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 “A única finalidade aceitável das actividades humanas é a produção de uma 

subjectividade auto-enriquecendo de modo contínuo a sua relação com o humano” 

 

Guatarri em Caosmose (cit. Tucherman, 2004: 169) 

 

 

 

 

Introdução 

 

Tendo como preocupação principal o corpo, o corpo como identidade, como expressão de finitude, de 

singularidade, do desejo, como realidade biopolítica. O corpo enquanto processo e projecto, ou seja, 

como objecto de um projecto. O corpo antigo, o corpo moderno e o cyborg.  

 

Embora a técnica e a tecnologia tenha estado sempre presente, interessa reflectir sobre a relação e 

fusão que a técnica tem vindo a estabelecer com o corpo. Principalmente perceber o que alterou para o 

homem, quando se está a assistir à substituição dos artefactos tradicionais pelas novas tecnologias, 

através dos dispositivos e conexões que elas estabelecem, colocando o corpo em crise.  

 

Explorar ainda conceitos como os da arte pós-human e da bioarte são também os objectivos a que se 

propõe este trabalho. O corpo nas artes, como palco das relações e ligações estabelecidas e exigidas 

pela experiência da actualidade. A relação entre corpo, vida e arte e o papel que a tecnologia tem vindo 

a constituir e a exigir na alteração dos conceitos do humano, dos seus limites e possibilidades. 

 

 

      O corpo antigo e o corpo moderno 

 

Desde os primórdios da nossa cultura que o corpo é desrealizado e tende para um corpo 

transcendente. Na Grécia é a recusa da carne que se assume, e o corpo ganha um valor universal, 
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o corpo é o valor do ideal, como imagem da beleza, por muitos chamados de “civilização da 

vergonha”. No cristianismo o corpo assumiu o papel de “culpa”, é um corpo sem lugar (Tucherman, 

2004:42), é no deserto que o homem encontra o lugar da experiência suprema, onde “lidar com a 

dor é mais importante do que saber lidar com os prazeres” (ob.cit:44) ¸ rompendo com o lugar 

aspirando à transcendência da alma, é necessário renunciar às tentações do corpo, ao social, aos 

afectos e consequentemente à carne, no fundo a perda das ligações do corpo.  

 

Na transição para o corpo moderno, o corpo foi um grande anónimo, tanto no trabalho como na 

família, tanto no público como no privado. A nudez e a moda cobrem e descobrem partes do corpo, 

outras são secretas, a emoção e a censura ocupam lugares opostos e bem determinados no corpo. 

O assumir da importância das pulsões e das emoções na era moderna rompe com esta fortaleza. 

Cria-se a noção de sexualidade e de raça com a tecnociência. A cultura de um corpo limpo, 

saudável, desportivo ganha valor nos espaços urbanos da cidade, legitimando também o direito do 

sujeito à carne, tornando-se sua propriedade. A ideia forte de sujeito encaminha-se para a noção 

do individualismo, e produz um corpo que se fecha dentro de si próprio, exigindo cada vez mais 

responsabilidades ao sujeitoi. O poder em geral e a medicina em particular vai obrigar o sujeito a 

criar uma relação do corpo íntimo consigo próprio (Foucault), que incita á produção de um discurso 

sobre a sexualidade, e constrói uma verdade regulada, ou seja a sexualidade equivale á sua 

identidade, “o indivíduo não consegue furtar-se a ser a sua sexualidade” (Cascais, 2003). 

 

 

      Corpo em crise na era da técnica  

 

O corpo que simbolicamente sempre esteva presente, na realidade ele sempre esteve ausente, esta 

é uma das premissas com que Bragança de Miranda avança sobre esta problemática. Esteve 

ausente porque apenas servia de véu e máscara à carne. A carne é que é palco de dor, de prazer, 

de morte e de violência. Com o desaparecimento dos simulacros e das defesas, que se apoiavam no 

dualismo corpo/alma, e das teorias teológicas que garantiam a protecção da carne, esta agora 

emerge como sinal de crise e é exposta, desprotegida, descontrolada, e assim a carne fragmenta-se 

na modernidade como prova o caso do crime, da sexualidade, da doença ou da loucura (Miranda, 

2004). 

 

Agora é na arte que ainda se joga a possibilidade de inventar outros corpos, o único espaço onde é 

tolerada a violência e onde o corpo não é controlado ou seja, é na arte onde ainda é permitido 

experienciar e ensaiar novas abordagens. Mas o mais importante é as ligações e desligações que 

através do corpo se produzem na actualidade. 
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Actualmente o espaço onde o corpo se move é um espaço do híbrido, da desmaterialização do 

corpo na prótese, do pós-biológico e de uma estética do pós-humano, da clonagem, da replicação, 

da robótica, das simulações das acções humanas nos robots ou do uploading da memória, criando 

um novo corpo, e consequente exigindo de nós uma nova forma de o olharmos. 

 

 

A cibernética e o Cyborg  

 

Na cibernética, inicialmente em Winner, o corpo humano assume-se como rede de comunicações, 

ou seja, um organismo visto como mensagem. Deste à metáfora da aldeia global de McLuhan foi 

um passo, criando a ideia de um novo tipo de organismo, e um novo tipo de ligação entre o homem 

e a máquina (Thomas, 1996). 

 

Cyborg (Haraway ,1991) é um organismo artificial cibernético, híbrido, que está entre a máquina e o 

organismo, é a transgressão das fronteiras entre o animal e o homem, afirma uma das maiores 

oposicionistas dos anos 80 do sec.XX, Donna Haraway , que utilizou o cyborg como objecto de um 

conceito da crítica pós-modernista e do feminismo em particular. Donna Haraway no texto Cyborg 

Manisfesto considera que o cyborg é também um assunto que intervém com a experiência na 

actualidade. A problemática do cyborg segundo esta autora, além de se situar no campo da ficção e 

da imaginação, é também uma questão da realidade social e material, principalmente no feminismo, 

e fundamentalmente ele coloca-se na actualidade como um problema da vida, por se encontrar 

numa problemática acima da vida e da morte. 

 

O cyborg coloca problemas às fronteiras e limites, anteriormente bem definidas, entre o animal e o 

humano, entre organismo e máquina, entre o físico e não físico. Ele transgride, coloca em questão 

a sobrevivência humana e torna-se ubíquo, invisível e portanto apresenta-se como inatingível e 

autónomo. Será assim, como defendem os mais tecnologicamente optimistas? Ou será a questão da 

auto-dominação uma mentira, e serão apenas estes sintomas de uma enorme perversidade e factor 

de tentativa de reconstituição, do ressurgimento e da recuperação das clássicas dominações e 

controlo da carne (Miranda, 2004). Na sociedade ocidental, segundo esta autora, estas tendências 

mais não são do que contribuições para a persistência de dualismos como mente/corpo, 

cultura/natural, verdade/ilusão, Deus/homem, entre outros, como símbolos da alta tecnologia, da 

cultura científica e das práticas de dominação da “mulher, das pessoas de cor, do natural, dos 

trabalhadores, dos animais” e de todos os que se constituem como “outros” na diversidade, como 
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múltiplo e alteridade, ou seja todos os que se coloquem em oposição ao uno, à dominação e ao 

todo poderoso. 

Segundo Haraway, a nova tecnologia veio alterar todos estes dualismos, não deixando claro as 

fronteiras simbólicas, isto é onde está a mente e o corpo nas máquinas. Não é essencial 

encontrarmos essas fronteiras, ou respondermos ao que separa a máquina do organismo, nem 

fazer dos cyborgs os nossos inimigos, porque o problema não está nas máquinas. Trata-se antes de 

acreditarmos na valorização da nossa identidade e da nossa capacidade de sermos excepção, como 

esta autora afirma: “a máquina somos nós”. Somos nós, os responsáveis pela definição destes 

limites e fronteiras.   

 

Haraway não encontra muitas respostas mas deixa-nos algumas questões pertinentes. O cyborg, 

segundo esta autora, obriga-nos a questionar e a tentar redefinir alguns dos conceitos do humano, 

como sejam os nossos medos, o género e a sexualidade, a necessidade de uma concepção 

hierarquizante, a relação entre metafísica e ontologia, a sociabilidade e a politica, e afronta-nos com 

a possibilidade de se vir a constituir um corpo em que se juntem elementos tão conflituosos como a 

carne e a máquina, o orgânico e inorgânico, e acima de tudo cria a possibilidade de se tornar num 

corpo mutuante, integrando todos os mitos e monstros, que têm povoado a imaginação dos 

humanos desde os tempos mais primórdios. 

 

Para à tentativa de responder à questão da vida, no pensamento de Haraway, o cyborg e as 

tecnologias colocam na ordem do dia algumas das questões mais importantes que nos irão fazer 

reflectir sobre a actualidade. Por um lado que a produção de uma teoria universal e totalizante é 

um engano, e que apenas nos afasta do real, o cyborg como “filho da perda das grandes 

narrativas”, relativiza-se por ser bastardo, por ser “fruto ilegítimo do militarismo e do capitalismo 

patriarcal…infiel às origens” (Haraway ,1991), mostra-nos as suas ligações, que já não são 

religiosas, mas sim circuitos, para além do que na sua aparência se assemelha a nós. Por outro lado 

de forma a preservar as nossas relações sociais, obriga-nos à recusa de uma posição anti-científica 

e anti-tecnológica, sem que por outro lado, a consideremos como a nossa maior satisfação e 

máxima realização. Haraway sugeriu, como resposta a esta problemática, que temos de investir 

numa maior conexão com os outros, numa maior comunicação com todas as partes, pensando o 

nosso corpo e toda a tecnologia que criamos para nosso proveito. 

 

 

 O problema da técnica e das novas tecnologias na actualidade 
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Já Friedrich Hegel tinha referido no texto “cultura” que ao contrário da natureza o homem tem a 

determinação e aptidão para a mudança, e a tendência para a perfectibilidade. Esse o grande 

fascínio que a máquina desde o inicio provocou no homem, a sua perfeição e a sua infinitude. A 

máquina, que se colocou sempre na ordem da impossibilidade, fora do nosso controle e 

aproximação, com o aparecimento das novas tecnologias e a consequente aceleração que impôs à 

nossa experiência, constituiu-se como um dos maiores problemas ao homem na actualidade, pelo 

carácter irresistível do seu domínio ilimitado (Heidegger).  

 

Martin Heidegger, também reflectiu sobre a problemática da técnica na contemporaneidade, e para 

ele a técnica não é apenas um meio, ela impõe-se em toda a experiência moderna recobrindo-a na 

sua totalidade, é também uma forma de desocultamento da verdade e uma produção de mundo. 

Este autor afirmou ainda que a técnica não é só desocultação mas também provocação, impondo 

condições universais como a regularidade e a homogeneidade, e como tal, ela pode vir a constituir-

se como uma ameaça. Segundo este autor essa ameaça apenas pode efectivar-se se a passividade, 

a impotência, o conformismo e o silêncio do homem em relação à técnica continuar a persistir, ou 

seja, é necessário que o homem rompa com a ideia de determinismo da técnica, de forma a 

ultrapassar a sua incapacidade de ter um método que responda à sua essência. Quanto à essência 

da técnica, Heidegger refere que não é nada de técnico, sendo que a reflexão sobre ela deve ter 

lugar no domínio da arte.  

 

 A dúvida sobre se o avançar no caminho para uma maior perfeição é o destino da humanidade, 

também levantada por Sigmund Freud, não é contudo obrigatoriamente um pessimismo ou um 

impedimento para a realização de uma hipótese optimista, antes pelo contrário torna esta 

necessária. Um optimismo que pode passar pela reafirmação e valorização das nossas capacidades. 

Segundo Heidegger, o que temos de dominar não é a técnica mas o espanto com que ela nos 

domina; “Quem desafia é o homem”. 

 

 

O Humano e a máquina: a finitude, a identidade e o desejo 

 

A Condição Humana, um livro que Hannah Arendt publica em 1958 em Chicago, revela uma 

profunda reflexão de carácter filosófico e político, ainda actual, acerca do que pode o homem 

fazer, ou como lidar com uma nova realidade, cheia de possibilidades mas também com muitas 

mais dúvidas e apreensões. Uma tentativa de compreensão de uma nova era, que já está entre 

nós, a transformar o mundo que conhecemos num outro mundo completamente diferente, com 

predominância do artificial, um mundo que se apresenta como algo que por um lado pode liberta-
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nos das nossas limitações ou insuficiências como seres humanos, mas que por outro lado entra em 

conflito com a nossa condição humana, com a nossa finitude, um mundo que controla a nossa 

identidade e pode abolir a fragilidade e a contingência do humano. 

 

As criaturas artificiais, já povoam o nosso imaginário desde há muito tempo, embora apenas agora 

na modernidade elas se constituíssem como promessa de uma realidade próxima e invadissem o 

nosso cootidiano. Pierre Levy como um dos teóricos menos cépticos quanto à técnica, defende que, 

é importante que se observe a coincidência da carne, cultura e do mundo, ou seja uma relação 

incorporada, uma memória cultural encarnada, e assim essa carne será tão sensível a um bailado, a 

um cantar do pássaro como à expressão modelada por um pixel ou bit (Levy, 1987:50) e que a 

programação sucede ao gesto. Na arte afirma Levy que “atingimos o centro descarnado, amnésico, 

cego e infinitivamente eficaz do universo. O universo do cálculo”. As novas tecnologias, e 

principalmente o computador, introduziram na nossa experiência a rapidez, a flexibilidade e a 

automatização em tais dimensões que se impõe como um novo operador cultural, criando novos 

modos de percepção, de comunicação, de cognição e de poder. Como diz Lévy “voltar atrás é 

impossível”, no entanto tal como esse autor se interroga: seremos nós capazes de inventar um 

novo mundo onde viver? Eu penso que sim. Porque será sempre no humano tendo como base de 

referência os seus limites que se constituirá o nosso mundo, e como sugere Philipe Breton, 

parafraseando Harry Collins, as criaturas artificiais devem ser integradas no interior de um 

organismo, que não o do ser humano, mas no interior de um grupo social. 

 

Em posição diferente nesta problemática está Gilles Deleuze, no seu texto “Sobre as sociedades de 

controlo”, este autor afirma que hoje estamos numa crise generalizada com todas as instituições 

que serviram de base à aplicação das sociedades disciplinares de Foucault, sendo já de consenso 

geral a necessidade de profundas reformas, e também há quem defenda a impossibilidade de elas 

poderem acontecer, abrindo assim caminho para a criação de novas estruturas, ou como Deleuze 

lhe chama, de “novas forças”. Novas forças, que Deleuze chama de sociedades de controlo, nome, 

que este autor, atribui a Burroughs. Os campos onde estas novas forças intervêm são mais 

complexos, mas mais subtis, as formas de dominação são por vezes invisíveis, passam menos pela 

disciplina do que pelo controle. Elas encontram-se por todo o lado, numa complexa rede de 

processos de vigilância e monitoramento, estas as principais ferramentas do marketing, o seu meio 

de controlo social, ainda mais perigoso que os seus descendentes. A primeira constitui-se de 

poderes transversais e independentes, que se esgotam actualmente nas instituições modernas, 

juntamente com as suas estratégias de disciplina. A segunda, caracterizada pela invisibilidade, pelo 

nomadismo e pela inter-relação, e que estão em grande expansão utilizando redes automáticas de 

informação.  
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   “A tecnologia supõe máquinas sociais e máquinas desejantes, umas dentro das outras, e não têm 

por si mesma nenhum poder para decidir qual a instância maquínica” (Deleuze, 1972:417), afirma 

Deleuze, fazendo referência às “máquinas utilitárias” e às “máquinas binárias” que também chama 

de perversas. Este autor apela às nossas capacidades de decisão e de sabermos até onde vai a 

nossa vontade de resistir e ultrapassar as nossas impossibilidades e os nossos limites. Esses limites, 

que eu acredito poderem ser encontrados e ultrapassados em nós e por nós, naquilo que nos 

permite superar, transcender e libertar, utilizando as nossas capacidades, únicas como humanos.  

 

Os nossos redutos humanistas e a imaginação por excelência, poderão constituir-se como 

experiência da abertura, ao novo, enquanto acto criativo, isto é, desde que não deixarmos que o 

discurso os destrua completamente. Como nos refere Deleuze “não se trata de temer ou de esperar, 

mas de procurar novas armas” ou mais precisamente de encontrar novas categorias ou de construir 

novos espaços, cabendo sempre a nós decidir se escolhemos «o desejo se a opressão do desejo» 

(ob.cit:417). 

 

E, aquilo porque estamos dispostos a lutar poderá ser a realização de uma nova utopia, onde o 

corpo ganhe um lugar privilegiado, ou seja, a criação de um «corpo utópico» (Miranda, 2002), 

como único reduto de pensar a liberdade, como único espaço possível para a experiência 

contemporânea e como única possibilidade de nos aproximarmos, tanto quanto possível, do “real”.  

 

 

O corpo nas artes. Corpo como objecto de um projecto 

 

O corpo é integrado nas obras de arte como objecto, como suporte artístico. Desde a arte 

conceptual, passando pelo conceptualismo comportamentalista, como na land art ou arte ecológica, 

ou ainda na vídeo-art o corpo integra-se no projecto artístico, faz parte dele, expõe-se em toda a 

sua fragilidade. Existe uma marca irrecusável do corpo na arte contemporânea, mais acentuada nas 

últimas décadas do último século (Almeida, 1998).  

 

 

Critica à representação e a arte-vida  

 

A sociedade do espectáculo, título de um texto escrito por Debord em 1967, não só cria uma 

ruptura e afastamento das concepções do modernismo vanguardista de Greenberg da 

representação, como é também um texto que propõe uma arte e uma atitude ligada à vida e à 
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situação. Espectáculo para Debord é entretenimento, é simulação, é representação. O mundo 

desdobra-se num mundo de imagens num pseudo mundo, numa construção. 

 

Para Guy Debord a representatividade espectacular deve ser substituída pela situação, “ela é o 

tempo e o momento”. Debord propõe a criação de rupturas permanentes, de situações, com a 

introdução de experiências novas nos sistemas. Criar novos aspectos vitais nas relações com a 

sociedade, a procura do efeito do imediatismo e da vida é o objectivo dos situacionistas, movimento 

onde Debord se insere. Através dos conceitos e práticas de deriva e de desvio, Debord defende um 

pensamento que apela ao realismo, ao vitalismo, apela à situação do vivido, do real e do global. 

Propõe uma arte de afirmação de situações do presente. Debord afirma que o presente não pode 

ser apenas reduzido a uma estetização da vida e vem dizer-nos que a sociedade do espectáculo é a 

impossibilidade de se viver a realidade do quotidiano como uma experiência particular, unitária e 

em liberdade, pressupondo uma imagem global.  

 

Artes do corpo e do tempo 

 

Tanto nas teorias da sociedade do espectáculo de Debord, de “um presente eterno” onde o tempo 

se imobiliza num continuum, como nas propostas e nas práticas de alguns artistas da pop art e 

minimal art, onde a sedução e arte objecto “pesadamente decorativos”(Pradel, 1992) clarificando a 

experiência estética ditam as suas regras, nada mais se espera do artista do que explorar o 

transitório do momento. “É o espectador quem faz a obra”, o significado de uma obra de arte reside 

não na sua origem, mas na sua destinação, afirma Duchamp. Na minimal art o espectador é 

integrado na obra, criando uma situação capaz de provocar estímulos corporais e reduz-se a obra à 

experiência que esta lhe provoca.  

 

È também na categoria do tempo, como “urgências do tempo” que Bragança de Miranda enquadra 

a arte contemporânea, mais precisamente a arte ligada às práticas artísticas da instalação, do 

vídeo-art, do happening e da performance. Esta é uma das premissas, com que nos propõe que 

olhemos a arte, e já não, em pressupostos formais ou estéticos. As artes do corpo são disso um 

exemplo. O corpo, depois de ser longamente reprimido e “ocultado” no modernismo, que o 

submeteu “à ordem sexista e patriarcal”ii, veio assumir-se como uma prioridade na actualidade. A 

questão fundamental que Bragança de Miranda coloca, não é a da presença do corpo na arte, que 

como afirma “esteve sempre presente” embora ausente, mas sim as relações que ele estabelece. 

Do corpo simbólico emerge a presença e exibição da carne, e com ela a morte, toda a sua 

fragilidade e todos os medos, dor e sofrimentos que ao corpo real se associam. Agora já sem “os 
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simulacros que historicamente protegiam a carne”, a arte é o palco onde actualmente, segundo 

Bragança de Miranda, é possível que as experiências dos seus limites e fragilidades aconteçam.  

 

Nas action paitings de Pollock, em que o importante era o movimento criado pela acção do corpo 

do artista, na altura da sua execução, é o momento que conta. Kaprov num texto intitulado The 

legance of Jackson Pollock publicado em 1958, afirma o gestualismo, como a demarcação de um 

território de acção, onde se assume o processo, o ritual, o transitório e onde a instantaneidade se 

impõe, numa relação de interacção performativa entre arte e vida. A body art, outra das artes do 

corpo, foi inicialmente uma espécie de psicanálise de grupo, mas acabou por ser difundida na 

América em 1970. Vito Acconci, Bruce Nauman, Dennis Oppenheim, Gina Paine são artistas que 

utilizaram estas práticas como meio de uma expressão efémera e transitória. A encenação do 

artista do seu próprio corpo, através de acções ou de performances ou ainda intervenções, 

recorreram muitas vezes ao golpe físico com lâminas, até sangrar. Acconci afirmava que afrontava 

os espectadores para sair da solidão do criador, e Gina Paine como metáfora de “se abrir aos 

outros” abria a sua pele com uma lâmina.  

 

Happening uma das práticas artísticas centradas no corpo e na acção, a partir da década de 1960 

apresenta o deslocar da “obra” para o “processo”, referenciando o “devir” de algumas teses de 

Duchamp e que Kaprov designou em 1950 como “ um acontecimento que se desenrola na presença 

do público, sem objectos, transposições ou mediações”(Fusco, 1983:356).  

Segundo Renato de Fusco, o que diferencia o happening da performance é a sua tendência para 

criar um momento de acção espectacular com referências e metáforas expressionistas, este critico, 

categorizou estas manifestações como pertencendo a uma atitude de conceptualismo 

comportamentalista. Gino de Dominics, Dan Grahms, Bruce Nauman, Günther Brus, Marina 

Abramovic, entre outros, abordam temas como a morte, a identidade, os limites e as fragilidades do 

corpo. Com estas manifestações artísticas há um deslocamento da configuração e representação 

para a interacção, da “obra aurática para o artista aurático”, é o artista que assume ser objecto 

artístico, ser objecto de “feitização / histerização” (Pelzer, 2004: 25).  

 

Se por um lado a estabilidade da obra já é contestada na performance, só fazendo sentido para o 

espectador, exigindo uma interacção física, psíquica ou emocional, e aqui ela pode ser perturbadora 

e até agressiva, Amélia Jones volta a centrar o papel da técnica na arte e apresenta-nos o papel 

importante que as técnicas de registo desempenham na memória que fica delas. O importante é 

que se por outro lado, ela nunca deixe de ser, enquanto arte, “um campo de liberdade vigiado”, 

podemos no entanto aqui voltar à tese, que segundo a qual em muitas obras temos dificuldade em 

dar respostas, e a questão é se estas obras de arte serão apenas sintomas e não já o derrube da 
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fronteira entre a arte e a vida, ou entre a arte e o mundo, ao qual a arte não pode deixar de 

pertencer. 

 

 

Arte Post-human 

 

A arte é ainda o único espaço possível onde todas as experiências da carne é possível, a arte do 

corpo faz surgir o corpo vivo. Se anteriormente era o real que fornecia modelos à arte agora é a 

arte que se impõe ao real. A arte das próteses, do hibridismo, da silicone em que se baseia as 

performences de Matthew Barney, é exemplos claros dessa arte, assim como é também as obras de 

Orlan, em que esta autora, assume transformações no seu corpo, produzindo uma nova aparência 

através de intervenções cirúrgicas. Para Jefrey Deitch, organizador da exposição post human na 

década de 1990 esta arte “tornou-se largamente artificial” (Millet, 2000:100). 

 

Nas últimas tendências artísticas, por alguns chamados de post human ou de pós biológica 

(Domingues, 1997), têm sido caracterizadas pelo estreitamento da relação entre a arte e as novas 

tecnologias, aproximando os artistas do campo científico e biológico. Apoiando-se nas teorias de 

Featherston e Burrows que chamaram a atenção para as mudanças da vida social e cultural e do 

corpo humano que as tecnologias actuais implicam, Lúcia Santaella chamou de “corpo 

biocibernético” a são estas mudanças que apontam para formas de existência pós humanas. 

 

Esta aproximação tem vindo a ser designada também como de bioarte, arte genética ou arte 

biológica (Santaella), onde se desenvolvem manipulações e simulações baseadas em pesquisas de 

níveis moleculares da genética celular, chegando a intervir em sistemas populacionais inteiros ou 

ainda ao nível de experiências na área da robótica. Muitos artistas tem vindo a interessar-se pelo 

desafio da criação de “formas de vida que simulem o comportamento da vida biológica e evoluam, 

auto propagando-se como resultado da experiência”, ou seja “criaturas artificiais que evoluem e se 

reproduzem”, dos nomes mais destacado das artes da vida artificial é Christa Sommerer e Laurent 

Mignonneau, que têm como colaborador, o biólogo Thomas Ray. 

Existem ainda incursões tanto no campo macrobiológico, com artistas que integram plantas e 

animais, com origem nas propostas da land art e earth art, assim como também artistas que 

intervêm esteticamente na área da microbiologia, manipulando estruturas genéticas do ADN em 

bactérias e vírus, destacando Eduard Kac, que após o desenvolvimento de diversos projectos, que 

envolviam a relação entre o corpo humano e de animais com sistemas electrónicos dá inicio à sua 

criação transgénica. Muitos destes artistas, segundo Santaella, já não se situam na busca do belo, 
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mas a sua busca estética situa-se em “estados de coisas, que são admiráveis por si” e naquilo que 

se busca como ideal. Pierce desenvolveu uma teoria radicalmente nova acerca do estético, segundo 

Santaella, chegando a concluir nesta teoria que “o ideal do admirável está no crescimento da razão 

criativa”. 

 

 

A biopolitica e a necessidade de uma bioética 

 

Michel Foucault não só chama a atenção para as formas que o poder, na era das técnicas modernas, 

exerce de forma disciplinar o controlo do homem, através dos sistemas judiciais, militares, nas 

prisões e no hospital como experiência laboratorial e científica, como também, refere este autor, 

que a partir do sec.XVIII vemos aparecer um novo tipo de tecnologia de poder, não-disciplinar, que 

esteve na origem do poder da medicina e foi dirigida ao corpo a que chama de biopolitica, surgindo 

como “mecanismo de regulação” da vida, dirigido ao homem, à vida biológica, no limite, se assim 

quiserem, ao homem-espécie (Foucault, 1975-76:258), mais concretamente ao nascimento, á 

reprodução, á morte e á saúde.  

 

O aparecimento de conceitos como arte post human ou arte pós biológica não tem sido um campo 

de consensos mas antes de alguns equívocos. Refere Fernando Cascais, acerca da noção de corpo 

pós-humano, que “porquanto pressupõe que tivesse alguma vez existido, para posteriormente se 

perder, algo como um corpo humano, quando o corpo se situa na zona limítrofe entre o humano e 

o não humano como condição não humana do humano” , adiantando ainda, que o corpo resiste a 

ser pensado e que ainda não há condições para saber o que um cyborg é. 

 

Outra das questões que hoje se coloca como premente, tanto nas ciências da vida como na arte, é 

de saber qual a conduta e os limites morais, ou seja da necessidade de uma bioética, para a era do 

avanço da tecnociência, principalmente quando se realizam experiências que podem por em causa 

os valores humanos mais básicos.   

 

Ainda recentemente, um outro alerta é dado por Habermas, quando afirma que se antes, era a 

eugenia negativa, nas democracias marcado pela esterilização e proibição de casamentos e no 

nazismo com a chamada “morte piedosa”, agora a grande preocupação será a de estarmos perante 

uma eugenia liberal, através do avanço da tecnologia de programas de modulação genética 

humana, nos quais podemos estar a por em causa a relação e o equilíbrio entre Natureza e o 

Homem (Habermas, 2006:9-11), sob a justificação dos fins terapêuticos, melhoramento ou eugenia. 
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Quando anteriormente poderia ser apenas uma possibilidade de acção, assistimos cada vez mais a 

uma intervenção efectiva, tornando-se uma situação precária e ameaçadora. 

 

 

Conclusão 

 

Vivemos numa sociedade cada vez mais invadida pela nova tecnologia afectando a nossa experiência, 

abrindo precedentes para a interrogação de qual a representação que hoje podemos ter do corpo e 

qual o papel dos media e do espectáculo debordiano. Onde se encontra o corpo real e o corpo virtual, e 

a nossa identidade, que actualmente pode ser mudada e inventada. Estas as grandes questões da 

actual subjectividade e também as novas coordenadas da nossa imaginação e ficção, povoadas por 

corpos híbridos, de homens-máquina a que chamamos de cyborgs. 

 

Se no corpo a alma era já uma imagem, é também da ordem da imagem o que pressiona a carne. O 

cinema e a fotografia ajudam ao conflito entre imagem e carne e consequentemente à crise no espaço 

do corpo. Por isso, Bragança de Miranda afirma que a hibridez actual mais não é do que um efeito de 

plasticidade combinatório de imagens, num momento em que elas se podem realizar tecnicamente 

(Miranda, 2003). 

 

A arte participa nas grandes questões que se colocam ao corpo na actualidade, disponibilizando o corpo 

para intervenções e experiências de todo o tipo. A estabilidade da obra tem sido contestada na body art, 

na performance, na arte tecnológica e na arte transgénica, exigindo experiências de interacção física, 

psíquica ou emocional do espectador, podendo aqui ser descontrolada, perturbadora e até agressiva ou 

ainda perturbadora. O importante é que a arte nunca deixe de ser, enquanto arte, um campo de 

liberdade vigiado, podendo no entanto aqui voltarmos à tese, que segundo a qual em muitas obras 

temos dificuldade em dar respostas, e de questionar se estas obras de arte serão apenas sintomas e 

não já o derrube da fronteira entre a arte e a vida, ou entre a arte e o mundo, ao qual a arte não pode 

deixar de pertencer. O que pode estar em causa é a reformulação do contrato artístico, o que quer 

dizer, reformular a sua definição, as suas convenções, as lógicas e os seus códigos (Pelzer).   

 

O devir, como modo de agir, não é apenas de reflexão estética e artística, mas é de intervenção, e 

essencialmente de intervenção politico-social. A arte, como Bragança de Miranda chama à atenção, 

devido à presença do corpo, ás suas “ligações e desligações” tende a universalizar-se, “ampliar os seus 

efeitos”, só podendo assim ser interpretada numa perspectiva politica, podendo corrermos o risco de 

nos perdermos ou deixarmos de comunicar com a arte, enquanto arte. Na critica á arte transgénica, em 

que, segundo Eduado Kac, o artista deixa de criar um objecto artístico para criar um sujeito, Didier 
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Ottinger, curador e critico de arte, considera não encontrar nestes trabalhos nenhuma referência aos 

códigos que definem a arte, argumentando, não se integrar esta experiência em nenhuma “sequência 

discursiva ou demonstrativa” (Ottinger, 2004) e, por outro lado, interrogando-nos se não apelará antes, 

para categorias que ultrapassam a dimensão das nossas categorias estéticas, procurando transpor “a 

ciência e suas indagações para o território da arte”. 

Em tom de conclusão, desta pequena abordagem a este paradigma, ainda quanto à técnica e à 

experiência da recepção e da percepção, podemos recorrer ao optimismo de Walter Benjamin quando 

este se refere à intervenção da técnica, não só como emancipadora da obra de arte, mas também como 

acrescentando funções totalmente novas (Benjamin, 1992:83-84), procedendo assim à “reactualização” 

dos discursos (Foucault:28). É importante estender esta ideia à compreensão da experiência, 

principalmente na nossa relação com a técnica, mostrar que não podemos ver a tecnologia como uma 

simples mediadora na relação do homem ao mundo, resistindo à tentação de uma nova mitologização 

da relação homem-técnica, e entender, as chamadas artes do corpo, artificiais ou artes da vida como 

espaço de novas formas de sociabilidades e de reflexão, apostando sempre na pluralidade e na 

diversidade.  

No fundo, o que se impõe é que, sem termos medo de assumir a importância do uso e do papel que as 

novas tecnologias possam desempenhar, não deixemos que ela recubra a nossa experiência na 

totalidade, como tem vindo a alertar Bragança de Miranda, e sentirmos que podemos sempre recusar a 

imersão a que elas convidam, como nos propõe Ieda Tucherman. 
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i Para Florence Braunstein a questão de propriedade do corpo é tratado de forma diferente no mundo anglo-

saxónico, tendo o direito à sua propriedade através do habeas corpus, enquanto que em França só o estado tem 
verdadeiro poder sobre ele. Em O Lugar do Corpo na Cultura Ocidental, Editora Piaget, 200, p.181.    

ii Segundo as teses apresentadas pela critica de arte Amélia Jones, citada por Bragança de Miranda, in A arte 
interpelada pelo corpo, 2004.  
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