinho inicia a narração da história de Palmares, ouvimos não apenas 

a sua voz, mas sentimos a presença da voz do tio-padre em cada frase do relato. O 

sinhozinho nos conta a história de Palmares, mas seu relato é pautado por aquilo que o tio-

padre exige ouvir. E assim, a narrativa de Palmares nos vai levando embora de novo, tal 

como havíamos entrado na cena, saímos por uma das janelas. Porém antes de embarcarmos 

na narrativa de vez, mais uma vez nos é lembrada a presença da tempestade sobre o mundo 

(página 10, terceiro quadrinho). E sobre a tempestade, mais uma vez há algo a atentar. 

É a tempestade que colore todas as cenas deste capítulo. As cores dos personagens, 

dos cenários, das imagens encontradas em todos os quadrinhos em geral, são coloridas a 

partir das cores da tempestade. Mesmo nas cenas desenvolvidas sob o céu da noite, sentimos 

a pressão de uma presença cinzenta em todas as cenas. As feições dos personagens são 

sombreadas por essas nuvens cinzentas, o ar é denso, o chão é barreado, molhado; os traços 

são rudes, tensos. As nuvens escuras que estão na primeira imagem do capítulo, literalmente 

cobrem todas as cenas do capítulo.  

A narrativa de Palmares se desenvolve através desta tensão. Logo nos é apresentada 

uma casa-grande genérica, pode ser qualquer uma em qualquer lugar. A tensão e o medo 

escore do dialogo daqueles que lá dentro esperam nervosos o momento em que serão 

atacados (página 11). Oprimidos pela ação dos quilombolas, a sociedade escravista prepara 

uma emboscada organizada por seus membros mais comuns. O medo, a raiva, que não 

esmaece o inabalável senso de superioridade dos senhores, propõe uma emboscada a estas 

terríveis e malévolas criaturas quilombolas. 

O senhor não teme o escravo. O escravo é uma figura patética. Ele serve, apenas 

isso. Sua vida é servir, seu uso é ter serventia. O escravo é ferramenta. Independente de cor, 

o escravo não é humano, pois lhe falta a capacidade de ser dono de algo. Uma sociedade 

escravocrata não precisa de racismos, pois o que torna um escravo inferior é exatamente a 

sua falta de poder sobre si. O escravo é ser com cara de gente, que pensa e sente como gente, 
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mas a quem falta o mais importante para ser uma pessoa, controle sobre quem é. O escravo 

não apresenta perigo, sobre ele o senhor pode até se permitir, entre mandos e desmandos, 

desenvolver afetos e carinhos. Há algo de paternal na relação senhor-escravo. 

O verdadeiro terror do senhor é o quilombola. Ele é um ser perverso, maligno, que 

coloca em risco a própria ordem do mundo. O quilombola, não tem rosto ou sentimentos ou 

personalidade, ele é um ser humanoide promovido pelo ódio à verdadeira ordenação da vida. 

E exatamente por isso o quilombola é diabólico. Pois ir contra as leis do mundo é pecar 

contra as leis de Deus. O líder dos quilombolas, não se destaca por uma personalidade ou um 

nome próprio, mas sim por uma maior conexão deste com o diabo. Por isso Zombi partilha 

seu nome com o caramunhão, pois ambos são a representação final de tudo que é avesso a 

Deus e à ordenação do mundo (página 17, terceiro quadrinho). O que diferencia o escravo 

do quilombola é a vontade do segundo de ir contra a ordem natural da vida e de desafiar o 

seu senhor. Para um escravo virar quilombola basta esquecer que é posse de alguém, para o 

quilombola virar escravo, basta dobrar os joelhos. 

Em toda a cena da emboscada, os homens matam ou morrem movidos pelo medo. 

Pelo terror em ver aqueles seres inumanos adentrando a casa-grande, espaço de direito 

apenas dos senhores. Malignos e incompreensíveis, eles se movem pelas sombras aos 

bandos, covardemente matando todos os que em sua frente resistem. Zombi e seus 

quilombolas trazem o inferno sobre a terra, um mundo onde um senhor se curva e implora a 

escravos. E não bastasse tal roubo de dignidade e humilhação, em seus negócios eles são 

traiçoeiros. Sim, havia senhores que comerciavam com os quilombolas, mas evidentemente, 

este comércio era fruto do medo de represálias. Pois jamais um senhor rebaixaria se a ponto 

de considerar um ser maligno como aquele como parceiro de negócios. Não bastassem 

serem cruéis e sanguinários, eram também estúpidos em seus negócios (página 18). 

Toda vez que o conflito entre senhores e quilombolas estoura, as linhas da ordem 

do mundo se dobram. Os quilombolas trazem consigo a desordem violenta, e no momento 

da batalha, quando sempre existe a possibilidade de que os senhores defensores de Deus e do 

certo pereçam, as linhas verticais e horizontais que comportam as cenas se embaralham. Em 

todas as cenas de batalhas que colocam em risco as regras da sociedade como ela deve ser, 

as linhas dos quadrinhos tencionam-se, como que preste a quebrarem-se (páginas 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29). 
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Entretanto, a justiça divina tarda, mas não falha! Assim é organizada a narrativa de 

Palmares no período colonial: uma história de crimes cometidos por terríveis quilombolas 

contra a sociedade pacifica e a ordem abençoada de Deus, que foi a duras penas e altos 

sacrifícios, destruída pelos portugueses no Brasil. É quase um relato de processo-crime, da 

ocorrência de crimes malignos e da subsequente e inevitável punição divina. O tio-padre nos 

garante que jamais tais infâmias continuariam sem a justa ação da coroa portuguesa (Deus). 

Porém, antes de os nobres portugueses salvarem a ordem social das violências dos 

quilombolas, brasileiros tentaram tal feito sem sucesso. 

Como descrever maior nobreza e patetice do que a cena das bananas? Brasileiros 

comandados por Domingos Jorge Velho a duras penas chegam às redondezas de Palmares. 

Infelizmente, são atacados e escorraçados, apenas por milagre conseguem escapar e procurar 

auxílio das nobres autoridades portuguesas em Porto Calvo. Jorge Velho com seu chapéu 

bufante, permite que seus exauridos bandeirantes comam as bananas dos palmarinos e como 

crianças pegas despreparadas, são atacados pelas malignas criaturas quilombolas. Apesar das 

boas intenções; durante o período colonial, os brasileiros não são e nem podem muita coisa 

sem o auxílio das autoridades portuguesas. 

Felizmente, lá estão as nobres e confiáveis autoridades portuguesas para prestar 

socorro aos senhores locais e aos paulistas de Jorge Velho. Seu encontro em uma igreja (a 

igreja matriz de Porto Calvo - AL) demonstra a santidade e o apoio divino para tal 

empreitada que planejam. Podemos ver até os raios de luz celestial que abençoam e 

iluminam os heróis (página 25, segundo quadrinho). No encontro a vontade e a força dos 

portugueses são sempre destacados, sua saída triunfal de Porto Calvo é abençoada pela 

justiça, pelo certo e certamente por Deus. Sua cavalgada é abençoada pela cruz sagrada 

(página 25, nono quadrinho).  

Diante da impenetrável muralha de Palmares os portugueses se jogam assanhados 

pelo desejo de vitória. É apenas a muralha de Palmares que importa para os portugueses, os 

senhores do Brasil sabem o que há lá dentro e o que caracteriza a sociedade de Palmares: o 

puro mal. O que interessa aos portugueses é apenas a muralha, o símbolo de poder dos 

quilombolas. “Como derruba-la? Como destruí-la?” É este o pensamento dos guerreiros que 

se preparam para a peleia.  
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Os quilombolas lutam do modo que os portugueses entendem a guerra. Uma guerra 

com ares de batalha medieval. Contudo, mesmo que estes proponham resistências é certo a 

todos que o bem vencerá o mal, isto é apenas a ordem das coisas voltando a sua plenitude. 

As muralhas são destruídas e a raiva divina cai sobre aquelas malignas criaturas. Nenhum 

quilombola merece misericórdia; quilombolas machos, fêmeas ou mesmo bebês 

quilombolas, todos são destruídos (página 29, terceiro quadrinho).  Apenas os escravos são 

poupados. Ou seja, aqueles que se ajoelham diante da inegável superioridade dos senhores 

são perdoados.  

Ao final da luta, assentada a ordem piramidal da vida na sociedade outra vez, fica 

apenas a incompreensão dos senhores diante dos corpos mortos dos quilombolas. A 

incapacidade de entender o porquê de seres como aqueles lutarem tanto por uma crua e 

perigosa liberdade. Certamente, uma criatura ardilosa e forte como Zombi encontraria maior 

utilidade sendo usado a favor dos interesses dos senhores. Há um certo reconhecimento dos 

senhores para com a bruta teimosia de um escravo que se recusa a aceitar as ordens das 

coisas. Do intento violento de negar a lógica e o bom-senso e ir contra a vontade divina. 

 

1.7  Segundo Período: Zumbi Imperial 

Em algum lugar do Brasil, no ano de 1877, nos deparamos com uma escola e 

silenciosamente entramos. De porta a porta adentramos em uma típica cena escolar. O 

professor diante de todos - uma figura imponente, inquestionável - comanda e avalia o 

estudo de jovens alunos. Todos pálidos, tremulantes diante de tanta imponência, recitam a 

ladainha escolar cotidiana. Em meio a um grupo de jovens aparentemente tão iguais (ou 

seria igualizados?), nos aproximamos de um dentre eles que marca em sua mesa o seu 

próprio nome. Naquela mesa impessoal, naquela sala impessoal, naquele prédio impessoal, o 

vazio na madeira de uma mesa parece, de fato, convidar ao sujeito que ali escreva seu nome. 

Pois marcar seu nome na classe é marcar sua presença, um inexplicável desejo de comprovar 

que ali já esteve uma pessoa. Uma pessoa chamada Pedro (página 35 quinto quadrinho). 

Enquanto Pedro marca seu nome na mesa, fica isolado do conhecimento estudado 

em aula. Isso porque ali, naquela sala, o conhecimento é algo externo a ele, é algo externo a 

todos eles. Ora, até mesmo o professor, que em sala serve como o senhor da avaliação (“Isto 
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está certo! Isto está errado! Você está certo! Você está errado!”) de tudo e todos, 

definitivamente não produziu aquele conhecimento. Afinal, poderia aquele severo senhor de 

barbas ensinar algo que sua própria formação, e seu contexto lhe dissessem ser incorretos? 

Os alunos são como páginas de papel em branco. Não há cores que os preencham. 

Em relação ao que sabem e ao quem são; precisão ser preenchidos com o conhecimento 

sobre as coisas do mundo, antes que possam clamar uma identidade própria. Para facilitar 

esse processo, eles são separados em turmas de acordo com a idade. Sim, pois a cada ano o 

estudo se intensifica e o conhecimento sobre as coisas do mundo vai se acumulando nos 

sujeitos. Apesar de não vermos outras turmas de alunos nesta escola, diante desta a que 

estamos, podemos imaginar varias outras turmas, do mesmo modo organizadas, do mesmo 

modo ensinadas, do mesmo modo vestidas, todas elas divididas por grupos com a mesma 

idade.  

Isso também nos é enunciado pela imagem da sala de aula contida no sexto 

quadrinho, da página 36. Linhas horizontais e verticais que se cruzam formando uma 

perfeitamente equilibrada divisão de espaços. Um quadrado exatamente igual para cada 

aluno habitar. Quadrados sobre quadrados, completados por quadrados, dentro de um 

quadrinho quadrado. Por todos os lados da imagem vemos quadrados. O quadrado é a 

máxima lógica de um mundo sobre controle, o quadrado é a razão. Como descrever uma sala 

de aula sem usar quadrados? Nenhuma forma geométrica declama com mais clamor sua 

origem na racionalidade humana. 

Mas nem todas as linhas são retas. Com o tempo alguns quadrados se entortam e a 

principal tarefa do professor é devolver a retitude àquelas dobras (páginas 53 e 54). A 

Palmatória não é instrumento de tortura, ela é martelo. Assim como a mão do menino que 

“cola”, que burla as regras é nada mais do que um dos lados de um quadrado que se entorta. 

Mas logo vai o professor usar de seu martelo para, às marteladas, arretar de novo aquela 

linha torta. O choro é algo bom, sinal de que a mensagem foi entendida. E para garantir que 

tal dobra não ocorra novamente, com suas palavras o professor delimita mais uma vez, até 

onde vai o alcance e os deveres do quadrado onde se encontra o aluno (“Que isto não se 

repita! Se não... !”). 
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É a partir desse lugar, onde o certo é certo e o errado é errado, que nos é relatada a 

história de Palmares. O certo e o errado delimitam o mundo, um aqui o outro lá, não nada 

cinzento no meio disso ou em qualquer outro lugar. Em uma narrativa histórica positivista 

tudo é preto no branco e nada mais. De vez em quando por entre as imagens onde se 

descreve a história de Palmares, tons de cinza parecem querer saltar aos olhos do leitor e 

mesclar à narrativa. Contudo, se nos aproximarmos das páginas veremos que o cinza é nada 

mais do que uma ilusão de nossos falhos sentidos humanos. Existe apenas o preto e o 

branco, assim como existe apenas o certo e o errado. É uma falha humana crer na existência 

do cinza. 

O início da narrativa de Palmares se dá a partir de três homens, um branco, um 

preto e um índio. Sempre quando colocados juntos em um espaço eles se organizam em 

pirâmide. O preto e o índio na base e em cima o homem branco (página 37, terceiro e quarto 

quadrinho e página 38, primeiro quadrinho). É a partir dessa base triangular de raças, que a 

sociedade brasileira se desenvolve. Três raças, cada uma com suas qualidades, unidas sob a 

liderança da raça branca. Juntos eles se unem contra Palmares. Isso, pois Palmares não é 

Brasil, seus mocambos não são formações condizentes com a sociedade brasileira. Palmares 

é um Estado separado ou que pelo menos, luta por sua separação. 

Está aí à importância de marcar a presença do triangulo racial brasileiro se armando 

para enfrentar Palmares. O quilombo é uma organização política que compromete a 

unificação da sociedade e do Estado brasileiro. Os palmarinos não são seres malignos em 

busca da destruição do “divino intento português de conquistar o mundo”. Eles são 

servidores de um governo, composto majoritariamente de ex-escravos, que se organizaram 

para se separar da sociedade brasileira. Ora, não é do interesse do Brasil de que sua unidade 

nacional seja mantida? E mais, não é até mesmo para os palmarinos, preferível que a 

sociedade seja regida por homens brancos? Afinal, muito se reconhece o valor físico dos 

homens negros, mas é inegável a superioridade intelectual dos homens brancos em 

comparação com qualquer outra raça. Os brasileiros, ao contrário dos portugueses (que 

lutavam por raiva e medo de sublevações escravas) lutam contra Palmares para que o Brasil 

cresça e se desenvolva em ordem. 

Zambi é apenas mais um dos líderes bélicos de Palmares que precisa ser enfrentado. 

Não há nenhuma fixação diabólica em sua luta por Palmares. De fato, a pessoa Zambi não é 
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importante. Tal como não é importante o massacre e as violências nesta guerra. O que é 

relevante é se um mocambo foi ou não conquistado e quantas peças de escravos foram 

capturadas vivas. O desejo maior é o progresso da sociedade brasileira através da ordem 

normal da vida, senhores no comando e escravos sob seus controle e proteção. Estes são os 

pensamentos dos brasileiros, sargento-mor Manuel Lopes e o capitão-mor Fernão Carrilho, 

ao reportarem suas conquistas ao governador D. Pedro de Almeida. 

Infelizmente os interesses das autoridades portuguesas não condizem com o melhor 

para o Brasil. Tão logo lhe é declarado pelos valorosos brasileiros que Palmares está prestes 

a cair, o governador português se propõe a negociar com o Estado negro. Confiante na 

superioridade da astucia portuguesa, da qual os brasileiros aprenderam a desconfiar, D. 

Pedro de Almeida decide deixar a cargo de “Gangasuma” a decisão de promover paz no 

Brasil. De fato, uma tolice típica das autoridades portuguesas.  

O velho pai brasileiro sabe mais (página 49). Sabe que os negros de Palmares não 

são racionais o suficiente para que as autoridades portuguesas realizem acordos políticos em 

termos de igualdade com os homens de bem. Certamente, é absurdo pensar em um Estado 

dentro do Brasil onde negros são comandados por outros negros, mesmo que tal Estado 

venha a ser vassalo do Brasil. Quem garante que esses negros possam realmente manter sua 

palavra e preservar a paz? Mas existe uma responsabilidade em ser uma sociedade 

civilizada, lembra os mais jovens (página 49, quinto quadrinho), a de levar e promover a 

civilidade para aqueles que não possuem a capacidade de o fazê-los sozinhos. É um fardo, 

mas um dever que todo homem branco cristão deve aceitar. 

Sobre isso pensam a espantada população brasileira diante da chegada em recife, da 

delegação de negros de Palmares, que se apresentam para realizar as negociações de paz 

com o governador. Depois do espanto causado por suas feições grosseiras, os brasileiros 

reconhecem o alento que deve ser para estes seres o retorno para a civilização. A emoção e 

reverência daqueles pretos que jamais haviam visto as belezas de uma sociedade civilizada. 

Não há como não se apiedar destes brutos quase nus, e lhes conceder presentes e roupas e 

até carinhos. Uma vontade de apadrinhar alguns dos mais brilhantes dentre eles. Sob o 

sagrado badalar dos sinos da igreja e em meio à ladainha cristã, o desejo de paz com os 

negros é abençoado por Deus.  
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Infelizmente, no final, a natureza violenta dos pretos de palmares se mostrou 

inquebrável. Tal como o professor nos relata, as tentativas portuguesas de paz com Palmares 

se demonstraram infrutíferas. A sabedoria brasileira estava certa em desconfiar de acordos 

com negros comandados por negros. Palmares manteve-se irascível em sua guerra de 

separação com o Brasil. De tal modo que foi necessário o melhor e mais valente dos homens 

brasileiros para que se pusesse fim de uma vez por todas, aos crimes de Palmares. Domingos 

Jorge Velho, bandeirante paulista, comandando brancos, pretos e índios brasileiros, que se 

colocaram contra os exércitos de Palmares. 

Sob o comando deste valoroso brasileiro a paz foi finalmente e a duras penas, 

conquistada. De tal forma foi gloriosa as conquistas de Domingos Jorge Velho, que sua 

história deverá servir de exemplo para gerações e gerações de brasileiros. Diante do relato 

de suas aventuras nos prostramos como que diante de obras de arte. Observando as pinturas 

históricas que nos relatam as aventuras deste que é um dos maiores heróis brasileiros, 

futuros cidadão deste Estado aprenderão os valores que construíram e constituirão para 

sempre o Brasil (página 55 e 56). 

 

1.8  Terceiro Período: Zumbi Pós-Abolição 

Fascinados, o grupo de moleques observa as salas de aula do outro lado do pátio da 

escola. Divididos por quadras de esportes, turmas composta de meninos e meninas são 

educados separadamente. O primeiro fascínio com o sexo oposto provocado pela presença 

de professorinhas na escola! O grupo de meninos debate suas preferências, discordam, 

debatem, brigam, concordam etc. A abordagem pragmática da Escola Nova propôs o 

processo de ensino como uma atividade de grupo. Alunos eram instigados a formarem 

grupos de pesquisa, de debate, partilhar atividades, onde o intuito maior era a formação de 

cidadãos inclusos em uma sociedade igualitária. A Escola Nova não foi apenas um 

movimento educacional, mas também um movimento politico democrático. 

A turma de meninos se conhece, se apoia na medida do possível, afinal aprenderam 

a trabalhar em equipe. Antes do professor voltar para a sala de aula, um acordo tácito entre 

os colegas, obriga aquele que avistar o professor primeiro a rapidamente avisar o resto da 

turma. Observemos os protagonistas deste capítulo (página 61, quarto quadrinho). Enquanto 
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se preparam para a apresentação oral de seu trabalho em grupo, é impossível não pensar no 

seu relacionamento fora da sala de aula. Podemos quase vê-los aos brados de felicidade, 

correndo juntos para longe da escola quando o período de aula se finda. Jogando bola, 

girando pião, soltando pipa, discutindo, brigando aos socos, rindo juntos. De fato, um grupo 

de alunos e amigos. 

Sobre eles a imagem do presidente Getúlio Vargas é reverenciada com tanto 

empenho na sala de aula, quanto é reverenciado o quadro negro. Pois se o quadro negro é a 

fonte primária da relação entre o professor o conhecimento e os alunos, a imagem de Getúlio 

Vargas é assim destacada como a lembrar, que as regras do mundo escolar também são 

válidas no mundo exterior à escola. A imagem de Getúlio serve como um ícone de exemplo 

de retitude moral. Antes de qualquer aluno pensar em quebras as regras da escola (e da 

sociedade), que antes olhe fixamente para a imagem de Getúlio Vargas e repense nos seus 

atos! A imagem de Getúlio na parede anuncia, muito melhor de que a velha palmatória, as 

consequências dos atos criminosos. Ela causa temor, respeito, mas também um certo orgulho 

e carinho. A imagem de Getúlio na parede mostra que mesmo uma nação tem um pai. Ou 

pelo menos, assim o era no Brasil no ano de 1939. 

Os meninos respiram fundo e começam a sua apresentação. Cada um responsável 

por uma parte; de fala em fala vão apresentando o seu trabalho. O tempo é importante numa 

sociedade moderna. São quinze minutos de apresentação e ponto. O valor do tempo, assim 

como o valor do trabalho em equipe, é uma das bases das atividades de ensino na Escola 

Nova.  

O tema é a escravidão no Brasil. Assunto que há apenas algumas décadas atrás era 

coisa do dia-a-dia e não tema de aula. Só após o fim da escravidão que se começou a 

realmente falar sobre a escravidão no Brasil. Antes escravidão era coisa do cotidiano, apenas 

mais uma das características da vida. Mas para estes meninos de agora, a escravidão é um 

conceito estranho, externo, algo que mal conseguem mesurar exatamente. Tanto é verdade, 

que falam sem problemas das diversas características e culturas africanas encontradas no 

Brasil. Após o fim da escravidão, descobriu-se que nem todos os negros tinham a mesma 

cara, ou língua, ou cultura. E que por entre o preto e o branco, havia diversos tons de cinza. 
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A narrativa que os meninos nos relatam é cinzenta. Contada, não a partir das 

diferenças entre branco e preto, mas através dos locais em que estes se misturam. É uma 

narrativa de misturas de cores e tons. Uma narrativa de variação de formas e texturas. Se até 

então, os capítulos anteriores se desenvolveram ordenadamente sempre entre quatro linhas 

horizontais de quadrinhos, agora cada página da narrativa parece querer se organizar de 

modo único. Por vezes são páginas compostas por três linhas de quadrinhos, por vezes são 

quatro, ou dois etc. E os corpos, e os rosto e as roupas dos personagens que por ali deslizam? 

Cada um único, cada feição ou característica própria é ressaltada. No período após-abolição, 

há um interesse verdadeiro em se saber mais, quem são e como são os sujeitos negros 

brasileiros. Um interesse legítimo nos momentos íntimos de trocas e misturas. Até o modo 

das letras dos silenciosos diálogos aparecem para impor um ritmo íntimo de leitura da 

narrativa. Letras desenhadas manualmente... 

O espaço entre a casa-grande e a senzala se desenvolve como palco para conflitos, 

amores, desejos, invejas, rancores, ódios e paixões. A escrava preferida do senhor; será ela 

sua amante ou simplesmente sua pose para prazer? Terá ela desejo pelos beijos de seu 

senhor ou deseja os benefícios de uma relação de tal proximidade com o senhor? De 

qualquer forma, a relação entre senhor e escravos é mais complexa do que a simples 

imposição de poder de um sobre os outros. Sim, é uma relação de poder e de violência, mais 

de uma violência caseira. A imposição do poder do senhor sobre seus escravos ocorre dentro 

do pátio, dentro da casa do senhor. Os escravos não estão lá, eles estão aqui no meio de tudo, 

caminhando pelos corredores, lavando os pés e preparando a comida do senhor. Em meio a 

tanta intimidade, a tantos momentos de mútua fragilidade cotidiana, é realmente impossível 

imaginarmos o surgimento de relações de confiança, de bem-quereres e chamegos entre 

senhor e escravos? 

A nova esposa do senhor sabe que não. Pela janela de sua sala ela observa o seu 

marido, a luz do dia, aos amores com sua escrava favorita. Não lhe espanta o favoritismo de 

senhor por uma das escravas, afinal não está ela também rodeada de escravos de sua 

confiança (página 66, segundo quadrinho)? A vingança da senhora parece ser mais uma 

vingança de mulher traída ou enciumada, do que de uma forma de imposição do poder de 

um senhor sobre um escravo. É um ato passional de ódio e talvez de inveja pela beleza que 

não possui. 
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A raiva que tal ato gera na senzala também é passional. Última gota de maus tratos 

que faz transbordar uma vida toda de ressentimento. Mas se ao invés da nova e cruel 

senhora, ainda estivesse viva a antiga senhorinha? Aquela que era uma santa para com os 

escravos e que até lhes ajudava na cura de suas dores nos casos de abuso do feitor? Teria 

Antônio pego em armas contra seu senhor? Talvez não. Mas fato é que a nova esposa do 

senhor é uma “diaba” e bem sabe Antônio que o senhor pouco tem capacidade de controlar 

sua mulher. Talvez desde muito jovem, Antônio tenha observado o senhor da fazenda se 

amolengando aos desígnios de suas mulheres e amantes. O que começou como uma cena de 

conflito entre alguns indivíduos dá inicio a um incêndio de ódio na senzala. A raiva 

casuística os faz lembrar do velho sonho de liberdade, lhes dá forças para superar os medos 

de serem mortos pelos homens do feitor ou pelas bestas no sertão. De um momento para 

outro, indivíduos diferentes, com línguas e culturas e origens diferentes, se reconhecem 

como companheiros. Percebem que apesar de todas as diferenças, partilham o mesmo ódio e 

rancor. Ódio reservado não apenas ao senhor, mas também aos seus escravos mais próximos, 

aos homens do feitor, a todos os que um dia lhes machucaram. A revolta na senzala não é 

um movimento de classe, pois alguns escravos de concluo com o senhor também merecem 

morrer. O plano de Antônio é claro, matar TODOS que forem contra a sua fuga. 

Por causa da interferência do jovem e gentil professor na narrativa, nos é ressaltado 

pelos alunos, que pensar a história das relações raciais no Brasil através dos espaços de 

mistura entre cores não exclui da análise as relações de ódio e violência. De fato, há amores 

entre a casa-grande e a senzala, mas também ódios e rancores. Acima de tudo não são os 

prédios que promovem as relações, são as pessoas que convivem e habitam tanto a casa-

grande, quanto a senzala. 

Palmares também foi mais um exemplo de local de misturas. Palmares não foi um 

reino maligno de criaturas perversas e descontroladas, em guerra contra a sociedade 

portuguesa e o mundo cristão. Assim como também não foi um Estado composto por negros 

em guerra contra a sociedade brasileira e a civilização moderna. Palmares foi constituída 

através de uma série de comunidades pobres, composta na maioria por escravos fugidos, 

fundada no meio do sertão brasileiro. Escravos fugidos e comunidades miseráveis que se 

organizaram em diversas cidades (mocambos) semi-independentes, comandadas por lideres 
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político-militares denominados “zambi”. Zumbi é apenas mais um “zambi”, um líder local 

de um mocambo. 

Palmares foi um fenômeno político-cultural tipicamente brasileiro, fruto de uma 

sociedade extremamente hierárquica, escravista e monetariamente desigual. Tal como no 

caso de Canudos e outros tantos movimento sociais ao longo da história do Brasil, Palmares 

compunha-se pelos indivíduos renegados pela sociedade colonial da época. As casas em 

Palmares eram de pau a pique, não havia nada de medieval em suas muralhas ou de 

estrangeiro em suas rezas ou na organização espacial de seus mocambos. Havia até mesmo 

escravos em Palmares. Isto porque as comunidades palmarinas estavam inseridas em um 

contexto histórico-cultural específico. Palmares foi fruto de sua época. Suas diferenças com 

as outras comunidades brasileiras, não caracterizavam uma formação social estrangeira no 

Brasil, mas apenas apontam as variadas características culturais que compõe a cultura 

brasileira. 

Que interesse há em estudar a história do fim de Palmares? Assim como todos os 

outros movimentos de comunidades miseráveis na história brasileira, Palmares estava 

destinada a ser destruída. Como aponta Zumbi: como uma comunidade pobre, na maioria de 

negros poderia resistir ao empenho bélico de uma sociedade branca, não apenas superior 

racialmente, mas também com maior poderio econômico e bélico (página 81, quarto 

quadrinho)? O plano bélico de Palmares era fugir e se proteger, e se isto se demonstrava 

impossível, lutar para se proteger. Apenas tentar resistir ao intento eurocêntrico de progresso 

da história do homem. 

O que interessa na história de Palmares é o estudo de como se dava a vida cotidiana 

nos mocambos. As leis e regras sociais através das quais aqueles indivíduos se organizavam. 

Estudar Palmares é estudar parte do processo de formação da sociedade brasileira. Com suas 

misturas e conflitos, com desequilíbrios e guerras, a sociedade brasileira invariavelmente foi 

formada em meio a este contexto. A escravidão no Brasil moldou grande parte das 

características básicas da nação. Palmares, como fruto dessa sociedade escravista, merece 

destaque como fenômeno sociocultural que ajudou a compor a própria sociedade e cultura 

brasileira. 
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1.9  Quarto Período: Zumbi Revolucionário 

Medalhas no peito e fatiotas afinadas! Primeiro dia de aula do curso de história, em 

uma universidade federal (qualquer uma), no ano 1972. O professor se apresenta para turma, 

talvez após escrever seu nome no quadro negro, e para seu espanto alguns alunos estão com 

medalhas no peito e fatiotas afinadas. A piada serve de escape, um modo de apontar a 

incongruência de uma situação real nada engraçada. 

No Brasil, em meio à ditadura militar, o espaço crítico mais confiável era o humor. 

Tirinhas em quadrinhos e charges; críticas sobre a sociedade e a política brasileira, que eram 

escondidas em piadas obscenas e nonsense. Revistas underground como a Chiclete com 

Banana desenvolviam seu humor, através de uma apresentação satírica, meio escrota, do 

universo político social brasileiro. Em meio a piadas de sexo, drogas e rock&roll, manifestos 

políticos eram desenvolvidos aos olhos treinados da típica linguagem produzida na maioria 

das ditaduras de dizer/não-dizendo. A narrativa em quadrinhos deste capítulo se inicia em 

uma cena de ensino superior, contada através de tirinhas. De piada em piada, o enredo é 

construído. 

A presença de observadores (controladores) externos e hostis em uma sala de aula, 

sempre é sentida. Suas roupas, obviamente não são tão espalhafatosas como nas piadas, mas 

sua presença é marcada pelos olhares atentos e desconfiados. Pelos sumiços inexplicáveis de 

outros inocentes alunos aplicados. E aquele silêncio frio da turma, quando inadvertidamente 

se toca em um assunto que, sabe-se instintivamente por todos, não devia-se tocar. 

Felizmente, o professor sabe o que deve fazer. O enfrentamento é um risco extremo demais 

e a fuga, uma possibilidade covarde demais. Cabe então o drible. 

A saída diplomática é driblar os “marcadores” em sala de aula (página 88, terceira 

tirinha). Gingar para um lado correr para o outro. Driblar as adversidades é um modo de 

enfrentar os mais fortes, sem opor-se diretamente a uma força maior. O segredo é despistar o 

ouvinte desatento. Falar o errado para dizer o certo, discursar sobre a vigência da ordem para 

enfatizar sobre sua brutalidade (página 89, primeira tirinha). Diante de uma censura tão 

silenciosamente barulhenta e espalhafatosa (página 89, segunda tirinha), recriar linguagens, 

modos de disser e de enunciar, para contornar o controle sem sofrer perseguição. O segredo 
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de uma resistência política numa ditadura é aprender a dizer não-dizendo e a entender não-

ouvindo. 

A paranoia começa, quando até no bar a vigilância os persegue (página 90, primeira 

tirinha). Aluna e professor se encontram no ambiente de neutralidade filosófica de um bar 

para poderem discutir a verdade sobre o mundo. Que o povo é controlado pelos mais fortes, 

pelos tiranos no poder que a tudo desejam ordenar. Que a história é apenas sua arma mais 

elegante de afirmação de si mesmos e de seu poder. Mas na realidade, ao livre observador 

atento, fica claro a desigualdade e a injustiça que embasa a ordem normal das coisas. A 

defesa da normalidade é a defesa de um status quo injusto e perverso, a verdadeira luta 

daqueles que se dedicam a produzir conhecimento, é a luta pela libertação deste povo 

oprimido e controlado. O objetivo do cientista e do verdadeiro político é a revolução! 

A revolução dos modos, a revolução das crenças, a revolução política e econômica. 

Por isto o revolucionário não é imparcial. A imparcialidade política intelectual de um 

revolucionário apenas produz o caos sem sentido. É um ato de irresponsabilidade a 

revolução pela revolução. A revolução precisa de líderes que a controlem, que a guiem pelo 

caminho certo. O intelectual é um farol para as massas revolucionárias em busca de um 

mundo melhor. Desse modo, há maior hipocrisia do que a atividade imparcial de construção 

de conhecimento? Não escolher um lado é a garantia de que nada irá ser produzido de novo 

ou de útil para a revolução. Não escolher o lado dos oprimidos é apoiar por omissão os 

tiranos no poder. 

A verdadeira história não deve servir como relato dos feitos dos senhores em defesa 

de suas casas-grandes, a história deve ser uma arma dos oprimidos. A verdadeira história foi 

feita pelas mãos dos servos e escravos em sua luta pela liberdade e igualdade diante da 

opressão dos mais fortes e poderosos. A história do mundo foi construída através da luta de 

classes. Dos escravos em sua luta pela liberdade. Por isso Palmares é tão importante para o 

Brasil. A história do centenário quilombo é uma narrativa épica de luta pela liberdade dos 

mais pobres contra os mais ricos. Estudar Palmares a partir de um espaço “neutro” é apenas 

corroborar com as narrativas obscenas e racistas das versões classistas tradicionais, 

encontradas na historiografia brasileira. 
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Zumbi é o herói de todos os oprimidos, pois sua luta é uma luta universal. Zumbi 

luta pela liberdade. Sua ação não é de simples independência ou oposição aos interesses das 

elites. A guerra travada por Zumbi é para e por um mundo onde todos possam viver em 

igualdade e liberdade. O brado de Zumbi e sua fúria são constantes. Não existe espaço para 

debate ou argumentação ou até mesmo clemência, Zumbi luta pela liberdade até o fim. Por 

isso jamais lhe passou pela cabeça a possibilidade de diplomacia. Não existem níveis de 

controle e opressão acetáveis. A luta de Zumbi é pela liberdade pura. A liberdade que faz 

valer a pena o sacrifício maior, o sacrifício da própria vida. 

Zumbi nasceu das chamas da guerra. Foi roubado e escravizado por bandeirantes e 

logo após dado de presente a um padre. Protegido, bem-educado e de certo modo até mesmo 

amado pelo padre, Zumbi foi renomeado com um nome cristão. Um nome de escravo! 

Poderia ter vivido relativamente feliz em seu ameno cativo, porém decidiu que não. Uma 

chama de desejo por liberdade, de vontade de mais vida, impulsionou Zumbi para longe de 

sua casa cativa. Por isso ele caminhou feliz, sorrindo e cantando, para o seu destino. Para 

Zumbi, Palmares é a verdadeira terra prometida. 

Angola Janga, verdadeiro nome de Palmares, era lugar de cores e cheiros e belezas 

indescritíveis (páginas 96 e 97). Como alguém poderia descrevê-la sem usar das mais belas 

cores e dos mais revolucionários desenhos? É uma terra onde a revolução é o ar que se 

respira. Até mesmo os quadrinhos de uma narrativa parecem prisões que precisão ser 

destruídas e violadas. Até mesmo as linhas e grades que ordenam uma narrativa em 

quadrinhos são postas abaixo em Palmares.  

O quilombo é a casa de todos aqueles que desejam a liberdade. O reino dos que 

lutam por um mundo de igualdade e justiça. Governada pelo poderoso Ganga Zumba, 

Palmares era autossuficiente, apenas comerciando com alguns fazendeiros locais apoiadores 

de sua causa, para conseguir armas e pólvoras. Pois a riqueza de Palmares precisa ser 

protegida. Sua simples existência é um marco contra uma sociedade escravocrata e violenta. 

Para que Palmares pudesse existir, um poderoso exército foi constituído. Uma arma bélica 

humana tão poderosa que em alguns momentos colocou em risco a própria unidade 

territorial do Brasil. 
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A narrativa de Palmares é uma narrativa romântica, uma narrativa de sacrifícios por 

um sonho de liberdade. Palmares representa a luta de milhares de heróis anônimos que se 

negaram a baixar as armas, baixar as cabeças, para as injustiças do mundo. E em meio a 

todos estes heróis um deles se destaca pelo brilho e pelo fanatismo pela causa da liberdade, 

Zumbi. Ele é um herói romântico, um herói universal. Está ele assim tão longe dos super-

heróis das histórias em quadrinhos? Não, sua mensagem é simples e universal, tal como a de 

outros heróis dos quadrinhos: lutar a todo custo pela liberdade. Enquanto as cenas sobre a 

narrativa de Palmares vão sendo desenvolvidas neste capítulo, a própria forma das páginas 

se altera. A textura da página por onde se desenvolve as imagens é como a de uma antiga 

comic americana. As cores e o modo de pintura dos quadrinhos são inspirados nas clássicas 

revistas em quadrinhos de super-heróis americanos. 

Por todos estes motivos a traição de Ganga Zumba é tão dolorosa. O antigo Ganga 

decidiu negociar com os escravistas, a mesma elite colonial que escraviza, tortura e mata 

seus irmão negros. Ganga Zumba aceitou negociar com as autoridades portuguesas, 

justificando este ser um ato pela paz de Palmares. Mas a paz que ele oferece é uma paz 

doente, uma paz limitada pelos interesses dos poderosos. Tão desesperado e fraco se mostra 

Ganga Zumba, que até aceita devolver todos os escravos fugidos de Palmares para os seus 

senhores originais. E não bastasse isso ele aparece diante dos demais lideres de Palmares 

arrotando desculpas para a sua fraqueza e irresponsabilidade. 

Cucaú é o reflexo decrépito do sonho de Palmares. Quando Ganga Zumba decide ir 

para Cucaú com seu séquito, ele inicia o processo de decadência de sua própria honra. Uma 

terra insalubre e sem riquezas, onde os homens e mulheres que supostamente devia proteger 

são diariamente “recapturados” por senhores de propriedades vizinhas. A olhos vistos, a 

força e charme de Ganga Zumbam se esvazia, a ponto de ser envenenado por membros 

próximos de seu séquito. Ação realizada tarde demais para que possa impedir o sofrimento 

daqueles que cegos pelas palavras de Ganga Zumba, o seguiram para a maldita terra de 

Cucaú, o anti-palmares. 

Por outro lado, Palmares livre de sua enferma parte, estava pronta para atingir seu 

maior potencial revolucionário através da liderança de Zumbi. O herói da liberdade 

implantou em Angola Janga um regime militar, tendo como sua pessoa a autoridade 

absoluta. Para enfrentar os exércitos escravistas, Zumbi transforma Palmares em uma 
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máquina de guerra. Todos os homens adultos passam a fazer parte do exército de Palmares. 

Com todas as tropas operando sob seu comando, ele concentra seu poder nas muralhas da 

capital de palmares, Macaco. 

Foi diante desta assustadora e imponente construção que as tropas comandadas pelo 

bandeirante Domingos Jorge Velho fizeram o cerco final à Palmares. Jorge Velho, era um 

grosseiro paulista que mal sabia falar português e que era conhecido pelos massacres de 

indígenas que promovia por onde passava. Mesmo este bruto, reconheceu a sagacidade de 

Zumbi e o terrível poder de Palmares. Com muito custo e violentamente os exércitos se 

bateram. E a maior das tragédias e crimes da história brasileira ali se sucedeu, quando as 

tropas escravistas invadiram Palmares... 

 

1.10  Quinto Período: Zumbi Eterno 

Em uma sociedade onde a resposta para cada pergunta está à distância de um clique 

no computador. É impossível esperar da escola e do professor em sala de aula, que sejam 

autoridades absolutas do conhecimento. O ensino no Brasil nestas primeiras décadas do 

século XXI exige do professor a capacidade de aceitar suas próprias limitações. De certo 

modo o professor em sala de aula, assim como seus alunos, é também espectador e 

consumidor dos diversos blocos de informação todo dia produzidos por uma sociedade 

digital. Estamos continuamente postados diante de telas, seja a de uma televisão ou de um 

computador, ou de um celular ou de um cinema. Pagamos por, consumimos e somos 

exigidos pela nossa capacidade de armazenamento e desenvolvimento de informação. 

As maravilhas tecnológicas, os avanços sociais, a quase miraculosa produção, 

importação e exportação de cultura, informação e conhecimento em nível global. Postar-se 

diante de uma tela é atualmente um ritual diário, não o praticá-lo todo dia é correr o risco de 

perder a capacidade de integração social. A imagem encontrada na página 116, segundo 

quadrinho, apresenta uma plateia de jovens postados diante de uma enorme tela. O incomum 

da imagem é que a tela está fora do plano, enquanto que os 

espectadores/alunos/consumidores são o foco central da imagem. Nos rostos há uma 

aparente expectativa, combinada com uma certa passividade. Expressões de sujeitos que 

desejam ser encantados, ensinados, constituídos. Homens e mulheres, todos sentados e 
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padronizados em singularidades espaciais específicas. A troca do espaço “sala de aula” pelo 

espaço ”sala de cinema” no ensino, não altera drasticamente os modos de estudo e 

transmissão de saber. 

Na verdade, a sala de cinema permite até maior controle da atenção dos sujeitos do 

que a sala de aula. Na sala de cinema a metáfora iluminista do conhecimento como luz sobre 

as trevas, é reproduzida e demonstrada repetidamente. A imagem da sala de cinema quando 

focada não para a tela, mas para os espectadores, demonstra as sombras onde se encontram 

os sujeitos, sendo iluminados pela luz do saber que provem da única e imensa tela a sua 

frente. O apagar das luzes na sala de cinema, empurra os olhos dos sujeitos para a única tela 

no recinto. Forçosamente, através de um simples truque de luz, sujeitos diferentes são 

transformados em espectadores/alunos/consumidores. E quando as luzes da sala de cinema 

apagam, não há mais professores e alunos. 

A professora na cena, que tão dedicadamente pede para que todos os seus alunos 

evitem dar atenção para qualquer outra tela, no momento da apresentação do filme 

rapidamente se direciona para uma das poltronas. Ali, quando ela se senta e coloca os 

mesmos óculos de 3D que seus alunos usam, ela renuncia ao controle do saber. Pois quando 

o filme roda, na sala de cinema ficam apenas os espectadores/alunos/consumidores, e quanto 

os professores, estes desaparecem. Não há necessidade de professores, sua presença apenas 

atrapalharia a captação de atenção que o filme exige (a professora, de fato, é lembrada disso 

por um de seus alunos na página 116, terceiro quadrinho). 

Sentados, igualmente separados, com feições de satisfação e passividade coloridos 

pelas luzes bruxuleantes da imensa tela de cinema, os espectadores/alunos/consumidores são 

guiados pelo filme. A experiência de transmissão de saber e informação realizada por um 

filme na sala de cinema é tão poderosa porque não permite questionamentos. Sentados ali, os 

espectadores/alunos/consumidores não tem tempo ou chance nem de virarem os olhos para 

outros lugares. Com sons e efeitos de luz tão poderosos que chegam a ser internalizados pelo 

corpo de cada sujeito (caso do stereo surround e os efeitos 3D). Por algumas horas o 

controle é quase total e geralmente ocasiona no efeito felizmente passageiro de “quem sou?” 

Ou “onde estou?” nos sujeitos espectadores/alunos/consumidores após cada sessão. 
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Contudo, quando Taty passa a dividir a sua atenção entre a tela de cinema e o seu 

“celular tablete interativo”, ela não necessariamente escapa desse efeito (página 123 e 124). 

A ação de Taty apenas a faz balançar sua atenção de uma tela para outra. Mas seja para a 

tela do cinema, seja para a tela de seu celular, Taty tem diante de si apenas telas. A ação da 

professora para que Taty desligue o celular e volte a sua atenção para a tela do cinema, 

porém, não significa uma afirmação da autoridade da mesma (página 125, primeiro e 

segundo quadrinhos). Bem poderia ser uma outra colega a chamar-lhe a atenção (de fato, é 

isso que que fez Ana ao longo da página 124). Ao chamar a atenção de Taty a professora soa 

muito mais como outra espectadora/aluna/consumidora que deseja muito ser guiada pelo 

filme sem ser incomodada, do que uma “autoridade do saber” referente aquele grupo. 

Desse modo, diante dos desejosos e passivos olhos dos 

espectadores/alunos/consumidores na sala de cinema, o filme relata a história de Zumbi dos 

Palmares. Ela se desenvolve por entre telas retangulares de cinema em meio à escuridão das 

páginas onde apenas brilha os jogo de luzes do filme. A narrativa em quadrinhos da história 

de Zumbi reproduz o truque de luz e sombras do cinema, que captura e controla a atenção do 

espectador. A escuridão ao redor dos quadros enuncia que apenas a esta narrativa o 

espectador deve apontar a sua atenção. Intolerantes, as informações ali contidas naquelas 

espécies de telas cinematográficas, não aceitam qualquer tipo de questionamentos. 

Mais do que isso, o filme ali desenvolvido na narrativa em quadrinhos, exige que o 

espectador corrija seus olhos para assisti-lo (página 17). Obrigar o uso de óculos 3D é o 

modo da sala de cinema nos demonstrar mais uma vez a incompletude da percepção 

humana. É o limite da ironia obrigar o uso de aparelhos oculares para permitir ao sujeito 

tridimensional que veja em três dimensões. Isso porque, os óculos de terceira dimensão 

apenas dimensionam a tela de cinema. Ao colocar os óculos, tudo o resto do mundo que era 

normalmente 3D é transformado diante dos olhos do espectador em uma massa incongruente 

e colorida de sombras e luzes sem sentido. Enquanto que as luzes na tela de cinema, lugar 

que a priori estaria reservado para o espaço do sonho e ficção; com os óculos, se 

transformam na mais tangível realidade.  Os filmes de cinema em três dimensões são mais 

invasivos do que quais quer outro, pelo modo que alteram a própria percepção sensorial de 

realidade. 
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Então, Zumbi e a narrativa de Palmares é tão real quanto o dia-a-dia do 

espectador/aluno/consumidor. São personagens e cenários que saltam da tela através da 

distinção de luzes e ângulos. Assim como o desenvolvimento de cenários de tal modo 

realistas em comparação com personagens bruscamente desenhados, que personagens e 

cenários parecem ser elementos separados. A narrativa em quadrinhos da história de Zumbi 

e Palmares se desenvolve através de uma técnica artística que reproduz o efeito de “hiper-

realidade artificial” dos filmes em 3D e o uso extensivo de Computer-generated imagery 

(CGI). 

Quanto a Zumbi; ele é o herói de uma raça em luta contra a opressão e a escravidão. 

Zumbi é o herói do povo negro brasileiro, diante da escravidão e preconceito da sociedade 

branca. Seja a escravidão nos tempos coloniais, seja a escravidão cultural e política que sofre 

o sujeito negro na atualidade no país. Zumbi é belo e forte, ele é imbatível. Sua gana pela 

vitória e liberdade de seu povo não pode ser controlada. Zumbi não pode ser derrotado. Pois 

sua força não provêm de seu hiper-musculoso corpo, mas sim de uma ideia, de um sonho de 

liberdade. É esse sonho que move sua espada, que faz explodir sua arma, que leva para os 

mais distantes confins da terra o seu brado. 

O inimigo de Zumbi não é a sociedade escravocrata ou uma classe mais abastada, 

muito menos é Domingos Jorge Velho. O verdadeiro inimigo de Zumbi é o preconceito 

contra o negro, é a desigualdade que ele e seus irmãos de raça sofreram (e sofrem) ao longo 

da história humana. Nenhuma bala ou lâmina ou doença podem matar Zumbi. Ele é um 

símbolo, é uma mensagem; um grito de afirmação do poder do sujeito negro oprimido. Ao 

perder a muralha de Palmares e ao ser traído pelo mulato Antônio (sujeito nem negro e nem 

branco, o mulato de tanto não ser coisa definida, acaba não sendo um nada), a primeira 

preocupação de Zumbi é garantir que a sua luta seja continuada. Seja garantindo a 

sobrevivência dos guerreiros Palmarinos (página 120 e 121), seja garantindo a sobrevivência 

dos jovens de seu grupo (página 126 e 127). Por isso Zumbi não morre. Ele garante sua 

eternidade ao salvar Camoanga e os jovens Palmarinos, que continuaram a lutar sua luta 

mesmo depois da morte de seu corpo. 

A luta de palmares é a luta eterna de uma raça em busca da liberdade. Sua narrativa 

é presente, não passado. Toda comunidade negra oprimida por uma sociedade branca é um 

quilombo, e todo quilombo é parte de Palmares. Por esse motivo Palmares não é a luta de 
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todos, é a luta do povo negro. Até mesmo Ana descreve o filme sobre Zumbi como sendo 

um filme da sua gente, apenas da raça negra (página 115, primeiro quadrinho). Palmares não 

é a terra de mulatos ou de pardos, muito menos de brancos, Palmares é um espaço virtual 

onde todos os negros em guerra contra a opressão e o preconceito, se encontram. 

Todo o negro brasileiro que decide lutar contra a opressão que sofre. Que firma os 

pés no chão e decide não se deixar levar pela corrente de violência e impunidade contra os 

negros no Brasil, é por excelência um palmarino. O menino que sofre com a perseguição de 

seus colegas brancos apenas por causa de sua raça, a policial desrespeitada apenas por causa 

de sua raça, o estudante violentado e preso apenas por causa sua raça; todos eles ao 

confrontarem seus agressores, são transformados em palmarinos. Em sua batalha final, 

Zumbi brada “por Palmares” (página 130, sexto quadrinho), do mesmo modo que continuam 

exclamando “por Zumbi” aqueles que ainda lutam a sua luta (página 138, primeiro 

quadrinho). Zumbi é eterno porque sua luta ainda é desenvolvida todo o dia no Brasil. Por 

vezes Zumbi e Palmares são um ato de defesa, uma ação de processo, um simples dizer não; 

podem ser uma camisa com as cores pan-africanas ou apenas um corte de cabelo afro. 

Zumbi e Palmares são todas as ações que contrariam o status quo da sociedade branca 

opressiva. 
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