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Resumo: pretende-se estudar, através das imagens cinematográficas (gênero 

horror e ficção científica), como a questão da mais-vida no corpo tem sido articulada a 

partir dos modernos (figura do vampiro) até o contemporâneo (figura do cyborg). 

Buscar-se-á um aprofundamento das relações entre mídia, ciência e tecnologia. Mais do 

que um artigo, o texto a seguir constitui-se em um resumo de um projeto de pesquisa 

(em andamento). 
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Na atualidade, o progresso do conhecimento biológico e da técnica médica não 

pára de avançar e a morte, de destino inevitável, avizinha-se como mera contingência. 

Vivemos a época de efervescência das tecnologias da vida . A morte parece deixar de 

ser uma condição da vida, tornando-se uma fronteira relativa ao avanço potencialmente 

infinito da tecnobiologia. As possibilidades trazidas pelas novas tecnologias da 

informação (incluindo aí as biotecnologias, nanotecnologias, engenharia genética) 

apontam para a possibilidade e a probabilidade de uma imortalidade em vida. Ânsia-se e 

quer-se a vida eterna 

 

mesmo que essa, no momento, seja apenas o alargamento do 

prazo da permanência em vida 

 

em carne, sangue e músculos. O que se sabe é que esse 

tipo de imortalidade não abençoará a todos, sabe-se que o acesso a uma vida mais longa 

está tecnologicamente estratificado; o alto custo e mesmo a viabilidade de sua execução 

em massa a tornam pouco provável. Fica então como opção, consumi-la 

imaginariamente através das imagens produzidas pelos media, de modo particular nas 

imagens cinematográficas, quando estas aliam o corpo à tecnologia com uma promessa 

de mais-vida implícita; lugar onde também a mais-vida é problematizada (positiva e 
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negativamente). A pesquisa Do Vampiro ao Cyborg: imagens cinematográficas e o 

desejo de mais-vida tem como tema fundamental a questão da morte, melhor 

dizendo, o desejo de mais-vida.  

Esse tema vem sendo abordado desde a dissertação de mestrado da autora 

(GONÇALVES, 1996) da presente pesquisa, em que se buscou pensar a morte e o mito 

na contemporaneidade. O campo das indagações partiu do investimento midiático na 

morte de Ayrton Senna. A questão que permeou o estudo foi a de pensar como o mito e 

a morte dão-se na Sociedade Contemporânea. 

No doutorado, Salvação e Contemporaneidade: sedução, media e tecnologia 

(GONÇALVES,2001), deu-se continuidade ao tema refletindo acerca do conceito de 

imortalidade através do discurso dos media, focalizando especificamente o discurso da 

publicidade quando esta se utiliza, na construção de suas mensagens, do cruzamento do 

corpo com a tecnologia com promessa de mais-vida. A hipótese principal foi de que os 

media e, por contigüidade, a publicidade, detêm hoje o discurso de salvação (salvação 

no corpo), prerrogativa anterior do discurso religioso, na promessa de um paraíso futuro 

após a morte, passando pelos modernos com a promessa de emancipação (salvação 

laicizada) através da revolução, chegando hoje a uma salvação anunciada pelos media 

que se fazem porta-vozes do discurso da ciência que se traduz num discurso que nomeio 

tecnoteológico. 

A questão da mais-vida, do seu controle, tem sido um instrumento do poder e 

tem se exercido através do que nomeio a barganha da esperança, único Bem a restar 

na caixa de Epimeteu aberta por Pandora, embutida em discursos por vezes utópicos que 

antevêem para o Homem uma finalidade superior, seja através da religião, ou num além 

não religioso. No exercício desse poder, a questão da morte é fundamental, visto que o 

poder exerce-se num corpo e nele, como um vivo. Portanto, é no corpo que se 

concretiza, se materializa o controle. É no domínio dos seus usos, na regulação e 

normalização de seus prazeres, que se realiza a barganha da esperança. 

O poder pastoral, Igreja Católica, exerceu seu domínio e poder sobre os homens, 

justificando-se na promessa negociada da qual era portador. Através de seus pastores, 

elo entre o mundo da carne e Deus, a palavra da salvação se espalhava: o corpo, matéria 

perecível, é mortal, mas abriga uma alma imortal (a morte neste momento é tida como 

lei da espécie e o desejo de mais-vida é projetado em um além). Através da enunciação 

de si no ato da penitência, expondo os males da carne 

 

para ter de volta o paraíso 

perdido, há de se domar a carne, trazendo-a ao domínio da vontade, possibilidade de 



 
salvação da alma 

 
o indivíduo, por meio de seu pastor, reconciliava-se com Deus. É 

neste lugar que se funda o poder da Igreja, cuja origem é o próprio Deus. 

Com a modernidade, herdeira de um corpo tornado laico pelo pensamento 

Ilustrado 

 
entre seus filósofos, ganhava corpo a idéia de que a matéria possuía uma 

origem natural, e não divina , e sua aposta na razão, o homem, dotado de um corpo que 

se separa da alma, está destinado a viver no mundo e dominá-lo. A ciência moderna 

floresce tendo no Estado sua razão principal. O poder absoluto não é mais o de Deus. A 

Igreja passou a ser questionada como fonte de poder secular, político e econômico. Do 

mesmo modo, seu poder de infalibilidade é posto em dúvida. A esperança ocupa agora 

um novo lugar e a barganha exerce-se na gerência da vida dos homens através do 

regime disciplinar, no controle das populações, enfim num bio-poder, individualizante e 

massificante. O Corpo agora conta e almeja viver. Saber-se finito, limitado no tempo, 

permitir-lhe-á construir uma história, forma de realização da promessa de emancipação 

dos homens  essa foi a forma moderna dos homens manterem a esperança. 

Na contemporaneidade a promessa intensifica-se, e o exercício do poder 

 

a 

barganha da esperança é clara , faz-se anunciar nos media. O corpo, mais do que 

nunca, é o campo de seus investimentos, tornado para muitos única possibilidade de 

salvação, salvação que se presentifica na carne. Corpo individual e narcísico que busca 

o prazer, a beleza, a saúde e a longevidade. A detentora da esperança é a ciência somada 

à tecnologia; os porta-vozes deste novo Deus são os media distribuindo, 

democraticamente , através de um discurso de poder que nomeio tecnoteológico 

 

une 

a si as prerrogativas do poder religioso de salvação, substituindo a fé pela certeza dada 

pela tecnociência , os modos de fazer e agir para, até agora, uma maior permanência 

em vida. A esperança nunca esteve tão próxima de ser realizada. 

Neste texto, que se faz um prolongamento das questões acima expostas, 

objetiva-se estudar, através das imagens cinematográficas (gêneros de horror e ficção 

científica), como a questão da mais-vida no corpo (corpo onde os diferentes poderes se 

exercem) tem sido articulada; como a barganha da esperança tem sido inoculada, o que 

levará a um aprofundando das relações entre media, ciência e tecnologia (tecnologias 

midiáticas de divulgação da ciência, especificamente da ciência aplicada ao corpo, que 

irão lançar mão de todo um aparato tecnológico 

 

mesmo simulacional 

 

para isso). 

Essas relações parecem consolidar-se (encontram espaço para suas representações) no 

entretecer de fábulas que o cinema pode ser, espaço dramático capaz de possibilitar uma 

compreensão crítica do mundo. O cinema nos acessa um tempo mágico, um tempo [...] 



 
subtraído à duração do vivido, propício à crença lúdica numa realidade diferente [...] 

território estrangeiro povoado por seres que só a nossa imaginação e a nossa inteligência 

tornam familiares . (GEADA,1987, p. 9) 

 
tempo da estranheza e da fascinação. O 

cinema é hoje o grande contador de histórias. O imaginário proliferante da sociedade 

ocidental é inseparável da história do cinema, história também da simulação, do horror e 

da ficção científica: seu apelo imagético modela e organiza o imaginário 

contemporâneo, preparando o individuo muitas vezes para o que virá. O cinema pede, 

de modo contínuo, novas formas de percepção e reações frente ao real, através dos 

modos como representa o mundo. Ele descreve um universo onírico, criando 

personagens do sonho coletivo, ou imagens de pesadelo. Por mais banal que seja uma 

imagem, ela provoca uma resposta, ao mesmo tempo individual e coletiva, fruto da 

cultura na qual os imaginários estão imersos, frutos de uma época. Na ficção científica, 

por exemplo, mundos novos e outras realidades são apresentados, com imagens de 

futuros sinistros, trágicos ou extravagantes, extraordinários. Nestas histórias, a 

tecnologia é onipresente e afeta continuamente o desenrolar da vida dos homens 

 

que 

se sentem ameaçados, admirados, assombrados, confusos, deslumbrados , revelando os 

medos, angústias, desejos e ansiedades dos homens de cada período histórico, em 

relação ao que pode ser o porvir técnico e o da própria humanidade. Hoje o mundo da 

ficção científica penetra e passa, praticamente, a se atualizar frente ao mundo real. 

Do exposto até o momento, pôde-se perceber o corpo como um entrecruzar de 

natureza e cultura (o artifício), onde ingerências dão a ver a sociedade que os produz. 

Traçou-se, de modo ligeiro, as diferenças entre o corpo moderno e o corpo 

contemporâneo (de produtor a consumidor). Chamou-se também a atenção para o papel 

dos media na conformação do que deve ser um corpo. Embutido nesse desenrolar 

sobressai o desejo de mais-vida , seja um desejo próprio, do Estado ou do Mercado. A 

ciência, provedora, é aquela que pode implementar tal desejo de vida, seja através de 

tecnologias aplicadas aos corpos, seja através de tecnologias dirigidas aos nossos 

imaginários (as tecnologias da imagem, a simulação de um real). Este entrecruzar 

tecnológico pode ser visto no cinema, em suas imagens. 

Surgem então as imagens cinematográficas e no que aqui interessa as imagens 

do vampiro (Drácula, Nosferatu, Lestat,...), da criatura de Frankenstein e do cyborg 

(passando por seus intermediários: robôs e andróides) são a matéria-prima para o 

pensamento, nas promessas que portam de um mais-que-homem (homem definido por 

sua condição mortal) e nas questões que fazem emergir. As três figuras funcionam como 



 
espelhos, imagens que a um primeiro olhar nos causam estranhamento e que no entanto 

nos remetem a nós mesmos, deixando-nos ver mais limpidamente. Através destas 

figuras e suas representações no cinema (em sua grande maioria baseadas na literatura 

já existente sobre o assunto) buscar-se-á mapear no passado recente (modernos) e na 

contemporaneidade como a mais-vida no corpo tem sido vivida por vezes como um 

valor positivo para a categoria do humano e, por vezes como um valor negativo (tanto 

sincrônica como diacronicamente), demonstrando também a dualidade das atitudes em 

relação à ciência, como esta pode ser uma utopia tanto positiva como negativa. A 

escolha do vampiro, num primeiro momento, servirá para caracterizar o mundo 

moderno, visto ser o vampiro tudo aquilo que nega a Modernidade, uma espécie de 

retorno do recalcado. O vampiro é neste momento a representação da antinatureza, ser 

limítrofe que borra fronteiras desmanchando as oposições modernas, o vampiro é o 

sono, o pesadelo da razão. O corpo do vampiro se coloca contra a ordem estabelecida, 

nega as luzes, foge para a sombra da inconsciência, é para o homem moderno o 

involuntário , perseguido pela religião e a psicanálise, aquilo que por desconhecer o 

homem não pode unir e então o expulsa para regiões distantes, transformando-o em 

personagem de um relato fantástico. Vida e morte perpassam a figura erótica do 

vampiro que encarnava também a liberação dos desejos sexuais reprimidos pela 

Sociedade Vitoriana (MELTON, 1995, p. XXVIII). O vampiro, ser de origem medieval, 

emergente em um mundo em transição, onde a razão trava uma luta sem tréguas com 

medos reais e imaginários, parece ser o anúncio da emergência do corpo, sempre terra 

estrangeira, como o lugar de salvação possível aos homens, um corpo sem alma 

 

linhagem pelo sangue , não do morto, mas do vivo, matéria biológica (a figura do 

vampiro parece estar ligada a uma concepção religiosa do mundo. O corpo imortal do 

vampiro contrapõe-se à alma imortal do cristianismo e, neste sentido o imortal do 

vampiro é o desde sempre morto). 

As conexões possibilitadas pelo vampiro são inúmeras e suas atualizações 

também. O desenrolar do projeto trá-las-á à tona. Retenha-se apenas que o vampiro 

pode estar presente hoje (ser a matriz), por exemplo, no narciso sanguinário tão bem 

dramatizado no filme O psicopata americano . Marque-se que este é um estudo com 

uma perspectiva genealógica, que busca apreender as condições de possibilidades que 

fazem surgir em cada momento histórico, as relações e oposições entre os corpos, suas 

designações e suas especificidades. 



 
Voltando aos modernos, ao desejo de mais-vida e suas relações com o 

desenvolvimento da ciência, chegamos a outro personagem: a criatura de Frankenstein, 

também ser limítrofe, antinatureza, Contaminação mútua da morte e da vida

 
(BRETON, 1995, p. 51). Em Frankenstein, o horror não é estrangeiro, além fronteiras, 

mágico, é fruto da ciência. Ele enuncia o imaginário da intrusão da técnica no corpo: 

[...] a horrível criatura assinalava, no mesmo movimento, o fascínio pelo progresso da 

ciência e o pânico gerado por suas possíveis vitórias no embate contra a natureza.

 

(TUCHERMAN, 1999, p. 137). O vampiro e a criatura, utopias negativas, colocam a 

questão do que seja o próprio do humano e apontam para o rompimento de fronteiras 

com o qual o contemporâneo se defronta: as modificações anunciadas dão-se no corpo, 

condição do homem  muda o corpo, muda o homem, suas condições de possibilidades. 

Com o desenvolvimento da ciência, a relação homem/técnica adquire outros 

matizes. O corpo produzido pela ciência hoje é um corpo que vive um outro estágio de 

evolução, um corpo que prescinde da carne (aquilo que não se pode vencer: a morte, o 

deteriorar, o envelhecimento, a doença)  no vampiro, ela é aquilo que pode destruí-lo, é 

o que o torna frágil. Procura-se um corpo sem carne, sem imagem e sem semelhança 

de Deus onde a evolução continua por entre outro espaço que não o físico. (DUARTE, 

http://bocc.ubi.pt/pag/texto.Duarte-Eunice-Orlan.html) 

 

da ligação biológica à vida, 

surge uma outra, a elétrica. O que se sabe é que este tipo de imortalidade não abençoará 

a todos, sabe-se que o acesso a uma vida mais longa está tecnologicamente estratificado; 

o alto custo e mesmo a viabilidade de sua execução em massa a tornam pouco provável. 

Resta então como opção, consumi-la imaginariamente através das imagens produzidas 

pelos media, de modo particular nas imagens cinematográficas, quando estas aliam 

corpo e tecnologia com uma promessa de mais-vida. Esta pedagogia existe, não há 

como negá-la. Entretanto, no aspecto do indivíduo consigo mesmo, esta estratégia de 

dissuasão não resiste, o desejo de viver para sempre (não se conhece outro, visto só 

saber-se em vida) parece habitar cada dobra do ser  o homem, através do conhecimento 

da estrutura da matéria tem a possibilidade de aperfeiçoá-la, inflecti-la, de trazer ao 

presente tanto o passado quanto o futuro e realizar na carne, no aqui e agora, o 

prometido até então pelas religiões: imortalidade (possibilidade que quando realizada, 

sabe-se estará disponível apenas para os mais merecedores ) 

 

será esta imortalidade 

consumida (visão imaginária do real) (ALTHUSSER, 1979), uma nova forma de 

controle social? De pensar-se possível, imaginariamente, aquilo a que não se tem 

acesso? É uma questão. 

http://bocc.ubi.pt/pag/texto.Duarte-Eunice-Orlan.html


 
A junção homem/tecnologia, como se pode vislumbrar é discriminatória. Os 

filmes de ficção científica, de uma forma geral parecem evidenciar isso. Parece existir 

neles uma mensagem da cultura para o consumo de massa, de modo a desvalorizar o 

sonho de vida eterna. É como se a multidão houvesse sido sub-reptícia, mas 

persistentemente, treinada a não desejar o que é improvável que consiga de qualquer 

modo, a não ambicionar a vida eterna quando  e se  ela se tornar viável. (BAUMAN, 

1998, p. 199). Então, junto aos avanços tecnológicos que potencializam a vida humana, 

tem-se uma série de filmes de ficção científica que refletem sobre as relações 

homem/máquinas, questionando ou reforçando valores da sociabilidade contemporânea, 

criando personagens que procuram refletir a relação dos indivíduos consigo mesmos e 

com a tecnologia. Entre eles podemos citar para os fins que aqui interessam O homem 

Bicentenário , baseado em estória de Isaac Asimov. Neste filme, a morte como aquilo 

que garante o humano é ressaltada (ela é o desejo do andróide para se sentir 

completamente humano). Já em Blade Runner , baseado na obra de ficção do escritor 

Philip K. Dick, os replicantes, cyborgs produzidos pela manipulação genética, almejam 

a mais-vida e se ressentem com o Pai que lhes negou a vida eterna. Nos filmes de ficção 

os cyborgs aparecem por vezes como figuras positivas, conformados à condição 

humana. Por vezes são rebeldes, desejosos de desestabilizar a condição humana. Dá-se 

aqui o encontro do cyborg com o vampiro, no que este último tem de potência, de mais 

do que homem. O cyborg ganha do vampiro porque não depende mais da carne, ele vive 

de fluxos e conexões. 

Resumindo, o que nos surge como matéria para o pensamento são as 

problematizações possíveis a partir desse material/imaterial que é o corpo, este objeto 

paradoxal, nunca totalmente apreensível, que habita o ser e é habitado por ele. Lugar 

da biologia, das expressões psicológicas, dos receios e fantasmas culturais, o corpo é 

uma palavra polissêmica, uma realidade multifacetada e, sobretudo, um objeto 

histórico. (SANT ANNA, 1995, p. 12) A historicidade marca os corpos, neles se 

inscrevem tecnologias, sociedades, paixões, desejos. Um corpo pede ser lido em seu 

estado sempre provisório, seja aborígine ou cyborg. 

O corpo, aliado à tecnologia, seja na forma da inteligência artificial utilizada em 

benefício do homem, seja na forma de extensão, potencialização ou substituição da 

carne no humano, surge como um lugar de agenciamento para as problematizações 

sugeridas. Ou seja: como a finitude é vivida contemporaneamente e como se dá a sua 

representação no cinema; que sujeito aí se produz; que sociedade é essa que produz tal 



 
sujeito; qual o papel da tecnologia na constituição desse corpo/sujeito; como o cinema 

surge como o lugar interessante para pensar essas questões; qual é o jogo sedutor que aí 

se produz e reproduz? É nesse espaço que se coloca a hipótese deste texto, ou seja, de 

que os media, de modo especial o cinema, através de suas imagens, se coloca como 

lugar de produção de efeitos de sentido, de real, de verdade, mesmo que vividos, 

apenas imaginariamente. 

Então, o que se busca pensar? Em primeiro lugar o desejo de mais-vida que 

habita os homens e os faz reféns de uma barganha (a barganha da esperança) que se 

exerce sobre seus corpos, campo de investimentos e hoje, possibilidade de salvação 

(salvação laicizada). Quer-se pensar estas questões e outras que daí derivam, na 

representação cinematográfica, em filmes de terror (vampiro) e ficção cientifica 

(cyborgs). 

O cinema parece um lugar privilegiado para se pensar tais questões. Por quê? 

Em primeiro lugar, o cinema aqui tratado é o, de uma forma geral, considerado 

comercial e, portanto, antes de tudo uma mercadoria que visa o lucro. Um filme nestas 

condições deverá possuir qualidades que motivem o espectador potencial a ir ao cinema. 

Quando nesses filmes um tema polêmico é tratado, na realidade já foi absorvido pela 

sociedade, não sendo mais, aparentemente, polêmico, (nos filmes aqui tratados 

aparentemente as temáticas não parecem polêmicas, entretanto incorporarem temas 

filosóficos bastante complexos). A ida ao cinema não é compulsória, parte de uma 

escolha e algo do conteúdo dos filmes deve interessar à vida dos espectadores. A 

estrutura desses filmes parece ser sempre a mesma, com mudanças lentas, os valores 

também mudam lentamente, entretanto existe sempre uma tensão: necessidade de 

repetição (gostos, integração em um sistema de valores) e necessidade de inovação (o 

mesmo de roupa nova). (BERNARDET, 2001, 63-76). 

De certa forma, este cinema delimita um público, o chamado público médio , o 

público consumidor dos produtos da Indústria Cultural; um público consumidor capaz 

de pagar o preço de um ingresso. No decorrer do estudo, o público espectador se tornará 

mais claro, apesar deste não ser um trabalho que vise uma pesquisa de receptor do 

produto cultural filmes de horror e ficção científica. 

Outra questão que torna o cinema bom para pensar é o seu aspecto natural , 

propiciado pela ilusão provocada pelas imagens técnicas, conferindo realidade ao que 

aparece na tela; deste modo o filme é fruído naturalmente pelo espectador (as 

imagens, seus conteúdos). Esta pretensa naturalidade do cinema é recompensada em 



 
diferentes festivais de cinema, sendo o Oscar sua festa máxima. Entretanto esta 

naturalidade, quando pensada e analisada, deixa claro o artifício e mostra que, de certa 

forma, o cinema é uma visão arbitrária do real, onde a técnica é naturalizada, 

significando sempre o que a fizerem significar. 

Acredita-se que os fatores apresentados tornam clara a escolha feita pelo cinema 

como o lugar para pensar questões pertinentes à vivência contemporânea da finitude, 

finitude que se dá em um corpo, daí os personagens considerados bons para o 

pensamento serem o vampiro (contraponto a construção do corpo moderno, mas de 

certa forma com o germe deste mesmo corpo, no que este é matéria biológica), 

Frankenstein (representando o imaginário apavorante da técnica e a mutação dos corpos 

possibilitada pela ciência) e o cyborg (o corpo contemporâneo, aquele que almeja 

permanecer em vida). 

O tipo de pesquisa desenvolvida será bibliográfica, de modo a fundamentar 

teoricamente os conceitos desenvolvidos e filmográfica, onde os conceitos serão 

explicitados através da análise de filmes de vampiros (terror) e cyborgs (ficção 

científica). O conteúdo dos filmes a serem analisados porta mensagens da cultura (é 

uma hipótese), mensagens que serão analisadas, mas que em um primeiro momento 

considero de controle social, visto que a vida eterna não abençoará a todos (nem o 

além religioso prometia isto, a imortalidade da alma era alcançada apenas por alguns), 

ela é, como visto, técnica e demograficamente inviável. O conteúdo destas mensagens 

parece tender a dissuadir o desejo de permanência em vida (desejo de mais-vida ). 

A análise do discurso cinematográfico tomando por base a semiologia/semiótica 

será o método de decifração. Parodiando Baudrillard, quando este fala da publicidade, 

pode-se dizer que no consumo da mercadoria filme, na sua função óbvia de 

entretenimento e espetáculo, se esta em um segundo nível consumindo valores e saberes 

e modos de fazer/agir de uma dada sociedade. 

Na filmografia vampírica buscar-se-á o aspecto que permanece (a invariância), 

aquilo que o vampiro, para além dos modernos, continua a significar. Buscar-se-á 

marcar também os aspectos variantes que atualizam o corpo a do vampiro. Os filmes 

escolhidos demonstrarão as mudanças sofridas pelos personagens, conformados que 

estão ao desejo de seu público (imaginário coletivo). Pensa-se que em um contato mais 

profundo com o objeto, abordagens novas apareçam (o bom do pensamento é o fato de 

que ele não se fecha e antevê prazeres que seu desenrolar pode provocar). 



 
Levantamentos Bibliográficos e filmografia sobre cyborgs estão em andamento 

(alguns foram citados no corpo do texto). O mesmo tipo de análise realizada com os 

vampiros será utilizada com os cyborgs (o que representam, o que nos dizem, o que 

atualizam nas questões que nos interessam). 
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