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No primeiro dia de oficina durante minha residência na Jaquer Escool no Platohedro1 falamos de

hackeamento  do  inconsciente,  da  subjetividade  que  atravessa  tudo que existe,  do hacker  como

alguém que atua também no patamar da memória e da produção de imaginários, na reciclagem de

signos antigos, na reciclagem de mitos. Essa conversa foi nos levando aos poucos para a ideia de

experiência do tempo e da  imortalidade que culminou nos vampiros, que engendraram a partir dali

nossas ações, sem ninguém saber direito como se intrometeram. Talvez porque sejam personagens

pops, com amplo reconhecimento. Esse texto levanta algumas suspeitas e aproximações com esse

espectro2.  

Alguns  de  nós  tínhamos  visto  o  filme  do  Jim  Jarmush  “Only  Lovers  Left  Alive”,  no  qual  a

experiência do tempo é um dos principais vetores. O casal de vampiros Adan e Eve, sustentados por

uma trilha sonora reveladora, se confundem com as origens da história humana, ou não lhes seria

atribuído  esses  nomes.  Sobreviventes  até  a  contemporaneidade.  Em  uma  de  suas  conversas

comparam a época atual com a da inquisição. Ele querendo se matar, por não suportar a vida dos

zumbis (humanos) que estavam destruindo o planeta, ela dizendo que já tinham passado por coisas

semelhantes, como na época da inquisição. Ele um vampiro hacker, fazendo antena do it yourself

que capta o som das estrelas diretamente do seu jardim, onde também tem Amanita Muscária. A

casa toda feita de tecnologias obsoletas. Geladeiras que não funcionam, guitarras antigas, televisão

analógica. Compram sangue diretamente de um trabalhador do hospital, sangue puro, sem pescoços,

* Fabiane Morais Borges é artista, ensaísta, pesquisadora, Doutora em Psicologia, autora de dois livros: Domínios do 
demasiado (Ed. Hucitec - 2010) e Pornografia Esquizotrans (Ed. Ex.Libris – 2010). Ultimamente anda as voltas com 
cultura espacial e tecnoxamanismo). http://catahistorias.wordpress.com e catadores@gmail.com 
1 Casa de cultura e Hacker School - Platohedro – Medellín. http://platohedro.org/  . Durante a residência, todos 
entramos em um devir vampiro, fizemos ritual de iniciação de vampiros, ruídos de vampiros, cena de vampiros, 
apresentação de vampiros. Para ver essas coisas aqui - http://platohedro.org/?p=2230
2 Fabián Ludueña Romandini -  La comunidad de los espectros I. Antropotecnia, Volume 1 - Miño y Dávila editores, 
Buenos Aires 2010.
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perseguições,  seduções,  assassinatos,  pelo menos não sempre.  O filme traz uma dimensão mais

poética e existencialista desses sujeitos que não morrem, que atravessam a história da humanidade,

e  que  atualmente  mostram  evidente  preocupação  com  fim  do  mundo.  Tira-nos  da  frente  a

insensibilidade mórbida dos vampiros homicidas em busca de sangue a qualquer custo. 

Nem sempre o vampiro foi um chupador de sangue,  durante a idade média ele era considerado um

fantasma, que se tornou assim por ter sido acometido de morte ruim, ou de uma não morte através

de alguma maldição,  ou devido alguns procedimentos que não cumprira antes de morrer, como

casar-se, reproduzir-se ou de ter cometido suicídio, sofrido homicídio quando jovem, entre outros.

Várias eram as situações que poderia fazer imergir um vampiro, e não foi fácil manter sua discrição

durante todo esse período, pois tal qual as bruxas, os vampiros também foram perseguidos, caçados

e mortos3. 

Assim como o vampiro não surgiu como chupador de sangue no imaginário humano, tampouco

deverá  continuar  sendo  futuramente.  Hoje  em  dia  existem  ficções  que  descrevem  vampiros

integrados na sociedade, que não precisam assaltar ou assassinar para saciar sua sede, pois já tem

acesso  a  sangue  sintético,  fabricado  em  laboratórios  de  empresas  farmacêuticas4.  Isso  nos  dá

subsídios para pensar que o mito vampiresco está em mutação, como já aconteceu outras vezes ao

longo da história.

Todos  os  mitos  são  reinventados  e  reinterpretados  conforme  vão  atravessando  as  épocas.  Os

vampiros do século XXI, continuam com características  de vampiro, mas sua realidade é outra. Se

na  época  da  sua  mais  esplendorosa  caracterização, durante  o  século  XVIII, era  praticamente

impossível pensar na imortalidade humana sem recorrer a alguma metafísica, algum conjunto de

crenças, alguma explicação religiosa ou ficcional, hoje em dia as pesquisas científicas ligadas  a

informação, nanotecnologia, engenharia genética, já apontam para a possibilidade de tal fato. 

Inúmeros são os discursos científicos e práticas laboratoriais que atuam no sentido da extensão da

vida.  Mesmo  que  ainda  incipiente,  e  na  maioria  das  vezes  deixando  as  pessoas  em  estado

vegetativo,  os  testes  estão  se  consolidando,  e  vidas  humanas  são  prolongadas  através  de  usos

tecnológicos.  Não são poucas as referências ao ciborgue, a esse híbrido entre tecnologia natural e

tecnologia humana (que pode ser orgânico, não necessariamente metálico) que tem habilidades que

os humanos comuns não tem, e maior durabilidade. Também presenciamos os processos de seleção

3  Claude Lecouteux - História dos vampiros – Autópsia de um mito. Editora Unesp. São Paulo. 1999.
4  Erick Felinto - He Has no Reflection: Vampirismo, Percepção e as Imagens Técnicas. Artigo apresentado no XIII 
encontro da sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audivisual (Socine), em outubro de 2009, São Paulo. 



genética  que  atuam  com  remoção  de  cadeias  de  DNA causadoras  de  doenças  nos  fetos,  os

protocolos de triagem de óvulo e sêmen a partir de características fenotípicas nos bancos genéticos.

Isso tudo aponta para a busca de mais-vida ou ânsia de imortalidade e aperfeiçoamento da espécie

humana5. 

De um lado então temos o mito do vampiro em transformação, que não é mais uma besta assassina,

mas  continua  imortal.  De  outro  temos  a  promessa  científica  e  midiática  da  vida  prolongada,

geneticamente  perfeita.  Uma  utopia  de  humanidade  selecionada  para  enfrentar  um mundo  em

evolução, conquistando outros planetas, suportando viagens interplanetárias de grande distância,

resistindo ao futuro da Terra, com todas suas intempéries,  tornando-se superior ao humano, um

biociborgue. No meio disso temos o capitalismo e o antropoceno6. 

Uma das consequências da desvinculação do vampiro ao chupador de sangue, é a mudança da sua

sina, que conceitualmente foi atrelada historicamente a déspotas, facínoras, fascistas, imperialistas

que sugam a  vida dos  povos.  Hoje  em dia  já  nos  é  permitido  começar  a  pensar  em vampiros

imiscuídos entre os facínoras, entre os grandes industriais bélicos, entre os imperadores e também

entre os terráqueos, entre os ativistas, entre os defensores da Terra. 

A evolução da ciência/tecnologia tem suas consequências, ela está diretamente vinculada ao capital,

aos  modos de produção,  à  mais  valia,  à  sociedade de consumo,  que  a  utilizam para  benefício

próprio  e  a  controlam a  fim  de  promover  geração  de  mais  renda  para  poucos  e  precarização

continuada  do  resto  da  população  global.  As  consequências  são  sabidas  por  todos,  montanhas

dilaceradas, rios contaminados, fim das florestas, aquecimento global, derretimento das geleiras,

minimização da biodiversidade, transformação radical das camadas superficiais da Terra, em sua

órbita e em suas profundidades. A ciência/tecnologia como os vampiros não são necessariamente

bons ou maus,  mas podem habitar  todo tipo de ética,  espaço ou intenção,  negar  a intuição ou

investi-la. 

Vampiros da Corrogênese no Antropoceno. 

Há quem diga que as novas montanhas de exploração serão as lixeiras. Ali onde habitou Estamira7,

5 Cfe. Sandra M. L. P. Gonçalves “Do Vampiro ao Cyborg: Imagens Cinematográficas e o Desejo de Mais-Vida.
Trabalho apresentado no II ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, realizado de 03 a 05 de
maio de 2006, na Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil.
6 Antropoceno – Considerada a atual idade da Terra, onde a superfície do planeta (assim como órbita e escavações
profundas), foram tomadas pela ação humana. É o resultado da grande industrialização humana que devastou a natureza
e está provocando as catástrofes ambientais. http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocene
7 ESTAMIRA é a história de uma mulher de 63 anos que durante 20 anos viveu e trabalhou no aterro sanitário de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropocene


onde se juntam os excedentes da humanidade. As montanhas de mineração perfuradas e esvaziadas,

os lixões de esgoto e estrume, as cidades feitas em torno das fábricas poluidoras. O lixo vai se

tornado aos poucos uma paisagem habitual, consequência da grande aceleração do desenvolvimento

produzido a partir da metade do século XX. Como no filme Elysiun8, um cenário baseado em lixo

tecnológico, eletrônico e plástico, com lençóis de água infectados, montanhas e abismos repletos de

resíduos civilizatórios, com suas implosões, emissões de gazes que se juntam à fumaça das usinas,

que aqui na Terra continuam sendo feitas cada vez em maior número, em nome do desenvolvimento

e consumo, já que no filme os ricos e poderosos vivem em uma colônia espacial salutar, como na

Terra vivem em seus condomínios blindados. 

Elizabeth Povinelli9 fala de três imagens para pensar o contemporâneo: o deserto, o animismo, e o

vírus.  Considero-as  lúcidas  e  expressam  bem  as  atuais  circunstâncias  a  que  estamos  todos

submetidos, mas acrescentaria a isso, o lixo. Tomo a liberdade de criar variações sobre cada uma

das  imagens.  O  deserto  seria  a  paisagem  da  Terra  num futuro  já  atuante,  rios  secos,  cidades

abandonadas pela falta de chuva, calor excessivo, populações de refugiados climáticos. O animismo

é o pedido de ajuda do humano a outras espécies mais velhas que ele, a compreensão tardia de que

os antigos estavam certos em tratar os elementos da natureza como possuidores de inteligência,

subjetividade,  comunicabilidade,  vitalidade,  a  tentativa  de  entrar  em relação interespécies,  para

salvar o mundo de um porvir monotemático: o homem. O vírus é a noção de que os limites do que é

vida e do que é não-vida estão sendo suspensos, e passa-se a ter outra dimensão da matéria, e do

que representou a diversidade de civilizações no planeta. A floresta como civilização de milhões de

anos causou menos estrago à Terra do que a humanidade em seus parcos milhares de anos, e aqui

se considera a possibilidade real do próprio humano ser encarado como vírus, com sua habilidade

para infectar, destruir e auto reproduzir-se, até a transformação do planeta em extensão de si. O lixo,

que  eu  coloco  também  como  imagem,  é  o  excedente  civilizatório,  o  que  foi  negligenciado

organicamente, culturalmente, etnicamente, metafisicamente, materialmente. O que foi desprezado,

mas que não foi nem poderia ser deletado inteiramente, então se acumula, se gaseifica, infecciona,

cria indigestão, não é reabsorvido pela Terra sem gerar fluído, pus e forjar sua vingança a partir da

contaminação generalizada. 

Jardim Gramacho que recebe diariamente mais de oito mil toneladas de lixo produzido no Rio de Janeiro. Ela é 
brilhante, inteligente e profética. Filme de Marcos Prado – Brasil/2005      
https://archive.org/details/Interativismo_Estamira_Filme
8 Elysiun - Filme de ficção científica dirigido por Neill Blomkamp. EUA. 2013.
9 Elizabeth Povinelli. Professora de antropologia e estudos de gênero na Columbia University. Foi apresentado um 
video de entrevistas feitos especialmente para o evento Os Nomes de Gaia – Do Antropoceno à Idade da Terra. Rio de 
Janeiro/Brasil – setembro 2014. http://osmilnomesdegaia.eco.br/

http://osmilnomesdegaia.eco.br/
https://archive.org/details/Interativismo_Estamira_Filme


É nessa paisagem que quero colocar nossos vampiros da corrogênese10. Nessa terra do lixo, nas

cidades desérticas, num planeta já débil que não se sustenta inteiramente, atacado por um vírus

inteligente e sem limites que são os humanos. Coloco-os nessa cena sabendo que estão em todas as

outras. O fato de serem vampiros não credencia-os para o bem ou para o mal. Mas eu prefiro me

referir  a  nosso  personagem conceitual,  que  é  plural,  como seres  imortais  atentos  a  seu  tempo,

correspondentes aos desígnios e urgências da Terra, sua eterna morada. Talvez sejam eles os únicos

herdeiros da Terra de fato, enquanto os humanos não lhe fazem companhia na duração da vida.

Imagino a dor desses vampiros em ver sua residencia permanente, ser destruída pelos fazedores de

fumaça, adoradores de xawara, sempre atrás do metal e do ouro. Os filhos do carbono, fossilizados.

É nesse lugar do antropoceno que a nova geração de vampiros produz a corrogênese. Seu modesto

papel de recicladores da Terra. Corroem as estruturas da civilização, com seus processos alquímicos

e dissolventes. Sua ação árdua e estimulante de resgatar o animismo debaixo do lixo civilizatório.

Talvez um dos seus primeiros passos para isso seja ouvir os resíduos. Porque vampiro é morcego, se

orienta por barulhos, por ecos. Detectam através de ondas ultrasônicas a localização daquilo que

parece estar invisível. 

Como vampiros recém iniciados, compreendem que o sangue que lhes sustentam agora provém do

ruído das quinquilharias, de suas frequências acústicas, sonda ou onda. Seres anímicos que tocam os

recursos obsoletos, conectam seus circuitos e ouvem seu chiado. Transformam-no em trilha sonora

para sua expedição, a trilha que lhes leva a aprender línguas não humanas. Conectam seus cabos nas

árvores  sobreviventes,  a  ver  o  que  dizem.  É  matéria  sob  matéria.  Uma  rede  de  matérias

interconectadas que propicia a comunicação interespécie. Matéria intermediada por membrana de

bactéria, de pele, de osso, e de metal. Decompõem os metais, separam-os, devolvem-os para uma

possível origem. Ninguém sabe de quais túneis de escavação sai o ouro, a prata, o ferro que compõe

os  hardwares,  as  latarias  dos  tratores,  os  processadores  dos  celulares,  os  molinetes  das

colheitadeiras. Polinizadores, colaboram para sustentar restos de ecossistemas, espalhando sementes

e devorando pragas, se orientando na noite escura, por entre os apagões cada vez mais constantes.

Radares afiados. 

10 Termo extraído do manifesto do grupo Radioatividade/2005 – interpretado nesse texto como a ideia de corroer a
gênese. A Corrogênese não existe, por isso vive/A Corrogênese nasce quando a realidade morre/A Corrogênese habita
na expansão  dos sentidos/A Corrogênese deseja e  inconscientemente é  desejada/A Corrogênese ama e é  odiada/A
Corrogênese é ódio e indignação/A Corrogênese supera-se em si mesma, alimenta-se de si mesma/A Corrogênese é o
inverso contradito sobre a reflexão do impacto/A Corrogênese é a espacialidade sem espaço, é tempo atemporal/A
Corrogênese  universaliza/símbolos  para  gerar  códigos  específicos/A  Corrogênese  é  amorfista  e  metamórfica/A
Corrogênese expressa conteúdo indefinido atingindo novas inteligências. 
Cfe. http://www.fotolog.com/radioatividade/10384944/

http://www.fotolog.com/radioatividade/10384944/


Esses vampiros da corrogênese se aliam aos últimos pajés das florestas em sua escuta ampliada. O

sangue é o ruído. Nunca é suficiente. Quanto mais ouvem mais emergem num mundo que até então

não fazia sentido. Um mundo sonoro, onde o que é vivo se manifesta por traz de uma aparente

morte. Uma morte induzida por séculos na cabeça dos humanos. Os vampiros sobreviventes de mais

tempo, têm na sua própria existência o exemplo da não-vida e da não-morte, há muito concatenados

com os estados sensíveis da matéria, se entregam a beber o sangue novo e sujo. Provavelmente

acreditam  que  absorvendo  o  ruído  compreendem o  conhecimento  das  máquinas,  em  todo  seu

apogeu e toda sua obsolescência. Nessa ação pensam estar colaborando para a constituição de uma

rede de concentração, cujo projeto é  remover  o chip do ideal  evolucionário da mente humana,

pensando na involução, ao retorno a algum ponto onde a ciência e a tecnologia poderiam ter tomado

outro rumo, talvez em grandezas surpreendentes caso tantos hereges, tantas bruxas, tantos índios,

tantas inteligências não tivessem sido assassinadas. Há um ponto reversível que pode ser acessado,

dizem aos mais novos. Querem beber o líquido ruidoso da decadência civilizatória, até transformá-

lo em insurreição. Por enquanto são ainda poucos, e se limitam a uma práxis, sem muita amplitude

mas com habilidades surpreendentes. 

No lixo há competição entre empresas de médio e grande porte, que exploram os corpos miseráveis,

cada vez mais sob controle, por uma polícia cada vez mais brutalizada e por uma biopolítica cada

vez mais sofisticada, precisa. O lixo passa a ter valor, mas como último recurso de exploração,

irrefletidamente.  Máquinas  novatas  sobre máquinas  caducas,  sem ontologia.  Não se livram das

fábricas, nem das usinas, a paisagem continua desértica. O vírus humano atuante, com suas utopias

de imortalidade e desenvolvimento.  Projetos de ocupação de outros planetas ascendem. Não há

remorso. É um mal necessário para a libertação, dizem. O desencanto que tomou conta dos sonhos,

por terem procurado em vão anos a fio uma explicação que aplacasse a falta de sentido, tornou-os

céticos. A solidão sideral metamorfoseia-se em vontade de expansão, tatuar a imagem do homem

sobre todas as coisas. A ciência tomou conta da ficção. Isso não impede que os fantasmas aflorem

de todos seus esconderijos. Mortos que falam com vivos e criam novas tábuas da lei.  Índios já

desterritorializados entregues a aridez das estradas feitas em meio a suas terras. Mistura-se todo tipo

de  fanatismo  religioso  e  medo.  Não  há  mais  Deus  para  segurar  o  intempestivo.  Grupos

fundamentalistas se saqueiam e se destroem. Os genocídios continuam constantes. Todos veem as

notícias por entre a publicidade das esteiras virtuais. Por outro lado um niilismo pungente capaz de

apaziguar a dor dos descrentes. Não há como conter a aceleração desenvolvimentista. Antes da

morte  da  Terra  será  possível  habitar  outros  planetas,  para  sempre  astronautas,  nem que  sejam

poucos os escolhidos. Esta é a lógica. Que sejam somente 144 mil, herança do narcismo judaico-

cristão.  A esses  será  revelada  a  verdade  ou  a  suas  gerações  futuras,  caso  não  alcancem  a



imortalidade a tempo dos grandes voos. As máquinas subindo cada vez em maior número, cada vez

mais alto. Os foguetes começando a se popularizar por governos, empresas, grupos civis, utopistas,

que morrem nos lançamentos, alguns vão mais longe.  Aqui em baixo, guerra constante por água e

alimento. 

Nossos vampiros da corrogênese seguem seu caminho descivilizatório, escutando a matéria, que

para eles, não fala língua humana e nem profere punições. A conjuntura não é propícia para grandes

transformações. É um caminho difícil e prazeroso. Estão sedentos por escuta, vingando-se da surdez

da História. Essa escuta não se concentra só nos ouvidos, ou na fala. Outra comunicação está em

jogo nessa ruidocracia. A escuta é de todo o corpo e pode ser entendida como transconectividade

sinergética. Na medida que entendem isso, mais crescem por dentro. Se concentram em saberes do

passado e do futuro. 

Essa vida meia boca é o que lhes cabe por enquanto, mas não há desespero. Há um outro lugar onde

se refugiar.  Quando se perde a  esperança,  não se cai  necessariamente no desespero,  é possível

adentrar em outra atmosfera, mais imanente. É preciso aprimorar a escuta. Porque tudo soa. A voz

humana também é ruído. A eterna ladainha humana. Ruído que atrapalha as emissões alheias, cria

curto circuito, poluição de emissão, quando nada escuta, nada conecta, só emite. 

Desse  entrelaçamento  de  deserto,  animismo,  vírus  e  lixo,  surge  uma alegria  trágica,  atrelada  a

corrogênese,  sua  ação.  Se  a  escuta  do  ruído  do mundo  e  do  lixo  é  um primeiro  momento  de

compreensão profunda e  transformação da História,  ao mesmo tempo surgem outras  ciências e

outras tecnologias advindas de pensamentos que não se deixaram desaparecer. Ficaram grudadas

nas lixeiras humanas servindo de compostagem para as existências que se realizam agora.  Nos

lixões ainda não mapeados, se fazem as festas dos imortais, dos que veem na morte, que também é

lixo, a virtude da insurgência. É um momento de tristeza mas também de comemoração porque é

propício para novas narrativas. E nesses momentos os vampiros da corrogênese se juntam para fazer

as festas de ruidocracia. Fazem vivos e não vivos se comunicar, e ali reacende uma fagulha de sol. 
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