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Sinopse 
 

 

A produção visual do Mundo Ocidental naquilo concerne à forma animal assenta 

em concepções que estabelecem uma separação original entre humano e animal. Esta 

noção servirá de base a uma tradição em que a figura animal é utilizada enquanto 

intermediário para comunicação e reflexão de diferentes aspectos da natureza humana. 

A presente dissertação tem por objectivo analisar a representação e apresentação 

de animais, nas Artes Visuais entre 1980 e 2010, quer ocorram sob a forma naturalista, 

quer investidos em hibridismos. Pretende-se aferir de que maneira a produção visual da 

contemporaneidade actua sobre um património da tradição iconográfica e simbólica, 

como os bestiários medievais e a fisiognomia artística, actualizando-as segundo 

problemáticas contemporâneas.  

Serão para esse fim referidos três artistas contemporâneos que utilizam a forma 

animal como motivo visual recorrente. Desta forma, serão analisadas as obras de Paula 

Rego, nos campos do desenho e pintura, de Jan Fabre, na escultura e instalação, e por 

fim de Eduardo Kac, cuja produção requalifica o médium artístico, como também o 

lugar e tempo de exposição do produto artístico. 

A propósito do trabalho de Eduardo Kac, serão ainda analisados os hibridismos 

na arte contemporânea respeitantes à forma animal. Estes operam não só ao nível da 

representação como também in vivo, através de propostas artísticas que transgridem a 

produção de artefactos para fabricarem organismos de características inéditas, 

simultaneamente objectivos e subjectivos.  

Por fim, será apresentado o projecto artístico pessoal, de natureza pictórica, cuja 

temática se relaciona com o cruzamento do património iconográfico proveniente da 

tradição erudita da História da Arte, com um reportório de imagens ligado à cultura 

popular, como séries de animação e dinossauros. 

 
 

 Palavras-chave: Bio-arte, Animais, Zoomorfismo, Antropomorfismo, Híbrido 
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Abstract 
 

 
In what concerns the animal form or shape, Western visual production relies in 

conceptions that establish a fundamental separation between human and animal. This 

notion will become the underlying base for a tradition wherein the animal form is used 

as an intermediary for communication and thought about different aspects regarding 

human nature. 

The goal of this dissertation is to analyse the representation and presentation of 

animals in the Visual Arts between 1980 and 2010, whether they should occur under 

natural forms or whether invested with hybridisms. It seeks to analyse the ways in 

which contemporary visual production operates over a patrimony of iconographic and 

symbolic tradition, such as medieval bestiaries and physiognomy in arts, updating them 

under contemporary concerns.   

For their use of the animal form as a recurrent visual motif, the works of three 

contemporary artists shall be analysed: those of Paula Rego, within the fields of 

drawing and painting; those of Jan Fabre, within sculpture and installation; and those of 

Eduardo Kac, whose productions rethinks the artistic medium, all the while keeping in 

mind the place and time of exhibition of the art work.  

Spurred by the work of Eduardo Kac, this analysis will include as well 

hybridism in contemporary art that concerns the animal form. It operates not only 

within representation but at also an in vivo level, through artistic notions that transgress 

from artefact production to the fabrication of organisms with never seen before 

qualities, being simultaneously object and subject. 

For last, it will be presented the personal artistic project, one of a pictoric nature, 

and whose subject is related to a mingling of the iconographic heritage from an erudite 

tradition of the History of Art with another related to popular culture, such as animated 

television series and dinosaurs.  

 
 
 
 Keywords: Bioart, Animals, Zoomorphism, Anthropomorphism, Hybrid 
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Introdução 
 

 

 

A representação de animais é um motivo recorrente em diversas manifestações 

culturais, comum a diferentes Histórias de produção visual e contextos geográficos, 

ligando-se a intenções religiosas, mágicas, simbólicas, mitológicas, morais, políticas, 

elogiosas, pejorativas, entre outras. A forma animal sempre se prestou ao papel de 

intermediário visual para a reflexão humana acerca das suas acções e espírito, 

assumindo-se como ferramenta simbólica de construção de significado para a condição 

do Homem e do mundo em que vive. No caso Ocidental, esta concepção está ainda 

submetida de raiz a uma hierarquização de decreto divino, que procede à separação 

original entre humano e animal.  

 Na presente dissertação será analisada a forma como, durante vários períodos 

históricos do Ocidente, a figura animal foi utilizada no contexto da produção visual, e 

com que finalidades. Serão para isso recuperados alguns momentos notáveis e 

tipologias da produção visual ocidental em que a figura animal assumiu particular 

importância, bem como os seus pressupostos teóricos, observando por fim como essa 

tradição se reflecte na prática artística contemporânea particular à temática animal.  

A dissertação está dividida em quatro partes, organizadas cronologicamente, 

onde se pretende perceber como as manifestações artísticas actuais se fundam numa 

tradição que cria jurisprudência visual e simbólica.  

Assim, na primeira parte serão recuperados aos antecedentes históricos e 

culturais que fundamentam a tradição da representação animalista no contexto artístico 

ocidental, como os Bestiários medievais ou ainda a Fisiognomia artística. Ainda que 

não se pretenda fazer um levantamento histórico exaustivo sobre o tema, será pertinente 

verificar as alusões e reactualizações que cada período histórico ou manifestação 

localizada, opera sobre dados anteriores.  

De seguida, na segunda e terceira partes, será apresentado e analisado o tema da 

presente dissertação, A Representação e Apresentação de animais nas Artes Visuais 

entre 1980 e 2010, discorrendo acerca dos diferentes modos em que prática artística 

contemporânea reconfigura o manancial simbólico das tradições anteriores. 
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 O período a que se refere o objecto de estudo, a produção nas artes visuais entre 

1980 a 2010, compreende um retorno a determinado tipo de expressões abandonadas 

nas décadas anteriores. Depois de duas décadas de uma progressiva desmaterialização 

da obra de arte, através de acções vanguardistas de carácter conceptual, como 

happenings e performances, o final da década de setenta assiste ao regresso de uma 

produção marcadamente objectual. Este movimento é testemunhado, por exemplo, pela 

eclosão de manifestações que reflectem acerca de uma nova validade das soluções 

pictóricas, correspondendo ainda a uma revalorização da figuração, e à actualização de 

temas e motivos da tradição pictórica a partir dos quais a produção contemporânea pôde 

operar. 

O objectivo será verificar o modo como a temática do animal no contexto 

artístico, dada a antiguidade do seu trajecto e dispersão da sua tradição, é processada e 

se insere no programa destas actualizações do cânone artístico. 

 Serão abordados para esse fim três autores contemporâneos que, com produção 

no período histórico definido entre 1980 e 2010, privilegiam a forma animal como 

matéria expressiva e simbólica do seu pensamento plástico. Pretende-se assim esboçar 

uma panorâmica que testemunhe a pertinência e a variedade de possibilidades da 

utilização de animais numa prática artística actual. Cada um destes artistas corresponde 

a uma diferente modalidade de concretização visual da temática animal, tendo-se 

escolhido Paula Rego, para observar o motivo dos animais num contexto de 

representação, Jan Fabre, para aferir os limites dessa mesma representação, dado que 

utiliza partes de animais reais; e por fim, Eduardo Kac, que transgride o campo da mera 

representação e apresentação de animais através da projecção e fabrico de seres vivos 

inéditos, requalificando o cânone de criação artística. 

Com um universo visual ligado às fábulas, contos populares e contos de fadas, 

entre outras narrativas, Paula Rego trabalha a partir de um património iconográfico 

oriundo não só de uma tradição erudita da História da Arte, como ainda de outras 

manifestações de carácter mais vernacular, como banda desenhada, cartoon e caricatura, 

representando animais ora de forma naturalista, ora investidos de antropomorfismos ou 

ainda, seres humanos comportando-se como animais.    

 Por outro lado, Jan Fabre, partindo de uma pré-história pessoal ligada ao estudo 

dos insectos, eleva-os, nomeadamente o escaravelho, a motivo principal da sua obra 

plástica. Nos seus trabalhos, em que utiliza corpos de animais, Jan Fabre investe 

significações ligadas à metamorfose e à intermediação entre mundo material e uma 
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dimensão espiritual, recorrendo ainda em imagens reminiscentes da tradição pictórica 

flamenga, como a natureza-morta, e os seus motivos do memento mori e das vanitas. 

 No trabalho de Eduardo Kac, as tecnologias de comunicação e a ciência genética 

são deslocadas para um contexto artístico e utilizadas para questionar os estatutos de 

humano e animal, estabelecendo entre ambos uma plataforma de diálogo de nível 

comum, que quebra com a hierarquização tradicional. 

 De seguida, na terceira parte, e a propósito dos problemas de ordem ontológica 

levantados pelo trabalho de Eduardo Kac, será feito uma análise dos hibridismos na arte 

contemporânea, identificado como dos sintomas mais relevantes da produção visual 

actual que concerne a forma animal. Esta revalorização da figura híbrida, alicerçada na 

tradição mitológica, manifesta-se de dois modos:  por representações visuais de 

hibridismos, e através da manipulação de matéria viva e criação de formas de vida 

inéditas. Sendo a apropriação de objectos e processos particulares a outros saberes 

recurso habitual na prática artística, propostas transgressivas como as intervenções 

transgénicas de Eduardo Kac e as esculturas semi-vivas do Tissue Culture and Art 

Project, produzem entidades simultaneamente objectivas e subjectivas. A requalificação 

do hibridismo na produção contemporânea despoleta, no fundo, debates que extrapolam 

o mero território da arte, actuando sobre as crenças e categorias mais fundamentais de 

ordenamento do Mundo. 

Por fim, na quarta parte, será apresentado o projecto artístico pessoal e os 

conceitos que o sustentam, nomeadamente a analogia, exposto no capítulo anterior. Este 

projecto pictórico ligado à representação de animais, mobiliza elementos do património 

visual, simbólico e discursivo relativo ao animal, operando a partir das diversas 

temáticas e tipologias de representação de formas animais num contexto artístico que 

foram objecto de análise nos capítulos anteriores. 

 A metodologia empregue na realização da presente dissertação compreendeu a 

consulta de obras de carácter geral, bem como de monografias dos artistas analisados, 

periódicos, ensaios especulativos, e ainda sítios da internet. A pesquisa bibliográfica e 

iconográfica foi realizada nas bibliotecas da Faculdade de Belas Artes e Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, na Biblioteca de Arte da Fundação Calouste 

Gulbenkian, e ainda na internet. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

 1.1. Antecedentes históricos e culturais 

 

Nos textos dedicados à explicação da origem e criação do Mundo, e a partir dos 

quais se funda a civilização Ocidental, é estabelecida logo à partida uma separação 

fundadora entre humano e animal. Uma fronteira de decreto divino que destaca o 

Homem num patamar hierárquico superior às outras formas animais que, como tal, se 

lhe submetem. Esta hierarquia estende-se ainda entre os próprios animais, divididos e 

entendidos segundo os diferentes graus de dignidade e utilizações humanas a que se 

prestam.  

 Em Timeu, Platão afirma que o Demiurgo, criador do universo e dos elementos, 

atribui a uma raça de imortais, os deuses, a tarefa de criar as raças mortais. Destas, a 

mais perfeita é o Homem, pois participa da inteligência e da razão, faculdades que 

comungam de uma natureza divina. Durante a sua existência terrena, o ser humano deve 

cultivar o seu espírito de modo a garantir o regresso para junto dos deuses. Caso 

contrário, e leve uma vida desregrada, será castigado, reencarnando sucessivamente em 

formas de vida inferiores: os animais1. Estes são, por isso, e de acordo com Platão, 

homens que foram condenados a uma existência inferior. Esta existência concretizada 

sob as formas animais, desenrola-se sob quatro ordens segundo uma progressiva 

degradação que se reflecte na sua constituição morfológica. Assim, o homem caminha 

erecto, estando a cabeça no topo do corpo e apontada ao céu, pois é a fonte da 

inteligência e da razão, aquilo que ele contém de divino2. Numa segunda geração, 

homens cobardes encarnarão em mulheres3, e de seguida, tornar-se-ão aves aqueles que 

                                                 
1 Para Platão, a primeira dessas raças inferiores é o sexo feminino. Daí, sucessivamente, o ser humano vai 
encarnando em animais: “(…) mas, se se desviasse deste caminho, seria transformado, na segunda 
geração, numa natureza feminina; e se, já com essa natureza, ainda não cessasse de fazer o mal, conforme 
o mal que fizesse, seria transformado numa ou noutra natureza animal, sempre à semelhança do mal 
cometido. (…) [S]ó depois de ter sido comandada pelo raciocínio voltaria à forma do seu estado inicial e 
excelente.”, Cf. PLATÃO, Timeu, (trad. Maria José FIGUEIREDO), Lisboa, Instituto Piaget, 2003, 41c-d 
2 "(...) prenderam os circuitos divinos, que são dois, dentro de um corpo esférico, aquele a que agora 
chamamos de cabeça. que é a parte mais divina, que domina sobre todas as partes que há em nós; (...) Daí 
que o corpo se tenha tornado comprido, (...) [por forma a que] se lhe tornasse possível deslocar-se por 
toda a parte, transportando ao alto a morada daquilo que há em nós de mais divino e mais sagrado.", idem, 
44d-45a 
3 "De entre os que nasceram homens, todos os que são cobardes e viveram uma vida injusta 
transformaram-se, de acordo com a explicação verosímil, em mulheres na segunda geração; (....)", idem, 
90e-91a 
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falam sobre matérias do espírito sem se conseguirem libertar do sentido terreno da 

visão4. Depois, vêm os animais pedestres cuja sustentação sobre quatro patas e 

consequente proximidade do chão é sinal do que têm sobre os assuntos materiais5. Entre 

estes existem ainda os que, porque mais estúpidos que os anteriores, foram gerados sem 

patas sendo obrigados a rastejar pelo chão. Por fim, os animais aquáticos, segundo 

Platão, os mais ignorantes de todos, não sendo dignos de respirar o ar da terra, estando-

lhes reservadas as moradas mais baixas da terra, debaixo de água6.  

Esta separação fundamental e de carácter hierárquico, entre homem e animal, 

bem como a divisão destes segundo a sua natureza, também é desenvolvida no Antigo 

Testamento. Ao sexto dia da Criação, depois de ter produzido os animais, já divididos 

segundo espécies e entre domésticos e ferozes7, Deus forma o Homem à sua 

semelhança, concedendo-lhe o poder de governo sobre a terra e todos os seres que nela 

habitam8. O ser humano encontra-se assim, desde a origem, numa posição privilegiada 

em relação à restante Criação, que se submete à sua vontade. Ao incumbir Adão de 

nomear os animais, Deus reforça ainda esta a posição de domínio do homem sobre a 

natureza. A diferença primordial entre humano e animal é reflectiva também na matéria-

prima da qual são feitos: enquanto os animais são gerados a partir dos elementos, o ser 

humano é moldado a partir da própria terra9.  

 Se no Génesis, os animais são criados para se submeterem a vontade do Homem, 

são também fonte da sua transgressão. É devido à acção persuasiva da serpente, “(…) o 

mais astuto de todos os animais selvagens (…)”10, que Adão e Eva acedem ao desejo de 

                                                 
4 "Quanto à raça das aves, surgem por transformação - nascem-lhes penas no lugar dos pêlos - de homens 
desprovidos de maldade, mas também de gravidade, que dissertam sobre os corpos celestes e que, devido 
à sua candura, pensam que as demonstrações mais firmes acerca destes temas se obtêm através da vista.", 
idem, 91d-92a 
5 "Já a raça dos animais terrestres e dos animais selvagens provém daqueles que de modo nenhum se 
serviram da filosofia, nem fixam os olhos em nada que diga respeito à natureza do céu, porque nunca 
utilizam os circuitos que têm lugar dentro da sua cabeça, mas seguem as orientações das partes da alma 
que se encontram no peito. Assim, e em consequência destas ocupações, os seus membros anteriores e as 
suas cabeças foram arrastados para a terra (...)", idem, 91e 
6 "Quanto ao quarto género, que vive na água, foi gerado a partir daqueles que são mais desprovidos da 
razão e mais ignorantes; aqueles que os transformaram nem sequer os consideram dignos de uma 
respiração pura, de tal maneira tinham a alma impura, devido a todas as suas faltas; (...)",idem, 92a 
7 Cf. Bíblia Sagrada, GN 1 – 24, 25 
8 “Abençoando-os, Deus disse-lhes: «Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre 
os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra.«”, Bíblia 
Sagrada, GN1 - 28 
9 Segundo Helena BARBAS, as etimologias de Adão e Homem denunciam a sua origem diferenciada: 
“Assim, o homem chama-se Adão, porque é feito de adama/terra; ou homem, porque feito de húmus”, 
Helena BARBAS, Monstros: O Rinoceronte e o Elefante – Da Ficção dos Bestiários à realidade 
Testemunhal, in http://issuu.com/hbarbas/docs2000_monstros_h_barbas, 19/06/2010 
10 Cf. Bíblia Sagrada, GN 3 - 1 
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provar o fruto proibido, precipitando a expulsão de ambos do jardim do Éden. Desta 

transgressão advêm castigos para humanos e animal, sendo o da serpente rastejar sobre 

o ventre11. 

 Apesar de causadores da transgressão original, os animais surgem no contexto 

bíblico, por outro lado, enquanto veículos de uma dimensão moral de grande utilidade 

para Homem. Esta noção, mais tarde sistematizada pelos bestiários, é exposta no Livro 

de Job, do Novo Testamento, quando se afirma que a sabedoria investida por Deus nas 

criaturas da terra serve para instrução dos homens.12 

 O contributo mais duradouro para a produção visual é no entanto dado por 

Aristóteles. História dos Animais é um tratado zoológico que tem por mérito dar à 

biologia uma dignidade de ciência natural. Este texto irá mais tarde servir de fonte para 

os bestiários, bem como fundamento teórico para as teorias de cariz fisiognómico.  

 Neste tratado Aristóteles colige informações recolhidas de diversas fontes, como 

pescadores, pastores e médicos, cuja credibilidade testemunhal decorre de observações 

directas em contextos específicos, como a faina, a pastorícia, a guerra, e a prática da 

medicina13. O próprio Aristóteles não se alheia a uma aproximação directa e pessoal, 

nomeadamente através de dissecções14. Neste sentido, os sacrifícios animais prestam-se 

como ainda momentos privilegiados de conhecimento acerca do interior dos seres15, 

servindo de referência para intuições análogas relativamente ao interior do corpo 

humano. No entanto, e apesar deste posicionamento crítico e metodológico de 

Aristóteles, por vezes são integradas descrições dos comportamentos animais e os seus 

modos de vida que pertencem ao foro da lenda, da ordem verdade repetida, mesmo que 

não verificável empiricamente. É o caso, segundo Maria de Fátima Sousa e Silva, das 

interpretações de psicológicas e de carácter a partir de traços morfológicos16.  

 A dispersão e abrangência geográfica dos animais descritos por Aristóteles 

estende-se da Grécia à Líbia, passando por regiões fora do contexto mediterrânico, 

como a Índia. Este dado implica que quanto mais remota é a proveniência da 

                                                 
11 Cf. idem, GN 3 - 14 
12 "Pergunta, pois, aos animais e eles ensinar-te-ão, às aves do céu e eles te hão-de instruir; conversa com 
a terra e ela te responderá e com os peixes do mar e eles te darão lições.", Bíblia Sagrada, JB12 - 7,8 
13 ARISTÓTELES, , História dos Animais (Parte I), (trad. Maria de Fátima Sousa e SILVA, cons. cient. 
Carlos ALMAÇA), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008, pp. 18 e 19 
14 Cf. idem, p. 28 
15 Cf. idem, p. 30 
16 "Algumas vezes o eco de uma opinião generalizada confunde-se com uma tradição empírica (...); o 
tempo e a repetição dão-lhe foros de verdade indiscutida. Parece ser este o caso da relação existente entre 
a configuração das partes exteriores do corpo humano e o carácter.", idem, pp. 16-17 



 14

informação, mais esta receba um estatuto hipotético17. Nesta medida, é de registar ainda 

o facto de Aristóteles associar a ferocidade e o exotismo aos sítios remotos e bárbaros, 

contemplando a Grécia como modelo de comparação. 

 Nas suas observações Aristóteles afirma a existência de uma correlação entre 

meio ambiente, fauna e flora, o que de acordo com Maria de Fátima Sousa e Silva, 

testemunha uma perspectiva ecológica.18 O lugar onde habitam condiciona 

decisivamente aquilo que Aristóteles define como as duas funções vitais dos animais, ou 

seja, a alimentação e reprodução, tendo em vista sobrevivência e continuidade da 

espécie, respectivamente. Aspectos particulares de cada habitat específico, como o 

clima, e a quantidade de alimento e água, definem ainda algumas das características 

morfológicas dos animas, comportamentos específicos como migrações19, sendo que 

cada espécie procura o habitat que lhe é mais conveniente.20 Os diferentes ambientes e 

condições explicam assim a biodiversidade. 

 A coincidência de meio ambiente define ainda as relações que os animais 

mantêm entre si, de amizade ou inimizade, revelando Aristóteles neste aspecto uma 

tendência para antropomorfizar as relações entre os seres vivos, sejam aquelas de 

cooperação, ou pelo contrário, de inimizade, quando os animais são concorrentes21. No 

caso do acesso à alimentação, a sua abundância ou escassez são definidoras do carácter 

                                                 
17 "[à] medida que o distanciamento se acentua, o conhecimento esbata-se e a certeza dilui-se (...)", idem, 
p. 22; "A referência a locais mais remotos e portanto menos familiares ou observáveis induz Aristóteles a 
confessar o tom hipotético das informações que reproduz; (...)", idem, p. 26 
18 "Um primeiro pressuposto teórico é estabelecido em 589a3-6, que define, como funções essenciais à 
vida animal, a reprodução e a alimentação: «Uma parte da vida dos animais é portanto consagrada ao 
processo da reprodução, enquanto outro se reporta à alimentação. De facto, é em relação a estes dois 
objectivos que todo o seu programa de vida se organiza.» Naturalmente que, por trás deste «programa de 
vida» que visa assegurar a sobrevivência e continuidade de cada espécie, está a relação possível com o 
meio ambiente como contexto que as condiciona e suporta.", Maria de Fátima Sousa e SILVA, 
“Introdução”, in ARISTÓTELES, História dos Animais (Parte II), (trad. Maria de Fátima Sousa e SILVA, 
cons. cient. Carlos ALMAÇA), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008, p. 15 
19 "Como princípio elementar, nesta perspectiva, podemos considerar a noção da influência fundamental 
que factores ligados com o meio ambiente podem ter na definição das características apresentadas pelas 
espécies animais. Pode Aristóteles equacionar, por exemplo: «Há diferenças que têm a ver com sítios 
mais quentes ou mais frios; assim, no corpo humano, os pêlos são espessos nos lugares quentes, e mais 
fracos nos frios» (517b17-20) (...)", Maria de Fátima Sousa e SILVA, “Introdução”, in ARISTÓTELES, 
História dos Animais (Parte I), (trad. Maria de Fátima Sousa e SILVA, cons. cient. Carlos ALMAÇA), 
Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2008, pp. 22 e 23 
20 "(...) há que assinalar uma bipartição entre países frios e quentes: os rigores dos primeiros limitam o 
número de espécies e o seu desenvolvimento pleno, enquanto a canícula dos segundos proporciona 
dimensões extravagantes. (...)", idem, op. cit. (Parte II), 2008, p. 20 
21 "Em conclusão: as relações de amizade ou de conflito entre os animais que referimos dependem do 
modo de alimentação e do tipo de vida que levam.", ARISTÓTELES, op. cit., 610a 
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manso ou feroz do animal22. A alimentação regista ainda uma influência no que à 

reprodução e qualidade da prole diz respeito.  

 Aristóteles revela também preocupação na correcta nomenclatura dos seus 

objectos de estudo, podendo aquela advir de uma metáfora com um outro animal ou 

artefacto que neles é reconhecido23, ou surgir, de igual modo, por uma via etimológica 

relacionada com a fenomenologia do próprio animal24. 

 Ao longo dos dez livros que compõem a História dos Animais, Aristóteles 

procede não à classificação, mas a uma descrição individual dos seres segundo 

comparações ao nível da morfologia, anatomia, órgãos e hábitos de cada espécie, como 

também da sua alimentação e reprodução. Os Livros IX e X são, por sua vez, dedicado à 

sexualidade e fertilidade humanas25.  Esta "descrição diferenciada"26 permite estabelecer 

a distinção e agrupamento dos animais entre homogéneos e não homogéneos, segundo 

critérios de cor, forma, abundância, carência, excesso ou defeito das suas partes 

constituintes27, sustentando, por sua vez, uma noção de uma continuidade "dos seres 

inanimados, aos dotado de vida"28, isto é, desde vegetais inertes, aos animais. 

                                                 
22 "É provável que, havendo alimentos com fartura, os animais que hoje tememos e que são ferozes 
vivessem em harmonia com o homem, e agissem com mansidão equivalente uns para com os outros.", 
idem, ibidem, 608b 
23 "O processo de observação e de investigação será com certeza acompanhado de um progresso na 
definição de uma nomenclatura apropriada. (...) Esta observação coloca novos critérios para a constituição 
de uma nomenclatura específica: nas espécies animais pode ser decisivo o tamanho; tal como a 
observação e o conhecimento dependem da dimensão, consequentemente o nome falta para o que é mais 
pequeno e menos acessível ao conhecimento. Por outro lado, a designação pode provir de uma metáfora, 
que associa qualquer característica particular de uma espécie com um vocabulário comum que dela possa 
ser sugestivo. É o caso, para os caranguejos, da designação de «cavalos» para os que são ágeis na corrida 
[525b3-9]. Partes ou órgãos podem estar sujeitos ao mesmo processo; assim a «úvula», «em formato de 
cacho de uvas» (493a2-4).", Maria de Fátima Sousa e Silva, op. cit. (Parte I), 2008, p. 35 
24 "A etimologia representa também um critério profícuo no estabelecimento de uma nomenclatura. O 
efémero «é um animal singular pela duração curta de vida, de onde lhe vem o nome» (490a-b); (...)", 
idem, ibidem, p. 36 
25 Existe, segundo Maria de Fátima Sousa e Silva, controvérsia quanto à atribuição da autoria deste Livro 
X a Aristóteles, Cf. Maria de Fátima Sousa e SILVA, op. cit. (Parte II), pp. 50-51 e 60-62 
26 "(...) não é uma classificação sistemática o objectivo final, mas sobretudo uma descrição diferenciada. 
Se a classificação existe, ela é apenas parcelar e um factor de comodidade na abordagem de um objecto 
de estudo que se apresenta vaso e múltiplo. Mas o que é verdadeiramente meritório é a definição de um 
conjunto de fases que permitem encarar a biologia como uma verdadeira ciência, assente na análise de 
casos e pormenores, como pressuposto seguro para afirmações de aplicação universal.", idem, op.cit. 
(Parte I), p. 41 
27 "(...) assim, homogeneidade ou não homogeneidade hierarquiza-se com apelo a graus de cor e forma, 
abundância e carência, grandeza e pequenez, ou excesso e defeito (486b5-9). (...) Aristóteles instala um 
conceito essencial de «diferença entre os animais», o que à partida pressupõe um relacionamento 
estabelecido na base da aproximação ou da oposição entre grupos claramente caracterizados. Logo são 
accionados, para obtenção dos resultados pretendidos, vários termos de distinção a considerar: (487a10-
13): «as diferenças entre os animais dizem respeito ao seu modo de vida, actividade, carácter e partes que 
os constituem.» (...)", idem, ibidem, p. 39 
"Apesar de proclamar a noção de que a vida animal se relaciona de modo estrito com o meio ambiente, 
Aristóteles valoriza sobretudo, na História dos Animais, as partes, ou seja, órgãos e tecidos. «Esta decisão 
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 No caso dos seres humanos, as observações são sobretudo de natureza externa, 

dada a inacessibilidade ética de um contacto com o interior do corpo humano. Neste 

sentido, o animal serve como processo de observação indirecta, por comparação29, dos 

fenómenos observáveis que se deduzem semelhantes e universais30, evidenciados pelos 

provérbios com imagens animais31. 

 Apesar de não os dividir por classes, o acto de proceder à distinção entre os 

animais permite já algum agrupamento e sobretudo a sua hierarquização, entre espécies 

superiores, próximas do ser humano em determinados aspectos, e as outras32. 

 A correspondência entre carácter e traços físicos apresenta-se na análise que 

Aristóteles faz da face humana33. Assim, são encontrados sintomas de carácter na 

composição geral da face, nas sobrancelhas34, pálpebras35, olhos36, nas orelhas37 e nos 

pés38, sendo a dimensão média a melhor característica. A disposição do corpo humano 

                                                                                                                                               
de basear a definição e a classificação na morfologia» - considera Kullmann - «teve enorme impacto no 
desenvolvimento posterior da zoologia.»", idem, ibidem, pp. 39-40 
28 Cf. ARISTÓTELES, op. cit., 588b 
29 "A comparação entre os seres vivos é, antes de mais, um processo intuitivo, que permite superar, de 
certa forma, as barreiras éticas que se opõem a um conhecimento aprofundado da espécie humana.", 
Maria de Fátima Sousa e SILVA, op. cit. (Parte II),  p. 52 
30 "Em relação ao homem, as partes exteriores são naturalmente susceptíveis de uma observação de 
carácter sensorial (491a24). (....) [E]m contrapartida, as partes interiores do corpo humano são mal 
conhecidas, pela própria inacessibilidade. Há, porém, processos que visam superar esta barreira e de 
alguma forma penetrar nesse universo desconhecido. O método comparativo, em que prevalecem as 
inevitáveis semelhanças entre o ser humano e as restantes espécies animais, é uma via indirecta, mas com 
alguma credibilidade [«devem ser estudadas relativamente às parte de outros animais, cuja natureza é 
próxima da humana.» (494b22-24)]", idem, op. cit. (Parte I), p. 29 
31 "Algumas realidades na reprodução animal impõem-se pela própria evidência e por isso estão 
consagradas no saber universal e consignadas sob a forma de provérbios. É sabido, por exemplo, que a 
puberdade se anuncia pela mudança de voz; é o que se chama, na linguagem comum, «balir como uma 
cabra» (581a21).", idem, op. cit. (Parte II), p. 43 
32 "Mesmo se o resultado deste método não conduz a uma classificação completa, mostra que são já 
distintos e complexos os elementos que permitem o agrupamento de diferentes espécies, ou mesmo a sua 
hierarquização.", idem, op. cit. (Parte I), pp. 43-44 
33 "Uma fronte ampla significa lentidão, uma pequena vivacidade; se for chata, é sinal de exaltação, se for 
arredondada, de irascibilidade. (...)", ARISTÓTELES, op. cit., 491b 
34 Abaixo da fronte ficam as sobrancelhas. Se dispostas em linha recta, são sinal de moleza, se forem 
arqueadas na direcção do nariz exprimem rispidez, na direcção das têmporas um espírito trocista e 
dissimulado. (...)", idem, ibidem, 491b 
35 "Se estes cantos [das pálpebras] são prolongados, é sinal de mau carácter; se, do lado das narinas, forem 
carnudos, como o dos milhafres, indicam velhacaria.", idem, ibidem, 491b 
36 "(Se voltados para baixo, inveja)", 491b40; "Os olhos podem ser grandes, pequenos ou médios. Os 
médios são os melhores. Podem ser salientes, profundos ou intermédios. Quanto mais profundos mais 
penetrantes, sejam em que animal for. Os intermédios são sinal de bom carácter. Podem também ser 
pestanejantes, fixos ou de uma qualidade intermédia, Estes últimos são indício de muito bom carácter, os 
primeiros de insegurança e os fixos de descaramento.", idem, ibidem, 492a 
37 "Podem ser grandes, pequenas, ou médias; há-as também muito salientes, nada salientes ou 
intermédias. Se médias, são indício de muito bom carácter; se grandes e salientes, de estupidez e 
tagarelice.", idem, ibidem, 492a-492b 
38 "As pessoas que têm uma planta do pé grossa e chata, e que se apoiam sobre toda a sua superfície, são 
velhacas.", idem, ibidem, 494a 
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também merece por parte de Aristóteles uma explicação cosmológica, assente num 

privilégio divino do ser humano em relação as outros seres, sendo que a sua metade 

superior está de acordo com a "parte alta do universo", e a inferior com a parte baixa do 

universo39.  

 Todos estes aspectos traduzem-se numa diversidade também ao nível da 

personalidade e psicologia dos animais, fazendo corresponder ao seu comportamento e 

morfologia juízos de valor sobre o temperamento dos animais, segundo polarização de 

opostos40. Neste sentido, podem ser observadas semelhanças psicológicas entre homens 

e animais41, sendo os animais de maior porte e com uma vida longa aqueles onde estas 

variações psicológicas são mais facilmente observáveis, correspondendo-lhes ainda 

qualidades de carácter42.  

 Documentos como estes irão servir mais tarde como a base sobre a qual serão 

explanadas as lições morais retiradas de animais, no caso dos bestiários, ou ainda os 

processos de correspondência entre traços físicos e psicológicos da fisiognomia 

artística, nomeadamente aquela que promove analogias entre humano e animal.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 "No ser humano, mais do que nos outros animais, a distinção entre parte superior e inferior faz-se 
segundo as próprias posições naturais. Por outras palavras, as partes alta e baixa do homem são definidas 
de acordo com as partes alta e baixa do universo. O mesmo critério se aplica às faces anterior e posterior, 
ou direita e esquerda. Em alguns dos restantes animais as coisas não se passam assim; faz-se a distinção 
mas de forma um tanto confusa. Assim, a cabeça, em todos os animais, está acima do resto do corpo. Mas 
só o homem, como já dissemos, completado o seu desenvolvimento, a tem em cima em relação ao 
universo.", idem, ibidem, 494a-494b 
40 "Quanto ao carácter, apresentam as diferenças seguintes. Uns são meigos, tranquilos e dóceis, como os 
bois; outros são fogosos, agressivos e estúpidos, como o javali; outros inteligentes e tímidos, como o 
veado e a lebre; outros são vis e pérfidos, como as cobras; outros são nobres, valentes e superiores, no 
caso do leão; há-os fortes, selvagens e traiçoeiros, como o lobo.", idem, ibidem, 488b 
41 "De facto, encontram-se, na maioria dos outros animais, vestígios de traços fisiológicos que, no 
homem, exibem diferenças mais evidentes. Assim, o carácter dócil ou agressivo, o humor mais acessível 
ou mais difícil, a coragem e a cobardia, o medo e a temeridade, os desejos, as velhacarias, os traços de 
inteligência aplicada ao raciocínio, apresentam, na maior parte dos animais, semelhanças com o homem, 
que lembram o que atrás dissemos sobre as partes do corpo.", idem, ibidem, 588a 
42 "O carácter dos animais, quando se trata dos mais difíceis de estudar e dos que têm uma vida curta, é-
nos menos acessível à observação; com os que têm uma existência longa, o conhecimento torna-se mais 
fácil. Estes últimos, de facto, detêm claramente uma faculdade correspondente a cada uma das reacções 
do espírito; à inteligência e à estupidez, à coragem e à cobardia, à doçura e à ferocidade, e às outras 
características do mesmo tipo.", idem, ibidem, 608a 
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1.2. Os Bestiários da Idade Média 

 

A concepção hierarquizada da natureza e dos seus seres, associada ao 

entendimento teológico dos animais, participantes de uma cosmologia divina e 

submetidos à vontade humana, fundamentam os ensinamentos dos Bestiários43 

medievais. Estes documentos ilustrados, de carácter doutrinal que usavam animais para 

veicular a valores cristãos, foram apropriados pela Igreja no séc. VI44, mantendo a sua 

popularidade até ao século XV45. 

Os bestiários tinham versões em latim, luxuosamente ilustradas, e ainda outras, 

vernaculares, escritas em francês, inglês médio, italiano e catalão, com ilustrações mais 

modestas46. Estes documentos enciclopédicos reuniam informação de diversas fontes: o 

Physiologus, textos patriarcais47 como as Etymologiae, de Santo Isidoro de Sevilha, 

Hexameron de Santo Ambrósio, Psychomachia, de Prudêncio, De mirabilibus, do 

romano Plínio, o Velho, e as suas sinopses, coligidas nas Collectanea, por Julius Caius 

Solinus, entre outros, bem como determinadas passagens da Bíblia48. 

A fonte mais relevante para a elaboração dos bestiários é o Physiologus, ou "o 

Naturalista"49, de autor anónimo do século II, originário de Alexandria50. O Physiologus 

é uma compilação de material grego, como a Historia Animalum de Aristóteles, 

romano, como os escritos de Plínio e Solinus, e do Antigo Egipto, bem como de outras 

culturas. Fábulas moralizadas, contos folclóricos, mitos, superstições, e sabedoria 

                                                 
43 Segundo Willene B. Clark, a palavra bestiário vem de bestiarium, ou bestiarius, expressões latinas que 
designam rebanho ou o seu habitat, Cf. Willene B. CLARK, A Medieval Book of Beasts: The Second-
Famil Bestiary, Woodbridge, Boydell Press, 2006 
44 “After the Church appropriated it for its own purposes around the 6th century, the bestiary became a 
book of learning which used examples of animal lore to teach Christian values.”, Aura BECKHÖFER-
FIALHO, Medieval Bestiaries and the Birth of Zoology, in http://antlionpit.com/aura.html, 23/03/2011 
45 “Production of Latin bestiaries reached its peal in the 12th and 13th centuries, while the vernacular 
versions continued growing in popularity well into the 15th century”, Aura BECKHÖFFER-FIALHO, op. 
cit., 23/03/2011 
46 “There were basically two types of bestiaries being produced in the Middle Ages. One was the 
luxurious Latin version, and the other, a more modest vernacular one.”, idem, ibidem, 23/03/2011 
47 Este dado pode ser explicado pelo revivalismo de textos clássicos durante a época medieval: “An 
important na widespread characteristic of the twelfth century in England and on the Continent is the 
revival of Greek and Roman ideas and forms in literature, government, laws, science, and the arts.” 
Willene B. CLARK, op. cit. 2006, p. 17 
48 Este facto deve-se, segundo Aura Beckhöfer-Fialho, à ausência de contacto, o que significava que 
tinham de contar com relatos em segunda mão: “(…) the faults which we find in their writings today were 
mainly due to the fact that they were unable to gather the information themselves and had to rely on 
second-hand acconts, which ofter  led them astray.”, Aura BECKHÖFER-FIALHO, op. cit., 23/03/2011 
49 Cf. Helena BARBAS, op. cit., 19/06/2010 
50 Cf. Pedro Carlos Louzada FONSECA, A Nobreza cristológica de animais no bestiário medieval: O 
Exemplo do Leão e do Unicórnio, in http://www.revistamirabilia.com/Numeros/Num9/artigos/07.pdf, 
19/06/2010, pp. 113-114 
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popular, faziam também parte deste reportório de informação sobre animais, adaptada 

para um sentido moral cristão51. Até ao século XII, altura em que, traduzido do grego 

para o latim, se torna um livro canónico, o Physiologus foi sendo aumentado e 

modificado pelos diversos tradutores e copistas, continuando a ser difundido até ao 

século XVI52. 

Fenómeno semelhante acontece com os bestiários, aos quais eram incorporadas 

novas informações, acrescentadas quer por escolha pessoal do copista, quer decorrentes 

da acumulação conhecimento empírico acerca de cada animal.  

Ao contrário das fábulas, os bestiários não humanizam os animais. É do aspecto 

e comportamento do animal (ou aquele que lhe era atribuído), bem como da sua 

etimologia, que é extraída a moralização. Animais reais e míticos são, neste contexto, 

tratados ao mesmo nível de interesse, independentemente de um conhecimento 

empírico, sendo-lhes associados virtudes e vícios. A lição veiculada pela alegoria 

animal era ainda passível de interpretação sob diferentes níveis: O significado literal ou 

histórico, tendo a ver com a descrição material do animal; o alegórico ou metafórico, 

relativo ao animal enquanto repositório de determinada mensagem; o sentido 

tropológico ou moral, respeitando o teor da mensagem; por fim, o anagógico ou 

espiritual, relacionado com o caminho para a Salvação apontado pela moral exposta53. 

 A utilização dos animais portadores de sabedoria útil ao ser humano aproxima os 

bestiários dos Avariums, documentos contemporâneos e de natureza similar, utilizando 

aves para a exposição de carácter moral. No entanto, os aviariums distinguem-se dos 

bestiários na medida em que eram direccionados especificamente para a vida monástica, 

sublinhando a separação desta dos desejos do Mundo terreno.54  

A finalidade dos bestiários não reside, assim, no interesse pelos animais em si, 

isto é, na tentativa de obtenção de um conhecimento factual e científico55, mas nos 

ensinamentos morais que deles se podem retirar56. Neste contexto, os animais assumem-

                                                 
51 Cf. Willene B. CLARK, op. cit., 2006, p. 8 
52 Cf. Aura BECKHÖFER-FIALHO, op. cit., 23/03/2011 
53 Cf. Willene B. CLARK, op. cit. 2006 
54 “The Aviary is sometimes viewed as part of the bestiary genre, but in fact it is a text entirely separate in 
its composition, with a heavy theological content, and specificity of audience. (…) The text rarely makes 
use of Physiologus material (…) [t]he audience and language are clearly monastic, with attention given to 
the daily life and behaviour in a monastic community.”, idem, ibidem, 2006, p. 22 
55 "(...) é evidente que os bestiários nunca pretenderam ser tratados científicos tal como hoje se entende o 
termo (...)", Helena BARBAS, op. cit., 19/06/2010 
56 “Mythology, fable, legend, and symbol existed in a continuous Spectrum with what we would regard as 
natural history. Biology in our sense in our sense did not exist, either as a name or as a discrete practice. 
Real and fantastic animals were catalogued with the same levels of seriousness and wonder as ones that 
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se como ferramentas que expõem a doutrina de forma eficaz, acessível e interessante57, 

contribuindo para a edificação moral do crente, rumo à Salvação58. Neste sentido, os 

bestiários obedecem a uma cosmologia teológica do Mundo59, na qual todas as coisas 

vivas têm uma função, fazendo parte de um sistema do qual Deus é arquitecto60.  

Apesar das suas variantes, os bestiários seguem uma estrutura comum, servindo 

as descrições do animal, do seu habitat e comportamento, aproveitadas para a 

apresentação da moral, reforçada por uma passagem da Bíblia. Tradicionalmente, o 

primeiro capítulo é dedicado ao leão, o Leo fortissimus, apresentado enquanto símbolo 

cristológico. A analogia entre Cristo e o leão decorre de várias observações, 

nomeadamente a origem etimológica da sua taxonomia grega, leon, traduzida para o 

latim como "rei". Ao leão eram ainda atribuídos diversos comportamentos que 

testemunhavam esta correspondência cristológica: dormia com olhos abertos e apagava 

as suas pegadas com a cauda, tal como Cristo soube esconder a sua natureza divina; as 

crias do leão nasciam mortas, sendo ressuscitadas pelo progenitor ao fim de três dias, à 

semelhança de Cristo (imagem 1); acreditava-se ainda que o leão só devorava homens, 

poupando as mulheres e crianças, mostrando compaixão. Entre os animais dos bestiários 

com associações cristológicas contam-se ainda, entre outros, a fénix, que renascia, o 

unicórnio, símbolo de pureza e da presença do divino no humano através do corno, e o 

pelicano, que se acreditava alimentar a prole com próprio sangue61 (imagem 2). 

Este capítulo era ainda seguido pelo Omnibus animantibus, relativo às passagens 

da Bíblia onde Adão nomeia os animais, consubstanciando o domínio do humano sobre 

as outras criaturas.62 

                                                                                                                                               
were available for ready witness”, Martin KEMP, The Human Animal in Western Art and Science, 
Chicago/Londres, The University of Chicago Press, 2007, p.88 
57“The bestiary’s animal lore is interpreted so as to point out situations people face in their daily lives, and 
to encourage them to choose to live virtuously, and in the Faith”, Willene B. CLARK, op. cit., 2006, p.30 
58 “The lessons thought from their appearances and behaviors are easy to understand, and serve to guide 
readers in the path of salvation”, idem, ibidem, p. 2 
59 "(...) os bestiários olham a Natureza a partir de um esquema cósmico onde são possíveis as analogias e 
correspondências. Reconhecem o equilíbrio e as hierarquias que regem o universo, e que têm o seu 
expoente máximo no Criador.", Helena BARBAS, op. cit., 19/06/2010 
60 “Partindo das palavras de S. Paulo, segundo as quais vemos as coisas deste mundo in aenigmate, em 
forma alusiva e simbólica, e extrai-se delas a ideia de que cada ser do mundo, animal, planta e pedra tem 
um significado moral, ensina-nos sobre virtudes e vícios”, Umberto ECO (coord.), História da Beleza, 
Algés, Difel, 2005, p.143 
61 O unicórnio aliás, é também descrito também como rhinoceros ou monoceros, que em grego significa 
um único corno, baseado em relatos de contacto com Rinocerontes, Cf. Pedro Carlos Louzada 
FONSECA, op. cit., 19/06/2010; Segundo Umberto Eco, em O Milhão Marco Pólo confunde rinocerontes 
com unicórnios, Cf. Umberto ECO, op. cit., 2005 p. 142 
62 “Adam had named the animals, Noah ensured that none of God’s creatures should be lost to posterity 
during the Flood; and they all must therefore have significance for us, even those that served no 
ostensible human purpose”, Martin KEMP, op. cit., 2007, p. 88 
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As ilustrações dos bestiários contribuíram para a sua popularidade, estimulando 

a imaginação do leitor, muitas vezes analfabeto, muito para além das descrições 

textuais, cumprindo o seu sentido doutrinal.63 Cada ilustração remetia para a descrição 

textual, representando um animal individual frequentemente de forma não naturalista. O 

grau de naturalismo era proporcional ao contacto entre produtor da imagem e o animal 

representado. Assim, quanto mais distante era a experiência do animal, mais estilizada e 

fantasiada resultava a sua representação64. Para representar os seres cuja única 

informação residia nas descrições textuais, os artistas recorriam aos animais que de 

facto conheciam do seu quotidiano. Surgem, assim, por vezes, representações de 

elefantes que se assemelham a porcos (imagem 3), e crocodilos com patas e garras de 

aves (imagem 4).  

Apesar do progressivo conhecimento das espécies descritas, bem como um 

crescente rigor “científico” nas observações dos bestiários, alguns animais míticos e 

fantásticos persistem como descritos no Physiologus. Unicórnios, grifos e sirenes, entre 

outros herdados das mitologias clássicas são considerados maléficos dadas as suas 

formas anti-naturais65. 

Durante a Idade Média a imagética animal não só contribui para fins religiosos, 

como também como afirmação do poder secular. Eram célebres as menageries reais, ou 

colecções de animais raros e exóticos, como camelos, dromedários, linces, leões, 

avestruzes, aves de rapina, macacos, mastins, leopardos, elefantes, exibidos em paradas 

e procissões. O rei português D. Manuel I foi um dos monarcas que reuniu uma 

colecção do género, tendo possuído um elefante e um rinoceronte asiático, este último 

objecto de representação por Albrecht Dürer66. O contacto visual com estes animais era 

limitado, por isso estas paradas, utilizadas de forma a causar espanto e admiração junto 

dos súbditos, cumpriu o seu objectivo de legitimar o poder do monarca, cujo domínio se 

estendia sobre estas criaturas exóticas67.  

                                                 
63 “(…) as ilustrações textuais foram um factor de vital importância para a sua popularidade porque 
concretizavam vivamente as descrições que, por vezes, eram demasiado cifradas ou referiam-se a animais 
desconhecidos, quer pelo seu exotismo, quer por sua realidade totalmente compósita, imaginária ou 
fabulosa”, Pedro Carlos Louzada FONSECA, op. cit., 19/06/2010 
64 Willene B. CLARK, op. cit., 2006 
65 “To medieval christians such composite creatures were wondrous, but also spiritually dangerous, for 
they were said to be conceived and shapped contra naturam (“unnaturally”), a declaration of their satanic 
origins.”, idem, ibidem, 2006, p. 36 
66 O rinoceronte, de nome Ganda, que o monarca português quis, em 1515, oferecer ao Papa Leão X, Cf. 
Helena BARBAS, op. cit., 19/06/2010 
67 “The message was of a ruler so powerful he could acquire and control over these fearsome, wild, and 
expensive creatures.”, Willene B. CLARK, op. cit., 2006, p.18 
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O contacto cada vez mais rigoroso com o mundo natural contribuiu para o 

abandono de uma visão puramente teológica, que oferecia as respostas para o que era 

anteriormente desconhecido, rumo a um posicionamento progressivamente empírico e 

científico sobre a natureza. O naturalista francês Pierre Belon (1517–1564), é disso 

exemplo, tendo-se proposto, na sua L'Histoire de La Nature des Oyseaux (1556), a 

escrever apenas sobre animais aos quais tivesse acedido pessoalmente.68  

Os bestiários, através da sua doutrina, utilizavam a forma animal para tornar a 

moral cristã mais acessível ao crente recorrendo a textos antigos, que legitimavam a 

superioridade hierárquica e de decreto divino, que separava Homem e animal. Os 

bestiários inseriam o ser humano num sistema cosmológico no qual todos os elementos, 

desde os monstros míticos aos seres mais insignificantes, continham sabedoria com 

utilidade para o crente. O poder retórico dos bestiários, decorrente, em parte, da 

ignorância e admiração que estes seres suscitavam numa época em que a religião estava 

impregnada em todas as acções e momentos da vida, com o objectivo de através de 

analogias animais de simples compreensão, orientar o leitor ou ouvinte rumo à Salvação 

pela fé.  

 

 

 1.3. Uma perspectiva do século XX sobre o saber do século XVI: Foucault e 

 a “arqueologia da História Natural” 

 

Nos capítulos A Prosa do Mundo69 e Classificar70, de As Palavras e as Coisas, 

Michel Foucault faz aquilo a que chama de “arqueologia da história natural”, 

contextualizando as formas de construção de saber da natureza no pensamento 

Ocidental entre os séculos XVI e XVIII, e como estas perspectivas correspondem a 

diferentes formas de articulação entre as palavras, a linguagem, e as coisas, os seres do 

mundo. 

Foucault refere que até ao século XVI existe no Ocidente uma construção de 

saber orientada por uma “soberania do Semelhante”71, concepção segundo a qual, de 

forma oculta, todas as formas do mundo se assemelham. É através da identificação e 

                                                 
68 Cf. Joan Barclay LLOYD, African Animals in Renaissance Literature and Art, Oxford, Claredon Press, 
1971 
69 Cf. Michel FOUCAULT, As Palavras e as Coisas, Lisboa, Edições 70, 2005, p. 73-99 
70 Cf. idem, ibidem, p. 175-212 
71 Cf. idem, ibidem, p. 97 
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análise destas similitudes que é possível conhecer as coisas do mundo. As semelhanças 

são de quatro ordens: a convenientia, ou a semelhança inerente às coisas que são 

próximas, que pela sua sucessão acaba por ligar todas as coisas do mundo; a aemulatio, 

uma semelhança isenta de contacto entre duas formas que se reflectem ao ponto de não 

ser possível identificar qual se assemelha a qual; a analogia, território de cruzamento da 

convenientia e aemulatio, a similitude que, a partir de um único ponto de semelhança, 

aproxima duas figuras afastadas, e apoiada naquele ponto, se desdobra num número 

indefinido de parentescos, podendo assim, potencialmente, aproximar todas as figuras 

do mundo; e por fim, a simpatia, movimento de transformação interior que faz com que 

dois elementos distintos sejam atraídos um para outro, sem no entanto deixarem de ser 

aquilo que são, repelidas por um movimento contrário de antipatia. É graças ao 

equilíbrio dinâmico entre simpatia e antipatia que todas as coisas do mundo se podem 

assemelhar e aproximar, mantendo ao mesmo tempo a sua particularidade.  

Para que estas semelhanças ocultas se manifestem é necessário que deixem 

impressões tangíveis, chamadas marcas. Até ao século XVI, o conhecimento no 

Ocidente é exercido através da identificação e decifração destas marcas legíveis de 

semelhanças invisíveis. O naturalista do Renascimento tem por isso um papel de 

compilador, e o seu saber é de adição. Não existe no século XVI, ao nível das marcas, 

distinção entre natureza observada e natureza relatada; são ambas legenda, existem para 

serem lidas e interpretadas. Neste sentido, na elaboração da história natural de 

determinado ser vivo, observação da natureza, tradição, saber racional, magia, 

superstição e erudição encontram-se ao mesmo nível de valor, pois são entendidos e 

recolhidos enquanto marcas do ser em questão, sendo-lhe indissociáveis. Para Foucault, 

esta forma de conhecimento da natureza, da qual Aldrovandi é paradigma, só é possível 

porque durante o Renascimento as palavras e as coisas que aquelas designam 

assemelham-se72. Ou seja, a linguagem e aquilo que ela nomeia são uma unidade. O 

objecto do saber do século XVI não é ver nem demonstrar, mas recolher e interpretar, e 

através da interpretação, utilizar sistemas de semelhanças como forma de aproximação 

(nunca derradeira) às coisas. Dentro desta lógica de decifração da similitude oculta, a 

linguagem presta-se à interpretação sob três níveis diferentes: no domínio formal da 

palavra, no seu conteúdo, e na similitude oculta que a liga à coisa.  

                                                 
72 “(…) a experiência da linguagem pertence à mesma rede arqueológica a que pertence o conhecimento 
das coisas da natureza.”, idem, ibidem, p. 96 
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Com o final da Renascença esta interdependência entre linguagem e mundo das 

coisas é quebrada73; as palavras e as coisas separam-se, mantendo, no entanto, uma 

articulação que já não da ordem da semelhança cifrada, mas da representação. A análise 

da linguagem torna-se então binária, reduzida a significante e significado, passando a 

palavra a tomar a valência exclusiva de discurso. A história natural vem nos séculos 

XVII e XVIII, segundo Foucault, situar-se no intervalo agora aberto entre as palavras e 

as coisas.  

Ao contrário do saber da natureza do século XVI, onde cada ser se instaura 

exclusivamente pelas suas marcas, independentemente dos outros, na história natural 

dos dois séculos seguintes, pelo contrário, os seres naturais são entendidos e ordenados 

numa rede taxinómica contínua das identidades e diferenças, o que faz com que cada 

espécie passe a ser conhecida em função daquilo que a distingue das outras. 

O privilégio da palavra escrita do século XVI, é, nos séculos XVII e XVIII, 

substituído pelo da observação e pelo modelo de racionalidade, baseado na experiência 

empírica e tendo como finalidade a classificação enquanto forma de ordenação do saber. 

O historiador deixa de ser aquele que recolhe sinais, para se tornar o observador que 

nomeia aquilo que vê por palavras neutras de forma a serem entendidas por todos. A 

ambição de objectividade científica da história natural resulta num prestígio da 

observação74 em detrimento dos outros sentidos, entendidos como passíveis de 

demasiadas variáveis subjectivas, sem lugar num território científico inequívoco e 

perfeito, entendido e reconhecido universalmente.  

Esta restrição do campo sensível da experiência é acompanhada por uma 

depuração ao nível do discurso. Todo o ser observado é passível de descrição objectiva 

e neutra através da sua estrutura. Este processo de descrição reduz a composição visível 

de um ser vivo à descrição das quatro variáveis dos seus elementos constituintes: forma, 

quantidade, distribuição no espaço e grandeza relativa. A descrição obtida pela estrutura 

permite que o ser observável se inscreva na linguagem, de forma objectiva e inequívoca, 

abrindo caminho à possibilidade de classificação. Assim que descrita, é possível 

inscrever uma espécie na rede de identidades e diferenças, apurando o seu carácter (ou 

seja, o que o distingue entre os outros), integrando-a na rede ao mesmo tempo que a 

particulariza. O apuramento do carácter é operado unicamente ao nível do discurso e 

                                                 
73 Cf. idem, ibidem, p. 97-99 
74 Daí que Foucault diga que “(…) o cego do século XVIII pode perfeitamente ser geómetra, mas não 
poderá ser naturalista.”, idem, ibidem, p.182 
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feito a partir das comparações de descrições para daí atribuir aos seres nomes comuns e 

nomes próprios, compreendendo duas possibilidades de actuação: por sistema, uma 

comparação que se concentra em apenas alguns traços particulares da estrutura, 

verificando a constância ou não desses traços de espécie para espécie; e por método, 

comparação entre seres distintos através da totalidade da sua estrutura. Em ambas, a 

presença de constantes ao nível da estrutura em estudo de dois indivíduos de espécies 

diversas, permite que estas recebam uma denominação comum. Através do número das 

identidades e constantes, e consequente estabelecimento de parentescos, é possível 

então formar-se famílias gerais.  

Apesar dos diferentes processos de apuramento de carácter, ambos precisam de 

garantia da existência de traços constantes entre espécies distintas, para que a mínima 

diferença possa emergir, e daí seja possível alcançar a designação taxinómica. Ou seja, 

para que o mundo natural se disponha a ser classificado e ordenado, é necessário que 

exista uma continuidade nos seres da natureza, tanto a nível dos caracteres como 

também ao nível da sua história. A continuidade de parentesco de caracteres é 

verificável unicamente ao nível da classificação taxinómica, não encontrando 

correspondência relativamente aos lugares do mundo que as criaturas habitam. A 

experiência empírica do mundo apresenta-nos seres de estruturas semelhantes dispersos 

pelo planeta. A história natural dos séculos XVII e XVIII explica esta distribuição pelos 

acontecimentos cronológicos do planeta, de ruptura e catástrofe, que pela sua sucessão 

dispersou os seres vivos pelo mundo.  

Segundo Foucault, os naturalistas dos séculos XVII e XVIII encontram duas 

diferentes perspectivas de garantir a continuidade (condição para a possibilidade de 

classificação) face à aparente oposição entre a estabilidade dos seres vivos a nível 

taxinómico, e a sucessão de acontecimentos do planeta: uma por projecto e a outra por 

memória. A primeira compreende a história natural como um percurso simultâneo de 

todas as espécies rumo a um progressivo aperfeiçoamento, obedecendo a uma hierarquia 

pré-estabelecida de ordem divina; e a outra, em que o ser observável é percebido como 

o resultado visível de sucessivas variações de caracteres, potenciadas mas não 

determinadas pelo tempo, que a sua espécie foi adquirindo e abandonando ao longo das 

épocas. As formas divergentes de uma espécie, como os monstros, pelas diferenças, e os 

fósseis, pelas similitudes, são manifestações de variáveis que a natureza suprimiu, 

garantindo ao mesmo tempo continuidade e memória dos seres vivos. Ambas as 

perspectivas reconhecem que os elementos exteriores potenciam o surgimento de novos 
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caracteres, mas que todas as mutações e variáveis são inerentes à espécie, de alguma 

forma, já contidas na sua matriz e despoletadas no seu interior. 

Este aspecto explica também porque, para Foucault, até final do século XVIII 

não se possa falar de biologia, pois até aí “Apenas existem seres vivos.”75. A vida só 

existe no sentido em que é mais um critério do campo classificação taxinómica, e não 

enquanto valência autónoma. O facto de a história natural se instaurar como linguagem, 

e operar sobre esta para ordenar e representar os seres segundo um sistema de nomes, 

faz também com que ela se retenha ao nível do discurso76. Fora do campo da linguagem, 

não existe natureza77. Enquanto que o naturalista do século XVI recolhia e compilava as 

marcas de semelhança relativas a determinado ser, a história natural da época clássica é 

exercida, através da descrição e classificação, no campo da linguagem, regulando-a com 

o fim de obter a denominação derradeira e certa das coisas.78 Segundo Foucault, a vida 

enquanto instituição passível de conhecimento autonomiza-se mais tarde, quando a 

crítica se desloca da linguagem e das relações da natureza para a própria possibilidade 

do conhecimento humano. 

A forma de pensar a natureza e a progressiva objectividade que o saber adquire a 

partir do século XVI, não se deve apenas a uma nova curiosidade acerca do mundo 

natural, excitada pelas descobertas e consequente confronto com as novas espécies (que 

terá tido as suas consequências relativamente à percepção e estatuto dos seres da 

natureza), mas correspondeu sobretudo a diferentes cânones de reflexão e organização 

do conhecimento.  

A ingenuidade erudita de Aldrovandi e dos naturalistas seus contemporâneos é 

apenas aparente e não se deve, como Foucault refere79, a uma insuficiência de 

conhecimento. É consequência da forma de adquirir e processar conhecimento própria 

dos séculos XVI e anteriores. Num subcapítulo de A Prosa do Mundo, intitulado Os 

                                                 
75 Cf. idem, ibidem, p. 210 
76 “A história natural na idade clássica não corresponde à pura e simples descoberta de um novo objecto 
de curiosidade; recobre, sim, uma série de operações complexas que introduzem num conjunto de 
representações a possibilidade de uma ordem constante. Constitui como descritível e coordenável ao 
mesmo tempo, todo um espaço de empiricidade.”, idem, ibidem, p. 208. 
77 “A natureza só se oferece através da chave das denominações, e ela que, sem esses nomes, 
permaneceria muda e invisível, cintila ao longe por detrás deles, continuamente presente para lá desse 
quadriculado que a oferece, no entanto, ao saber e que só a torna visível quando a linguagem inteiramente 
a atravessa.”, idem, ibidem, p. 209, 210 
78 “(…) conhecer a natureza é, efectivamente, construir a partir da linguagem uma linguagem verdadeira 
(…)”, idem, ibidem, p. 210 
79 “Aldrovandi não era nem melhor nem pior observador que Buffon; nem tão-pouco era mais crédulo do 
que ele, nem menos fiel à visão ou à racionalidade das coisas. Simplesmente, o seu olhar não estava 
ligado às coisas pelo mesmo sistema, nem pela mesma disposição da episteme.”, idem, ibidem, p. 95 
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Limites do Mundo80, Foucault indica como esta perspectiva de entender as coisas do 

mundo como semelhantes entre si tem consequências, acarretando a imagem daquele 

dividido em micro e macrocosmos (eles próprios semelhantes entre si). Esta 

configuração é recuperada da Antiguidade Clássica, não porque se acreditasse nela81, 

mas porque o saber exigia limites face a esta forma particular de exercer conhecimento. 

A configuração do Mundo enquanto Cosmos oferece um limite tangível ao 

potencialmente infinito jogo de semelhanças, operando como um dispositivo que, ao 

garantir limites para a sucessão de similitudes das coisas, permitia a estabilização e a 

sedimentação de conhecimento.  

O facto do naturalistas do século XVI, ou dos autores dos bestiários antes deles, 

nunca terem observado a maior parte dos animais que relatam, é, dentro dos parâmetros 

do seu tempo, irrelevante. O interesse pelos elementos da natureza nesta época reside 

herança cultural e simbólica que carregam, e como a sabedoria que lhes é associada 

pode ser usada em benefício do leitor. Este tipo de saber pouco tem a ver com 

conhecimento científico, onde os animais se destacam por si mesmos, esvaziados de 

qualquer valor estranho ou preconceito sobre eles projectado.    

 

 

 1.4. A Fisiognomia artística 

 

As similitudes entre humano e animal são ainda exploradas pela Fisiognomia, 

disciplina que estabelecia relações de equivalência entre traços morfológicos e estados 

de alma, prestando-se ainda a analogias de carácter e natureza psicológica fundadas nas 

semelhanças entre homem e animal.  

As origens desta disciplina remontam à Grécia Antiga, onde era considerada 

uma ciência natural82. Acredita-se que terá sido Aristóteles a estabelecer primeiro uma 

teoria de tipo fisiognómico83, mesmo que não o faça de modo sistematizado. Aristóteles 

                                                 
80 Cf. idem, ibidem, p. 86-89 
81 Foucault torna isso bem claro quando escreve: “Numa episteme em que sinais e similitudes se 
enrolavam segundo uma voluta que não tinha termo, impunha-se que se reflectisse sobre a garantia desse 
saber e o termo da sua difusão segundo a relação do microcosmo com o macrocosmo.”, idem, ibidem, 
p.87 
82 Cf. Maria Teresa LOUSA, “O Lugar da Fisiognomia na Obra de Francisco de Holanda”, in Arte Teoria 
nº 8, Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 2008, p. 234 
83 Segundo Martin Kemp, esta teoria aristotélica é actualmente atribuída ao seu discípulo Teofrasto, Cf. 
Martin KEMP, op. cit., 2007, p. 37 
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atribui corpo o papel de sintoma material de uma natureza interior, inaugurando ainda a 

linha fisiognómica de analogia animal84.  

Hipócrates terá atribuído uma função medicinal à Fisiognomia, utilizada como 

ferramenta de observação para se proceder a um diagnóstico adequado.85 Neste 

contexto, fisiognomia liga-se à concepção de homem humoral, na qual a natureza 

humana resulta da mistura de quatro temperamentos. Estes encontram correspondência 

nos fluidos corporais, elementos, climas, fases do dia, estações do ano, nas idades do 

Homem, planetas e animais, reflectindo uma ideia de Homem enquanto microcosmo, 

cujo funcionamento reflecte as leis de carácter universal que regem o mundo natural, o 

macrocosmo86, Desta forma, o temperamento sanguíneo é associado ao cavalo, ao pavão 

e ao macaco; o colérico, ao leão, águia e urso; enquanto o fleumático está ligado ao 

mocho, burro e porco; por fim, humor melancólico, associado ao alce e à ovelha.87 

Nesta perspectiva, é o desequilíbrio dos humores que leva o ser humano a regredir a 

uma condição animal, desequilibrada por natureza, sendo que, para cada tipo de 

desequilíbrio, existe um equivalente animal. 

Ainda durante a Antiguidade, a fisiognomia adquire por via árabe uma vertente 

adivinhatória e astrológica, aliando a visão naturalista grega de observação física, à 

decifração do destino do sujeito, já inscrito nas linhas do seu rosto. 

Entre os séculos XVI e XVIII88, a fisiognomia sofre uma revalorização, que 

Jean-Jacques Courtine atribui ao desenvolvimento da vida urbana no início do século 

XVI89, bem como ao movimento de retorno às fontes clássicas.90 A pertinência social da 

fisiognomia prende-se na sua utilidade enquanto ferramenta cortesã de interpretação dos 

traços do rosto para apuramento do carácter. Francisco de Holanda terá até, de acordo 

com Maria Teresa Lousa, aconselhado D. Sebastião a instruir-se nesta ciência para “(…) 

                                                 
84 Cf. Maria Teresa LOUSA, op. cit., 2008, p. 234 
85 Cf. idem, ibidem, p. 234 
86 Cf. idem, ibidem, p. 238 
87 “That the temperaments also came to be commonly associated with animal types is unsurprising, given 
(…) the intimate alliance between medicine and fisiognomia, but the specific identifications remained 
rather variable. The sanguine temperament was variously but not exclusively equated with the horse, the 
peacock and the monkey; the choleric by the lion, eagle, and bear; the phlegmatic by the owl, ass and pig; 
while the melancholic is denoted by the elk and the sheep (…)”; “The temperaments traditionally 
attributed to particular beasts, which are themselves built from the four elements, serve to make them 
ideal representatives of human natures. Thus the fierce choleric must be represented by a bold and 
combative animal, while a phlegmatic will be equated with a tranquil browser”, Martin KEMP, op. cit., 
2007, p. 20 
88 Jean-Jacques COURTINE, “El Espejo del Alma”, in AAVV (dir. Georges VIGARELLO), Historia del 
Cuerpo: (I) Del Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Taurus, 2005, p. 293 
89 Cf. idem, ibidem, p. 295 
90 Cf. Maria Teresa LOUSA, op. cit., 2008, p. 235 
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bem escolher os homens que virão a ter cargos de Vice-Reis na Índia, Embaixadores 

dos reinos estranhos e Capitães de África, evitando-se assim erros e traições (…)”.91 

A fisiognomia interessa aos artistas renascentistas na medida em que pode ser 

utilizada como ferramenta expressiva do desenho e da escultura, traduzindo estados de 

alma e qualidades expressivas através da representação eficaz dos traços físicos. É por 

isso incluída em alguns tratados artísticos, como o De Sculptura (1504), de Pompónius 

Gauricus, e Da Pintura Antigua, (1548) de Francisco de Holanda (1517-1585) 92.  

Para Gauricus, sendo o objectivo da arte perpetuar a memória, o papel da 

fisiognomia é propiciar a reconstituição “científica” dos homens ilustres do passado, 

dos quais se ignora o rosto mas se reconhece o carácter. No capítulo XIX de Da Pintura 

Antiga, dedicado à “(…) physiognomica, ou filosomia (…)”93, Francisco de Hollanda 

salienta a importância dos olhos na tradução do temperamento94, identificando as 

afinidades de carácter nos olhos humanos que imitam os de animais95.  

Os olhos parecem aliás, cumprir um papel importante nos tratados 

fisiognómicos, segundo Mme. Defradas, surgindo habitualmente na metáfora da janela 

ou porta para a alma96.  

Giambatista della Porta (1535-1615) é o primeiro teorizador da Fisiognomia 

segundo uma prática artística com De humana physiognomia de 1584, tentando ainda 

estabelecer um método preciso. Baseado em Aristóteles, a teoria de Porta adopta, no 

entanto, uma dimensão adivinhatória e astrológica, reconhecendo o estilo de vida de um 

indivíduo nas expressões que lhe marcam o rosto, aplicando também as analogias entre 

rostos humanos e cabeças animais. As representações de animais de Della Porta, estão 

mais próximas da expressão humana, do que do rigor anatómico animal97, estilizando as 

cabeças de forma evidenciar as aproximações efectuadas (imagens 5 e 6). 

                                                 
91 Cf. idem, ibidem, p. 246 
92 Segundo Maria Teresa Lousa, o tratado de Gauricus é a principal fonte de Francisco de Hollanda no 
que respeita à fisiognomia, Cf. idem, ibidem, p. 236 
93 Cf. Francisco de Holanda, Da Pintura Antigua, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1983, p. 
113 
94 “(…) elles são quasi janellas dos homens e o principal indicio do que ha dentro delles (…)”,idem, 
ibidem, p.115 
95 “(…) porque todos os olhos que emitam aos animaes, tem d’aquelles muita semelhança das condições; 
o que tem olhos de lobo, ou usso, tem condição de lobo, ou usso; os de porco, (emitão) ao porco; os de 
carneiro ao carneiro; os de bogio, ao bogio; os de lião emitão aos de lião.”, idem, ibidem, p. 115 
96 Cf. GAURICUS, Pomponius, De Sculptura, (trad. André CHASTEL, Robert KLEIN), Geneva/Paris, 
Librairie Droz, 1969, p. 136 
97 Segundo Martin Kemp, as justaposições efectuadas por della Porta são “rudes “ e “básicas”, Cf. Martin 
KEMP, op. cit., 2007, p.45 
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Charles Le Brun (1619-1690) abandona as concepções mágicas de della Porta, 

alargando o programa do seu antecessor ao promover uma perspectiva mais racional98. 

Elabora um Tratado de Fisiognomia, que apresenta nas Conférences sur l’expression 

des passions, na Académie Royale de Peinture et Sculpture de Paris (1668 e 1671) do 

qual apenas sobrevivem as gravuras.  

Para Martin Kemp, as imagens de Le Brun vão buscar os seus referentes visuais 

à obra de Konrad Gesner, Ulisse Aldrovandi e Albrecth Dürer. A perspectiva 

fisiognómica de Charles Le Brun dedica especial importância à expressão dos olhos, 

novamente entendidos enquanto reflexo de um estado de alma. Comparativamente a 

Giambattista della Porta, Le Brun não estabelece comparações tão categóricas entre 

humano e animal, reconhecendo maior subtileza na individualidade de cada sujeito, 

estando os humanos, mais próximos do animal que o contrário. Ainda assim, Charles Le 

Brun antropomorfiza as cabeças dos animais. O “naturalismo flexível” e carácter 

geometria das imagens distraem, segundo Kemp, o espectador do carácter “absurdo” do 

exercício99 (imagens 7 e 8).  

O trabalho de Le Brun vai influenciar posteriormente, de acordo com Martin 

Kemp, artistas como Bernini, Rembrandt, Franz Xavier Messerschmidt, e Hogarth100, na 

dimensão da importância das expressões faciais como tradução de um estado de alma. 

As suas analogias são ainda exploradas e subvertidas por caricaturistas do século XIX, 

nomeadamente Honoré Daumier.101 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 “En la fisiognomía de Le Brun, el hombre-máquia suplanta a partir de esse momento al hombre-
zodíaco.”, Jean-Jacques COURTINE, op. cit., 2005, p. 297 
99 Cf. Martin KEMP, op. cit., 2007, p. 50 
100 Nesse sentido, Martin Kemp atribui a seguinte citação a William Hogarth:“(…) the face is the index of 
the mind.”, Martin KEMP, op. cit., 2007, p. 52 
101 “Com la Revolución Francesa se inicia una crítica polítca a través de un bestiário caricaturesco que 
extenderá por toda Europa una fiebre de animalomanía. Este fenómeno zoomórfico caracteriza a los 
caricaturistas del siglo XIX”, Juan BORDES, História de las Teorías de la Figura Humana y el Dibujo/ 
la Anatomía/ la Proporción/ la Fisiognomia, Madrid, Cátedra, 2003, p. 295 
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Capítulo 2  
 

 

 2.1. Três casos na contemporaneidade: Paula Rego, Jan Fabre e Eduardo  

 Kac 

 

Foram escolhidos para apresentação do tema da dissertação três artistas que 

oferecem uma panorâmica da variedade, abrangência, validade e pertinência expressiva 

e discursiva das propostas contemporâneas de utilização de animais num contexto 

artístico. Atendendo a estes critérios foram escolhidos dois artistas do campo da 

representação, Paula Rego (pintura e desenho) e Jan Fabre (escultura e instalação), e um 

outro, Eduardo Kac (arte transgénica), cujos trabalhos transgridem a mera apresentação 

de animais num contexto performativo, deslocando-a para um campo cujo hibridismo 

coloca questões complexas não exclusivas ao campo da arte.  

Será ainda importante referir que, sendo Jan Fabre e Eduardo Kac autores que 

mantêm produção artística de outras naturezas, respectivamente no teatro, e na 

performance, robótica e bioarte, serão alvo de análise apenas as obras destes autores que 

se relacionem com o tema da presente dissertação. 

 

 

2.2. Paula Rego, o humano animal e o animal humano 

 

Paula Rego nasceu em Lisboa, a 26 de Janeiro de 1935. Reside em Cascais até 

aos 17 anos, altura em que vai estudar pintura para a Slade School of Arts (1952-1956) 

de Londres, cidade onde se fixa de forma permanente a partir de 1976. Apesar de 

totalmente identificada com o meio artístico londrino, a chamada “Escola de Londres”, 

a sua infância e adolescência em Portugal irão influenciar profundamente os temas que 

trabalha, nomeadamente as fábulas, contos de fadas e histórias de tradição oral, sobre os 

quais desenvolve um interesse psicanalítico e antropológico102. Em 2009 inaugura em 

Cascais a Casa das Histórias Paula Rego, espaço museológico dedicado à divulgação da 

obra da pintora e do marido, também pintor, Victor Willing.  

                                                 
102 Cf. AAVV, Paula Rego Anos 70, Lisboa, Casa das Histórias Paula Rego, 2010 
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Durante a sua frequência na Slade School, Paula Rego realiza desenhos (1953), 

de figuras humanas a comportarem-se como animais, tema que irá recuperar mais de 

quarenta anos mais tarde com Mulher-Cão e Avestruzes Bailarinas do filme «Fantasia» 

de Walt Disney. 

Os primeiros trabalhos que Paula Rego realiza após a conclusão dos estudos na 

Slade School, são desenhos onde procura valorizar o processo na intervenção directa e 

gestual sobre o suporte, no sentido de uma expressão não condicionada, denotando 

influências do automatismo psíquico dos surrealistas e da art brut de Jean Dubuffet103. 

Apesar da aparente abstracção que uma primeira observação denuncia, existem 

sugestões reconhecíveis de antropomorfismo e zoomorfismo nas formas representadas. 

Segue-se uma fase de colagens, que irá acompanhar a pintora desde meados da 

década de sessenta até 1981104, onde desenho deixa de ser obra final para se tornar a 

matéria-prima que é intervencionada, rasgada ou cortada e por fim reconfigurada sobre 

a tela. Este processo técnico resulta na concretização de figuras híbridas, reminiscentes 

de algum Surrealismo, que se metamorfoseiam e entrelaçam umas nas outras, e se vão 

transformando à medida que cumprem o seu percurso através do espaço pictórico.  

Em Centauro (1964) (imagem 9), Paula Rego recupera a criatura mitológica da 

Antiguidade, representando-a na figura central enquanto um cavaleiro com armadura 

que se funde com o seu cavalo e os diversos elementos que o rodeiam. Germaine Greer 

aponta este centauro como um pastiche dos motivos mitológicos de Picasso e dos 

primitivos catalães105. Ao fragmentá-lo, desmembrá-lo e exibi-lo, Paula Rego, procede à 

desmantelação de um ícone de força libidinosa masculina como é o centauro mítico.  

Baseado numa notícia de jornal, que descrevia a forma como as autoridades de 

Barcelona distribuíram carne envenenada aos cães vadios que proliferavam nas ruas da 

cidade, a acção Cães de Barcelona (1965) (imagem 10) passa-se em dois momentos 

distintos, definidos por contrastes de escala e de construção das figuras. Num plano 

superior, encontram-se cães, ainda que representados esquematicamente, que mantêm a 

sua integridade formal; e em baixo, os animais que já ingeriram a carne envenenada e se 

contorcem em convulsões, ao mesmo tempo que são atacados e consumidos por 

parasitas cujos corpos se confundem com os dos cães. Em Cães de Barcelona, Paula 

Rego apropria um episódio quotidiano para realizar um comentário crítico à política dos 
                                                 
103 Cf. Fiona BRADLEY, Paula Rego, Lisoa, Quetzal, s.d.p. 9 
104 Cf. AAVV, op. cit., 2010 
105 Cf. Germaine GREER, “Paula Rego” in AAVV (Ed. Ruth ROSENGARTEN), Compreender Paula 
Rego 25 Perspectivas, (col. Arte Contemporânea, 02), s.l., Público e Fundação Serralves, 2004 
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regimes fascistas de Espanha e de Portugal106, que condenam aqueles que se lhes 

opõem, como também para denunciar, ao nível da crítica social, a forma «canina» como 

a vontade individual adulta é submetida aos mecanismos de pressão do protocolo 

burguês. O cão irá tornar-se, mais tarde, um dos motivos mais fortes e recorrentes do 

trabalho de Paula Rego. 

Na década de oitenta Paula Rego abandona as colagens, já contaminadas por 

uma certa rotina, carecendo da espontaneidade que o retorno à pintura lhe vai 

providenciar. A presença de animais no trabalho de Paula Rego durante este período 

concretiza-se sobretudo sob a forma de figuras antropomorfizadas, recorrendo em 

comportamentos humanos e de um reportório formal evocativo das fábulas, da banda 

desenhada, da caricatura e da ilustração, rompendo no entanto, com a película adocicada 

que a envolve quando ligada ao universo infantil.  

Em 1981 Paula Rego realiza a série Macaco Vermelho (imagem 11), um conjunto 

de pinturas despoletado pelos personagens animais de um teatro de fantoches que o seu 

marido, Victor Willing, manteve enquanto criança. Nos diversos episódios da história 

do macaco vermelho acompanhamos, no equivalente pictórico de uma telenovela107, o 

triângulo amoroso entre este, a sua mulher e o urso, e a gradual inversão das dinâmicas 

domésticas de poder: o macaco passa de agressor que castiga a mulher pela sua 

infidelidade (Macaco Vermelho bate na Mulher, 1981), a vítima daquela (Mulher corta 

o rabo ao Macaco Vermelho, 1981). Ao contrário das fábulas, na série Macaco 

Vermelho o emprego de animais antropomorfizados surge desprovido da componente 

moral que tradicionalmente acompanha este tipo de linguagem. Aqui, os animais são o 

recurso para desvelar e expor de forma exuberante um universo de guerras, de intrigas, 

traições, vinganças, alianças e castigos, decorrentes das tensões da política familiar. 

Como observa Lynne Cooke, a pintora “(…) escolheu animais para protagonistas 

porque eles exibem emoções de forma mais clara que as pessoas.”108. A violência das 

situações representadas, que o recurso à forma animal ajuda a extremar, é acompanhada 

pela técnica pictórica, de cores berrantes e pincelada vigorosa, não existindo uma moral 

redentora que exorcize as acções que a pintora convoca através dos seus personagens. 

Segundo Fiona Bradley, Paula Rego vai mais longe ainda na subversão do vocabulário 

                                                 
106 “Paula quis estabelecer um paralelo entre a brutalidade da decisão e as violências das ditaduras de 
Espanha e Portugal.”, John MCEWEN, Paula Rego, Lisboa, Phaidon/ Quetzal/ Galeria 111, 1992, p.76 
107 Cf. Victor WILLING, “Paula Rego”, in AAVV (Ed. Ruth ROSENGARTEN), op. cit., 2004 
108 Lynne COOKE, “Paula Rego”, idem, 2004, p. 34 



 34

da efabulação ao desajustar os personagens animais relativamente à sua tradição 

iconográfica habitual109.  

Na série Óperas, de 1983, Paula Rego volta a enveredar pela exploração do 

universo familiar como palco fundador dos conflitos humanos, aqui sobretudo de 

natureza edipiana entre progenitor, filha e o seu interesse amoroso110. Apesar de se 

basear em narrativas de origem erudita (os libretos das óperas), neste conjunto de doze 

pinturas a ligação à banda desenhada é flagrante, atendendo não só à linguagem gráfica 

utilizada, como ao emprego de animais enquanto caricaturas dos personagens das 

óperas: em Aida (1983) (imagem 12), o pai da protagonista é um enorme coelho, 

enquanto o amante daquela é representado, alternadamente, como um macaco e um 

crocodilo. A história de cada ópera serve apenas de mote, sendo o acto de desenhar, 

directo e espontâneo (método que Paula Rego compara a um sismógrafo), o verdadeiro 

orientador da narrativa e dos seus diversos apartes. A opção pela estruturação dos vários 

episódios em bandas horizontais e verticais cruza a influência da banda desenhada com 

os frescos do antigo Egipto. Esta ligação à pintura egípcia é ainda revelada na economia 

cromática de grande parte das pinturas, na utilização de hierarquia moral na definição de 

escalas entre personagens, e segundo Germaine Greer, no facto de Paula Rego ter 

apropriado alguns dos personagens animais de papiros egípcios do Museu Britânico.  

Entre 1986 e 1987, na série de pinturas e gravuras Meninas com cão assiste-se 

ao assumir de uma expressão figurativa de crescente naturalismo no trabalho de Paula 

Rego. Duas meninas com cão (1987) (imagem 13) insere-se neste conjunto de imagens 

em que encontramos uma ou mais meninas a cuidar de um cão, dando-lhe de comer, de 

beber, vestindo-o e barbeando-o, ou apenas brincando com ele. Este cão não é o animal 

de guarda, que protege, e encontra-se à mercê de figuras à partida mais frágeis que ele, 

assumindo aqui ao mesmo tempo os papéis de boneca, de bebé e de um homem. O 

corpo feminino, monumental, surge em desproporção em relação ao do animal, mais 

pequeno, colocando as meninas numa posição de poder e o cão como um personagem 

indefeso e expectante. Apesar das acções aparentemente banais que as figuras femininas 

levam a cabo, existe um clima de violência potencial sugerido quer pela sua atitude 
                                                 
109 “A artista subverte as expectativas iconográficas convencionais moldando o macaco instável (…) ao 
papel do marido traído e furioso (…). O urso, pesado e avuncular, parece quase apanhado de surpresa no 
papel do amante”, Fiona BRADLEY, “Narrativa Automática”, in AAVV, Paula Rego, Lisboa, Quetzal/ 
Ministério da Cultura/ Centro Cultural de Belém, [1997], p.52 
110 Este motivo edipiano é, segundo Fiona Bradely recorrente na obra Paula Rego, fornecendo como 
outros exemplos Coelha Grávida a Dizer aos Pais, A Filha do Polícia e Branca de Neve. Cf. Fiona 
BRADLEY, idem; A própria escolha de Paula Rego em representar o universo das obras parte das 
memórias de as ir assistir com o pai, Cf. Fiona BRADLEY, op. cit., s.d., p. 21 
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predatória (uma predação sexual e/ou homicida), quer pelos próprios títulos das 

obras111, colidindo ambos com a inocência que a sua idade, penteados, vestidos e 

adereços fariam supor. As situações representadas situam-se, assim, num lugar entre a 

simples brincadeira de crianças e um acto de tortura, entre um acto de amor e a 

perversão. Em Duas meninas com cão Paula Rego representa uma cena que alude a uma 

deposição da cruz, com uma das figuras femininas a prender as patas dianteiras do cão, 

imobilizando-o, enquanto a outra se prepara para vestir o animal. Ao fundo, um lobo ou 

uma raposa, como uma miragem da ferocidade adormecida do cão do primeiro plano, 

enfrenta uma menina que não parece ter medo do animal. A impotência e dependência 

que o cão revela em relação às figuras femininas encontra correspondência nas pinturas 

A Família (1986) e A Partida (1988), onde se vêem figuras masculinas a serem de 

alguma maneira manipuladas por mulheres, daí que John McEwen afirme que este cão é 

um homem disfarçado112.  

Em Nursery Rhymes, uma série de gravuras em água-forte e água-tinta 

executada e publicada em 1989, Paula Rego parte das canções de embalar inglesas para 

promover um universo fantástico onde humanos, humanos integrados em formas 

animais (como Little Miss Muffet I – imagem 14), animais, e animais antropomorfizados 

(como em A Frog He Would A-Wooing Go113 - imagem 15) interagem a vários níveis. 

Estas imagens são marcadas por uma forte ambiguidade sexual, que alude à temática 

velada que os contos tradicionais frequentemente encerram, potenciada ainda pelas 

técnicas de gravura escolhida pela pintora, cujos contrastes de luz testemunham 

influências das séries gráficas de Goya114 e do cinema expressionista alemão115. Esta 

tensão sexual proibida é evidente em Baa-Baa Black Sheep (imagem 16), onde um 

carneiro macho observa (com os seus olhos humanos), expectante, uma rapariga que, 

não estando assustada pela presença do animal, parece tomar a iniciativa, estendendo a 

mão na sua direcção. T.G. Rosenthal encontra nesta imagem uma ligação à mitologia da 

                                                 
111 São disso exemplo títulos como A Presa (1986), Menina a Levantar as Saias para um Cão (1986), 
Armadilha (1987), ou A Pequena Assassina (1987). 
112 John McEwen afirma que o cão de Meninas com cão é um homem disfarçado de cão, constituindo 
“(…) um prelúdio à obra de maior fôlego em que [Paula Rego] acaba por abandonar preocupações de ser 
discreta – e portanto, o disfarce animal.”, John MCEWEN, op. cit., p.145 
113 Alguns animais são homenagens a amigos da pintora: o sapo de A Frog He Would A-Wooing Go, é 
Rudolph Nassauer, amigo de Paula Rego, que posou para O Sonho de José (1990). Um dos cães da 
litografia Auto-retrato com as netas (2001) também é identificado como sendo Nassauer. 
114 A influência das séries de gravuras Los Caprichos ou Desastres de la Guerra sobre a obra gráfica de 
Paula Rego é frequentemente citada por T.G. Rosenthal.  
115 Cf. T.G. ROSENTHAL, op. cit., p.45 
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Antiguidade Clássica, onde os deuses assumiam a forma animal de modo a forçarem 

uma relação sexual com mulheres mortais, como acontece nos mitos de Europa e o 

Touro, ou de Leda e o Cisne. Ao contrário das narrativas míticas, aqui não existe 

violação; a cumplicidade entre os personagens indica que o que está prestes a acontecer 

é aceite pelos dois intervenientes. Já em Aberystwyth, uma gravura anterior, de 1987, 

Paula Rego tinha promovido uma inversão de papéis em motivos mitológicos 

reconhecíveis, ao representar uma rapariga com pernas de cabra, um fauno feminino116, 

perseguindo um cão.  

A partir de finais dos anos oitenta, acompanhando a opção pelo desenho de 

modelo como forma de fixar as poses dos personagens, os animais aparecem 

representados na obra de Paula Rego sobretudo de modo naturalista, sem 

antropomorfismos, integrados nas cenografias dos seus quadros, ora reforçando o 

sentido geral do quadro ou contribuindo para a criação de ambiguidade. São disso 

exemplo o gato de A Filha do Polícia (imagem 17) ou os animais de Jardim de Crivelli 

(1991), que surgem como atributos identificativos dos diversos personagens femininos 

da hagiografia cristã e mitologia representadas. Em 1994 Paula Rego abandona o 

acrílico e adopta o pastel como material privilegiado de trabalho. 

Mulher-Cão e Avestruzes Bailarinas do filme «Fantasia» de Walt Disney (de 

1994 e 1995, respectivamente) cumprem um processo semelhante ao da efabulação mas 

de sentido inverso, sendo os humanos a agir enquanto animais. Em ambas as situações, 

encontram-se mulheres cujas carências as levaram a assumir a animalidade que há no 

humano em toda a sua dimensão física e sexual117.  

Baseada numa narrativa de tradição oral, que conta a história de uma mulher 

solitária que enlouquece e devora os animais que com ela vivem, Mulher-Cão (imagem 

18) dará origem a uma série de obras onde diversas mulheres recorrem em atitudes de 

cães. Esta mulher coloca-se numa posição animal, «de quatro», mostrando os dentes: 

este acto corporiza um estado de degradação que o assumir a condição animal 

tradicionalmente acarreta, tal como nas narrativas de Ovídio, onde os seres humanos são 

                                                 
116 Segundo T.G. Rosenthal esta é uma figura de afirmação feminista: “É uma atitude típica de Rego, 
transformar uma criatura mitológica, essencialmente masculina, que tem orelhas, cauda e pernas de bode, 
e é muito libidinosa, numa meia-mulher”, T.G. ROSENTHAL, Paula Rego Obra Gráfica Completa (vol. 
I), Cavalo de Ferro/ Jornal de Letras/ Visão, Lisboa, 2005, p. 18 
117 Paula Rego assumiu que as mulheres cão foram em parte uma forma de reacção catártica à morte de 
Victor Willing, em 1988, Cf. John MCEWEN, Behind the scenes, Londres, Phaidon, 2008, p. 26 
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transformados em animais como forma de castigo118. O seu rosto, deformado pela 

expressão animal, denuncia a interiorização de um estado de alma animal que nos 

remete para a tradição fisiognómica, estabelecendo aqui uma espécie de zoomorfismo 

de aspecto psicológico119. O motivo canino surge ainda como alusão a certa condição 

das mulheres, que ensinadas a obediência social, a podem quebrar pela ferocidade do 

seu lado físico e animal120.  

No políptico Avestruzes Bailarinas do filme «Fantasia» de Walt Disney (imagem 

19), Paula Rego subverte as qualidades diáfanas e de superação da gravidade que o ideal 

da bailarina clássica veicula, associando uma ave que não voa a mulheres que não são 

bailarinas. O acto de dança enquanto sedução (no caso do ballet clássico 

consubstanciado no pas de deux), surge aqui como a exteriorização nostálgica da 

ausência de um parceiro masculino. Estas mulheres são ainda vestígios das harpias 

mitológicas; criaturas femininas híbridas de animais, associadas aos ventos e que 

caçavam homens.  

Loving Bewick (2001) (imagem 20), imagem da série de litografias Jane Eyre 

(2001), baseada no romance de Charlotte Brönte, apresenta um motivo recorrente no 

trabalho de Paula Rego: uma ave que introduz, com variados graus de violência, o longo 

bico na boca de outro personagem121 (uma imagem que pode dever a sua proveniência à 

fábula da garça e da raposa). Nesta litografia, Jane Eyre abraça um pelicano, ao mesmo 

tempo que aproxima a sua boca aberta ao bico da ave. Este episódio, apesar de não estar 

descrito no romance, encontra correspondência no facto de o livro preferido de Jane ser 

um guia de aves da Grã-Bretanha, escrito por um homem chamado Bewick. O pelicano, 

que na tradição dos bestiários tem uma conotação cristológica (está associado à salvação 

espiritual através do sacrifício de Cristo), é também conhecido por usar o seu bico para 

transportar alimento para as crias. Assim, Jane Eyre procura na leitura a forma de 

escapar à dureza da sua vida e limitações sociais que lhe são impostas, adoptando os 

livros como seu “alimento mental”122, a «salvação» possível através do cultivo do 

                                                 
118 No Timeu, Platão interpreta o animal e a ligação às necessidades terrenas de que as quatro patas são 
sintoma, como uma reencarnação do humano que não soube viver de forma virtuosa, demasiado ligado a 
satisfação dos prazeres materiais. (vide nota 5); Na Bíblia, o rei Nabucodonosor é condenado por Deus a 
uma existência degradada, sobre quatro patas, alimentando-se como um animal. Cf. Martin KEMP, op. 
cit., 2007, p. 8 
119 Esta interpretação e ligação à disciplina da Fisiognomia correspondem a uma análise nossa. 
120 Cf. John MCEWEN, Paula Rego, Londres, Phaidon, [2005], p. 216 
121 Encontrámos este motivo no oratório de A Família (1986), e nas gravuras Girl Swallowing Bird 
(1996), Woman and Marabou (1996), Girl with Bird (1997). 
122 Expressão de Marina Warner, citada por T. G. ROSENTHAL, Paula Rego Obra Gráfica Completa 
(vol. II), Lisboa, Cavalo de Ferro/ Jornal de Letras/ Visão, 2005, p. 53 
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espírito. De acordo com T.G. Rosenthal, o apontamento erótico na forma como Jane 

Eyre procura relacionar-se com o pelicano, aproxima Loving Bewick a Baa-baa Black 

Sheep, nomeadamente nas ligações mitológicas que ambas permitem estabelecer, 

ocorrendo de novo uma inversão de papéis, com o personagem feminino a assumir-se 

como elemento activo e o animal expectante e passivo.  

Paula Rego é, como se pretendeu mostrar, herdeira da tradição da representação 

de animais, entrelaçando manifestações de cariz erudito, como a actualização que opera 

de motivos mitológicos e do património de iconografia animal enraizada na História da 

Arte, com outras de origem popular, nomeadamente ao reportório formal e discursivo de 

fábulas, banda desenhada, cartoon e cinema de animação. Esta riqueza de fontes e 

influências, que a artista subverteu e moldou a temáticas que lhe são particulares, 

contribuem para a construção de um vocabulário próprio onde a presença da forma 

animal é significativa e diversa, seja sob representações naturalistas ou 

antropomorfizada.  

 

 

2.3. Jan Fabre e os limites da representação 

 

 Jan Fabre nasceu em Antuérpia, Bélgica, em 1958, sendo um autor 

multidisciplinar que tem desenvolvido o seu trabalho nos campos da escultura, desenho, 

body art e performance, bem como explorando outras linguagens artísticas, nas 

vertentes de coreógrafo, encenador, cenógrafo e ainda ensaísta123. 

O entendimento do corpo enquanto instrumento de busca de uma dimensão 

espiritual, seja aquele performativo, escultórico ou o próprio corpo do espectador124, é 

transversal a todo pensamento artístico de Jan Fabre. Segundo o próprio artista, foi a 

descoberta da pintura dos primitivos flamengos, com as suas imagens religiosas de 

flagelação e dor que o alertou para potencial expressivo do corpo, consubstanciado na 

body art e performance125, e a sua experimentação como ponte para uma dimensão 

                                                 
123 Stefan BEYST, The Case of Jan Fabre, in http://d-sites.net/english/fabredossier.htm#biografie, 
05/10/2011 
124 “In the works of Fabre we have emphasised this singular triangulation: from the body of the artist, to 
the body of the work, to the observer who is placed in front or, better still, within the work, as it were, 
naked with his body.”, Mauro PANZERA, "Bodies of Bodies (in a Labyrinth)", in AAVV, Jan Fabre: 
Passage, [Antuérpia], MUHKA - Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, [1997], p. 90 
125 “À dix-huit ans, je suis allé à Bruges pour voir les peintures des primitfs flamands représentant le 
Christ, ses plaies de mutilation et flagelation. Et là, j’ai découvert le body art et la performance.”, Jan 
Fabre citado por Henri LOYETTE, Cf. “Jan Fabre au Louvre: l’ange de métamorphose”, in AAVV, 
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espiritual. Esta espiritualidade é ainda veiculada pelos animais e insectos a que recorre 

nas suas tradições iconográfica bem como nas suas qualidades materiais, capitalizadas 

enquanto alusões uma outra realidade.  

Jan Fabre assume-se assim como um místico contemporâneo126, um artista-xamã 

na linha de Joseph Beuys (1921-1986), dotando o seu trabalho de uma dimensão 

iniciática127, que deposita no artista um papel de guia da humanidade, dada a sua 

capacidade visionária para unir realidades distintas. Neste sentido, a ideia de 

metamorfose surge ainda ligada à presença eminente e constante da morte, encarada 

como possibilidade de transubstanciação rumo a um estado de pureza128. 

O carácter diversificado da sua obra, plástica e de outros géneros,129 participa 

ainda de um ideal wagneriano de «Gesamtkunstwerk», ou obra de arte total130. Este 

entendimento de uma arte sem limites, é ainda suportado pelo conceito de 

«consilience», desenvolvido pelo entomologista Edward Osborne Wilson (1929) e que 

se afirma basilar no trabalho de Jan Fabre131. Esta noção corresponde a um ideal de 

conciliação e complementaridade entre todas as áreas do conhecimento humano, com a 

consequente supressão das fronteiras disciplinares132. Existe assim uma certa 

circularidade disciplinar no trabalho de Jan Fabre, podendo cada vertente da sua 

produção ser testemunha de outros aspectos e saberes.  

                                                                                                                                               
L’Ange de la Métamorphose: Jan Fabre au Louvre, Paris, Galimard/ Musée du Louvre Èditions, Paris, 
2008, p.10 
126 “Je suis un mystique contemporain, le dessin vit dans mon corps de jour comme de nuit.” Jan Fabre 
entrevistado por Jêrome SANS, “Mon corps est tragique et mon esprit comique”, in AAVV, Jan Fabre: 
For Intérieur, Arles, Actes Sud/Festival d’Avignon, 2005, p. 18 
127 Cf. Eric MÉZIL, "Umbraculum I, Umbraculum II", in AAVV, op. cit., 2001, pp. 27-32 
128 “Dans toute l’oeuvre de Fabre, ce chassé-croisé entre la vie et la mort, entre le plaisir et la douleur, 
aussi bien dans son théâtre que son art, représente un rite de passage dans l’initiation de l’artiste lui-même 
(…)”, Germano CELANT, op. cit., 2001, p. 74 
129 Este carácter diverso do trabalho de Jan Fabre resulta ainda que reúna Anvers um laboratório, à 
semelhança de The Factory, de Andy Warhol, que se dedica a três actividades: Angelos, o seu ateliê para 
as artes visuais, Troubleyn, a sua companhia das artes de palco, e janus, uma revista interdisciplinar. 
130 “Fabre ne voit pas d’opposition entre le dessin ou la peinture, d’un part, et le théâtre, d’autre part. Cês 
différentes formes d’expression artistique recourent toutes à l’image.”, Rudi FUCHS, "Deux Oreilles pour 
Voir...", in AAVV, op. cit., 2001, p. 120, 
131 "(...) j'ai décidé de me positionner comme un artiste de "consilience" et non comme un artiste hybride 
ou multimedia. La "consilience" est depuis le début un principe actif dans mon travail.", Jan Fabre 
entrevistado por Jerôme SANS, op. cit., 2005, p. 17 
132 “All knowledge – from the humanities to the social sciences to the natural sciences – is capable of 
unification. Wilson refers to this as “consilience”, literally a “jumping together” of knowledge by 
bringing into communication or associating facts and theories from different levels. (…) “Consilience” 
could be the key to attaining to the all-round wisdom needed to save liberal education and the planet 
itself.”, Mirta D’ARGENZIO, ”The Two-Way Tactical Movement of Jan Fabre”, in AAVV, Jan Fabre: 
Angel and Warrior – Strategy and Tactics, Marugame, Marugame Genichiro-Inokuma Museum of 
Contemporary Art, 2001, p. 154 
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O motivo recorrente dos insectos na obra de Jan Fabre encontra-se ligado à pré-

história pessoal do artista, na figura do seu avô, o entomologista francês Jean-Henri 

Fabre (1823-1915), acompanhando Jan Fabre desde os seus primeiros trabalhos, 

nalguns dos quais, de acordo Yuka Uematsu, o artista chegou a traçar o percurso 

efectuado por insectos sobre uma folha de papel133.  

O seu trabalho da década de oitenta fica marcado por uma série de intervenções 

que recebem a designação de Bic-art, referente à técnica utilizada pelo artista, que 

desenha com caneta esferográfica Bic de tinta azul sobre superfícies bidimensionais, 

objectos e arquitectura134. A cor azul alude à «l’heure bleue», uma expressão poética do  

avô do artista e que designa o instante de passagem da noite para o dia, da obscuridade 

para a luz, o momento de intervalo em que os animais nocturnos ainda não foram 

substituídos pelos que habitam de dia135. Mais do que a charneira entre momentos 

consecutivos do dia, a «l’heure bleue» define-se sobretudo pela passagem de uma 

realidade a uma outra. A cor azul apresenta ainda conotações celestes e históricas, 

relembrando o carácter precioso do lapis lazuli136, tendo a tonalidade industrial e 

particular à caneta Bic um efeito expansivo e instável, não monocromático, variando 

consoante a iluminação a que é exposto. 

Nos trabalhos de Bic-art, as figuras animais e insectos conotados com o 

momento definido pela «l'heure bleue», bem como outras figuras, emergem pela 

acumulação e sobreposição dos traços (imagem 21), como em Dessin de plafond/ 

L’Heure bleue (lézard) (1987), trabalho em cujo enlaçar de marcas faz surgir a figura de 

um lagarto. A prática do desenho surge neste contexto em complementaridade com a 

performance, dada a sua qualidade overall, própria do expressionismo abstracto 

americano. A gestualidade enquanto afirmação de vitalidade, na medida em que a 

superfície é impregnada por marcas decorrentes de acções musculares, insere-se no 
                                                 
133 Yuka UEMATSU, "The Schemes of Jan Fabre", idem, 2001, p. 143 
134 Na performance Ilad of the Bic-Art (1981), Jan Fabre permaneceu durante setenta e duas horas numa 
sala, cobrindo a tinta de esferográfica todos os objectos que a compunham; Em 1990, com Castle Tivoli, 
Jan Fabre cobre um edifício com folhas de papel marcadas com desenhos a caneta Bic, intervindo na 
paisagem. 
135 “The name [The Blue Hour] derives from a term that was coined by His great-grandfather, the 
naturalist and entomologist Jean-Henri Fabre (1823-1915). The “blue hour” describes that short, 
mysterious period before sunrise when the creatures of the night become still and the creatures of the day 
have not yet begun to stir, that quiet time during which all sorts of things are replaced by others.”, Yuka 
UEMATSU, op. cit., 2001, p. 142 
136 “Le bleu a pour moi des connotations poétiques, celestes, mais il est aussi lié à l’histoire de l’art de la 
peinture. Le lapis-lazuli était une couleur trés précieuse… Aujourd’hui nous avons le bleu à portée de 
main…” Jan Fabre entrevistado por Marie-Laure BERNARDAC, "Un Mystique Contemporain", in 
AAVV, Jan Fabre au Louvre: L'Ange de la Métamorphose, Galimard/ Musée du Louvre Èditions, Paris, 
p.106 
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projecto de Jan Fabre de análise do corpo e dos seus limites como forma de aceder a 

uma dimensão espiritual.137 A «l’heure bleue», o azul mutável da esferográfica e os 

animais representados convergem como representantes de diferentes aspectos da 

metamorfose. 

 Este carácter metamórfico é assumido pelos insectos, que Jan Fabre entende 

como metáforas vivas de transmutação e ressurreição, dados os seus processos 

biológicos, constituindo-se por isso como modelos a seguir pela humanidade138.   

Em Book of Insects (1990), Jan Fabre desenha e pinta insectos imaginários sobre 

uma cópia do livro Les merveilles de l’instinct chez les insectes, de Jean-Henri Fabre. 

Os insectos criados pelo artista comentam de forma lúdica a visão antropomórfica e 

quase etnológica com que o seu antepassado homónimo analisa estas criaturas, 

detectando no seu comportamento traços de alguma humanidade. Esta visão 

antropocêntrica estende-se, noutros casos139, a uma interpretação das manchas nos 

corpos dos insectos como criptografias a serem decifradas. Um exemplo da subversão 

irónica destas perspectivas que percorre em Book of Insects é De spin die de wereld 

wilde veranderen, ou “a aranha que queria mudar o mundo” (imagem 22), cuja taxonomia 

inventada pelo artista aponta uma qualidade do espírito humano e não uma característica 

biológica. Outros insectos são ainda representados com martelos no lugar das patas, ou 

com manchas cujas configurações evocam os testes de Rorschach140. 

O interesse de Jan Fabre pela forma como o espírito humano se projecta sobre a 

natureza e as suas criaturas, está também presente em The Grave of the Unknown 

Computer/Le Tombeau de l’ordinateur inconnu (1993) (imagem 23). Esta é uma 

instalação de exterior composta por seiscentas cruzes de madeira, intervencionadas com 

o azul da caneta esferográfica, alinhadas no solo, como num cemitério autêntico. Cada 

                                                 
137 “Je vois mon corps comme une sorte de laboratoire dans lequel je fai quotidiennement des recherches. 
Pourquoi suis-je ici? Que me dit ce corps? Lorsque je ressens les choses avec mon corps, je suis tragique. 
Lorsque je pense avec mon esprit, je suis comique. Cette dualité est en moi. (…) Mon corps est tragique 
et mon esprit est comique.”, idem, ibidem, p. 26 
138 A sua existência constitui ameaça à condição servil imposta pelo ser humano aos outros animais, 
causando por isso aversão, Cf. Stegan HERTMANS, “The Angel of Metamorphosis”, in AAVV, op. 
cit.,[1997], p. 75 
139 Segundo Stefan Hertmans, esta visão antropomórfica dos insectos, estende-se à análise dos padrões de 
manchas nos seus corpos: “Elsewhere, in his Diaries, Erns Jünger writes about the markings on insects’ 
wing-cases as though they were a lost language that ought to be deciphered (…) Do they carry on their 
backs a cryptogram of human interpretation itself, and do we see in those apparenttly illegible markings 
no more than a sign of incomprehensible nature [?]”, Stefan HERTMANS, op. cit., [1997], p. 76 
140 Cf. Rudi FUCHS, op. cit., 2001, p. 119 
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cruz contém a designação científica de um insecto141, funcionando como um memento 

mori, no sentido em que a classificação enciclopédica parece cristalizar o insecto real, 

para o estabelecer de seguida enquanto objecto conceptual na mente do observador e 

não um ser vivo142. O título apresenta ainda uma referência irónica à informática que, ao 

contrário dos insectos, computadores pré-racionais, não é capaz de metamorfose ou 

adaptação143.  

De todos os insectos, o escaravelho assume-se como motivo privilegiado do 

trabalho de Jan Fabre, explorando significados diversos e por vezes ambíguos. O seu 

património iconográfico compreende conotações com o Sol e a Eternidade no Antigo 

Egipto, ou com a passagem da morte para o Além, nas vanitas flamengas. O 

escaravelho assume ainda as dimensões de trabalhador incansável144 e de agente 

renovador145, pelo seu carácter fecundo de purificar e transformar a partir do caos, 

tornando-o também uma metáfora para a acção criadora do artista146. Aliadas, estas 

analogias dotam o escaravelho uma simbologia iniciática. 

A presença do motivo dos insectos no trabalho de Jan Fabre, seja sob a sua 

representação visual ou através de designações taxonómicas, desenrola-se na sua 

utilização enquanto material escultórico, prática que se irá estender ainda a animais 

embalsamados, bem como a ossos humanos e de animais. As carapaças de escaravelho 

dão forma à figura escultórica, semelhante a uma couraça. O brilho particular destas 

carapaças e os diferentes efeitos lumínicos que alcançam, permitem a Jan Fabre atingir 

uma sensualidade pictural semelhante à da pintura a óleo, ao mesmo tempo que confere 

uma certa imaterialidade às suas esculturas, deixando transparecer uma dimensão 

espiritual através da luz reflectida. A apresentação do corpo efectivo dos referentes 

simbólicos, participa ainda de uma ideia de relíquia, enquanto um objecto transfere o 

seu poder mágico através do contacto e segundo um princípio de contiguidade.  

                                                 
141 De forma contraditória, Rudi Fuchs afirma que os nomes presentes nas cruzes são as designações 
populares dadas aos insectos, e não a sua designação científica, Cf. Rudi FUCHS, op. cit., 2001, pp. 124-
125  
142 “The encyclopedia is the broadest gravestone standing on this memory (…)”, Stefan HERTMANS, op. 
cit. [1997], p. 77 
143 Cf. Rudi FUCHS, op. cit., 2001, p. 125 
144 Mesmo que este trabalho não se assuma particularmente pertinente, daí que Herman Parret também o 
compare a Sísifo: “Comme Sisyphe, ils roulent inlassablement leur boule de bousse contenant leurs oeufs 
dans tous les sens. Ils sont les symboles de la morte t de la renaissance, les guerriers de la beauté”, Cf. 
Herman PARRET, "Sanguis/Mantis Landscape (Battlefield)", in AAVV, Jan Fabre: Les Bronzes, Paris, 
Art inprogress, 2007, p. 228 
145 “(…) l’insecte qui naît et qui vit dans la décomposition et les détritus evoque la régénération de l’être 
humain qui, à travers la mort, parvient à la vie.”, idem, ibidem, p. 75 
146 Cf., Germano CELANT, op. cit., 2001, p. 78 
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Em Wall of Ascending Angels/Mur de la Montée des Anges (1993) (imagem 24), 

as carapaças de insectos dão forma a anjos, outro motivo recorrente no trabalho de Jan 

Fabre. Nesta peça, os invólucros formados pelos escaravelhos, de reminiscência 

surrealista147, materializam as configurações vazias deixadas pelos corpos ausentes dos 

anjos, suspensos por cima do espectador, reconhecendo-se uma forma que está presente 

e ausente ao mesmo tempo, e que adquire, por isso, uma qualidade de sonho e de 

irrealidade. O anjo surge neste contexto ligado ao seu sentido etimológico, do grego 

angelos, ou mensageiro, a figura intermediária que liga realidades opostas. Mensageiros 

entre Deus e a humanidade, para Jan Fabre os anjos são seres espirituais, de um mundo 

invisível, mas que participam de alguma materialidade, própria da realidade humana, 

habitando por isso, o espaço intermédio entre a existência e a não-existência148. Tal 

como os anjos, os insectos assumem-se como os intérpretes que dão os contornos 

legíveis a uma mensagem de origem ou destino transcendental, inserindo-se na busca 

existencial de Jan Fabre pela manifestação de forças ausentes na sociedade actual. 

O papel do escaravelho como agente mediador de transcendência está também 

presente em La Pièce de Viande (1997) (imagem 25), trabalho que estabelece alusões 

flagrantes às carcaças de boi representadas por Rembrandt e Soutine. A materialidade 

visceral que advém da exposição do interior do animal realizada por aqueles artistas, é 

aqui substituída pela do casulo que envolve a carcaça e a torna visível pelos próprios 

elementos que operam a sua desaparição149. Este aspecto sublinha a ambivalência deste 

insecto, associado tanto à vida como à morte. A malha de escaravelhos permite que a 

carcaça, cuja existência ameaçam, pois estão a consumi-la, ressurja sob outra 

configuração e um outro estatuto, marcando assim um processo de transcendência.150  

Para além do anjo, o guerreiro é outra figura nuclear do discurso plástico de Jan 

Fabre. O próprio artista afirma-se, aliás, como um “guerreiro da beleza”, sendo este para 

                                                 
147 Cf. Germano CELANT, op. cit., 2001, p. 75,  
148 “Fabre, too, through the messengers hidden in his works, leads us to investigate the realm of the world 
within us. That is, through the “something” that is the work, “nonexistence” is also expressed; and 
through that which can be seen, “the visible”, he attempts to bring into existence a “way to see” what is 
“invisible”. Thus, space, the Void, is not something that contains nothing; rather, it is the source of all that 
is – it is the fundamental source from which all things materialize.”, Yuka UEMATSU, op. cit., 2001, p. 
147 
149 “Cet insecte est carnivore, il a donc dévoré la viande, et il ne reste plus que cette carcasse vide, 
composée des agents de la destruction.” Jan Fabre em entrevista, Marie-Laure BERNARDAC, op. cit., 
2008, p. 107 
150 “Highly vigorous in their death wish, these insects allow the form to appear, which they are threatning, 
convering and devouring. Once again, this paradoxical force elevates them into symbols of the 
transcendent: that which can only appear as an absence in consciousness.” Stefan HERTMANS, op. cit., 
[1997], p. 80 
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si, um caminho de liberdade, fora do tempo histórico, alheia a ideologia e moral, 

enquanto o aspecto bélico do combate relacionado com o papel do artista no contexto 

social como defensor da humanidade e seu guia espiritual151. 

Em Champ de stratégie - Waterloo (1998) (imagem 26), Jan Fabre evoca um 

episódio das campanhas napoleónicas dispondo escaravelhos à semelhança de  um 

exército alinhado no campo de batalha. Esta encenação que recorre a escaravelhos para 

representar acções humanas, além de aludir ao facto de homens e animais adoptarem 

estratégias belicistas semelhantes152, associa ainda a devastação provocada pela guerra 

àquela deixada pelas pragas de insectos. Os escaravelhos, representações de qualidades 

positivas de transcendência e fecundidade criadora, são aqui mensageiros de morte, 

destruição e putrefacção153. 

A analogia bélica de “insectificação do homem” dá ainda origem à instalação 

Sanguis/Mantis landscape (battlefield) (2004) (imagem 27), onde a armadura de metal 

desarticulada se assemelha a um insecto desmembrado154, fazendo eco do aspecto do 

guerreiro que, quando armado, se assemelha ao um insecto, como que dotado de um 

exoesqueleto.155 A armadura, apesar da sua sumptuosidade, está desmantelada e 

inutilizada, como um corpo despedaçado no rescaldo de uma batalha, estabelecendo 

assim uma relação com as vanitas156 e o tema do triunfo da morte. Estas duas obras 

realçam os aspectos comuns entre o comportamento humano e dos insectos, tais como a 

                                                 
151 “Etre un guerrier de la beauté, c’est être artiste. C’est lutter et croire en l’humanité. (…) Le guerrier de 
la beauté génère et défend le vulnérable, l’indéfinissable, l’irrationnel. Je veux créer une sorte 
d’intemporalité qui se soustrait à toute idéologie. (…) Je crois sincèrement que l’artiste a un rôle très 
important à jouer dans la société. Non pas dans le sens contemporain du terme, avec des artistes qui font 
des installations sociales ou politiques, mais dans uns sens plus spirituel.” Jan Fabre, em entrevista, 
Jerôme SANS, op. cit., 2005, pp. 29-30  
152 “Mes champs de bataille montrent le liens entre la stratégie animale des scarabées et la stratégie 
humaine.”, Jan Fabre em entrevista, Marie-Laure BERNARDAC, op. cit., 2008, p. 108 
153 A instalação tem também um cheiro característico que decorre da utilização das carapaças.  
154 Esta peça relaciona-se ainda com uma performance, Sanguis/Mantis (Lyon, Festival Polysonneries, 
2001), em que durante cinco horas, Jan Fabre desenhou com o próprio sangue. Acerca da utilização dos 
líquidos corporais, o artista afirma: “Tous ces projets de dessin sont une célébration de mon corps, un 
hommage à sa sagesse. Les liquides corporels contiennent un sens qui transcende celui des mots. Ce sont 
mês voix les plus sincères, parfois plus dignes de foi que mês paroles. Les pleurs de mon corps sont 
infalsifiables.”, Jan Fabre em entrevista. Jerôme SANS, op. cit., 2005, p. 21 
155 Segundo Phillipe Dagen, esta semelhança era acentuada pelos artesãos medievais, que adornavam as 
armaduras com antenas, mandíbulas e cornos metálicos, Cf. Phillipe DAGEN, “Fables épiques”, in 
AAVV, 2007, pp. 8-9 
156 “Ce ne sont pas des vanités au sens convenu du mot, dans la mesure où la mort n’y est pas désignée 
seule, mais associée à la violence de la guerre.”, idem, ibidem, p. 9 
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defesa do território e a utilização da couraça, no caso humano uma segunda pele, para 

protecção em combate.157  

A mensagem de totalidade e transcendência associada aos escaravelhos implica, 

no entanto, uma dimensão reversa, ligada à sobrevivência e à morte, e que acrescenta 

um aspecto vitalista total à mensagem transcendente de Jan Fabre, erguendo uma 

criatividade que dialoga com a morte158. 

 A proximidade entre humanos e insectos é prosseguida em Vermis Dorsualis & 

Devil Masks (2002) (imagens 28 e 29). Aqui, uma coluna vertebral humana e três ossos 

sacros, dourados, são colocados sobre um leito de pó de osso. As vértebras estão 

dispostas sobre um plano horizontal, como um verme que serpenteia, e os sacros 

apresentam-se isolados e como máscaras da morte, sugestionadas pelos orifícios e 

protuberâncias daqueles. A utilização dos ossos, reminiscente dos relicários, aliada 

ainda à técnica da douradura159, contribui para a existência de uma dimensão dupla, de 

participação humana na natureza divina, sobrenatural, por um lado, bem como da 

omnipresença da morte em todas as coisas vivas, nos limites físicos que os ossos 

testemunham, por outro. O isolamento do sacro denuncia ainda a sua localização 

estratégica no corpo humano, visto que é o osso que faz a mediação entre uma esfera 

superior, humana, e uma esfera inferior, horizontal, reservada aos animais. O 

simbolismo desta localização é também abordado em Queue (2000) (imagem 30), por 

exemplo, uma peça onde um sacro é continuado por uma fila de carapaças de 

escaravelho, semelhante a uma cauda, relembrando a origem "inferior" do ser 

humano.160 

O tema da morte percorre ainda Sanguis Sum (2001) (imagem 31), peça onde Jan 

Fabre representa um cordeiro vivo que se contempla do outro lado, morto, estando 

ambos de chapéu e laço, assentes sobre camada de pó de osso. Este trabalho estabelece 
                                                 
157 “Les humains ont un squelette interne qui doit développer une carapace externe, une nouvelle peau. 
C’est la référence à l’armure du chevalier, du guerrier. C’est toute l’idée de cette recherche sur la chair et 
le squelette.” Jan Fabre em entrevista, Jerôme SANS, op. cit., 2005, p. 32 
158 “(…) Eros l’emporte Thanatos.”, Herman PARRET, op. cit., 2007, p.231 
159 Segundo Stef Van Belligen: “L’or n’était pas considéré comme une couleur, mais comme un statut 
surnaturel. Il était le symbole de l’esprit divin.”; o autor acrescenta que o uso do dourado neste trabalho 
liga-se ainda ao papel de alquimista que pode ser encarnado pelo artista, que transforma materiais vis em 
obras de arte (ouro), cf. Stef VAN BELLIGEN, “Vertèbres et Masques de Diables”, in AAVV, op. cit., 
2007, p. 148 
160 “(…) this twilight zone of the imagination, in which the savage insect lurks, also appeals to the 
twilight zone of the human brain, meaning to the limbic lobe, the oldest part of our brain, where a sort of 
cold reptilian survival instinct lies stored: man’s most cruel impulses originate in this old, largely 
unknown parto f the brain, in the twilight zone of murder, revenge, darkness and the blind will to survive 
at other’s expense. Our sympathy for and aversion to the insect seems to end in this twilight zone”, Stefan 
HERTMANS, op. cit., [1997], p. 76 
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uma relação com os primitivos flamengos não só a nível iconográfico, cuja referência 

mais evidente é a Adoração do Cordeiro Místico (1432), dos irmãos Van Eyck, como 

também a nível técnico: materiais orgânicos, como sangue161 e pó de osso, eram 

adicionados aos pigmentos utilizados pelos pintores flamengos de maneira a acentuar as 

qualidades de determinadas cores.162 O carácter festivo oferecido pelo chapéu e laço 

relaciona-se ainda com os carnaval tradicional flamengos.163 Esta peça apresenta 

características de memento mori, na medida em que o cordeiro é confrontado com a 

própria mortalidade. Este motivo do cordeiro enquanto vítima sacrificial não se esgota 

na metáfora cristã, podendo ainda funcionar como uma alegoria do artista enquanto 

redentor da humanidade, atentando ao papel que Jan Fabre atribui à criação artística.164  

 O reportório simbólico dos animais ligado a imagens da cristandade, entre outras 

tradições iconográficas, é ainda evocado em trabalhos como La nature morte avec 

artiste (2004) e Colombes qui chient et rats qui volent (2008). A primeira peça (imagem 

32) insere-se na tradição das vanitas através da combinação do pavão, símbolo da 

imortalidade e ressurreição de Cristo, conotado ainda com o orgulho, a arrogância, e o 

caixão, sinal do desaparecimento pela morte, no entanto coberto pelo motivo das 

carapaças de escaravelho. Segundo Jan Fabre, este trabalho é ainda um auto-retrato do 

artista confrontado com a sua própria vaidade, um memento mori que enquadra a 

criação artística como um combate contra a morte. A segunda (imagem 33) é uma 

instalação composta por setenta pombos de vidro veneziano parcialmente coberto com 

tinta azul de caneta esferográfica, técnica característica de Jan Fabre. Aqui, o artista 

joga com a valência ambígua deste animal, confrontando o lado sagrado da sua 

representação do Espírito Santo, com um outro do quotidiano urbano, onde os pombos 

são muitas vezes apelidados de “ratos com asas”, encarados quase como um parasita e 

associado à poluição e degradação dos edifícios.  

Jan Fabre desenvolve um bestiário iconófilo, composto por animais e insectos, 

que vai encontrar as suas raízes na História da Arte, bem como na tradição da pintura 

                                                 
161 Esta alusão a Cristo e ao seu sangue é também, segundo Michel Onfray, uma alusão à própria empresa 
ontológica de Jan Fabre, ligada à antiga noção de homem humoral, influenciado pelos seus fluidos 
corporais, comprovadas pelas performances e desenhos onde utiliza o seu próprio sangue e outros 
líquidos orgânicos, como lágrimas e esperma, cf. Michel ONFRAY, "L'introuvable raison du sacrifice", 
in AAVV, op. cit., 2007, p. 105 
162 Cf. Henri LOYRETTE, “Jan Fabre au Louvre: l’ange de métamorphose”, in AAVV; L’Ange de la 
Métamorphose: Jan Fabre au Louvre, Paris, Galimard/ Musée du Louvre Èditions, Paris, 2008, p. 10 
163 Cf., [s.a.], Jan Fabre at the Louvre: The Angel of The Metamorphosis (Press release), in 
http://www.louvre.fr/media/repository/ressources/sources/pdf/src_document_53709_v2_m565775698312
04571.pdf (29-10-2011) 
164 Cf. Michel ONFRAY, op. cit., 2007, p. 106 
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flamenga, nomeadamente nos motivos de vanitas e memento mori. Esta referencialidade 

iconográfica é colocada ao serviço da evidência de semelhanças entre as acções 

humanas e animais, e, sobretudo, de insectos. Os desastres da Humanidade, a guerra, a 

destruição e mutilação que lhe estão associadas, são neste contexto consideradas 

enquanto fenómenos universais, comum às sociedades humanas, animais e de insectos. 

Estes últimos são para o artista símbolos da metamorfose, ideia que subjaz a toda a sua 

produção visual165 e que é associada a outras figuras, como anjos e guerreiros. A 

metamorfose actua para Jan Fabre como elemento fundamental de extrapolação de uma 

experiência da materialidade para uma dimensão transcendental de ordem espiritual, 

afirmando-se por isso como um místico contemporâneo. 

 

 

2.4. Eduardo Kac e o animal enquanto novo paradigma da criação artística  

 

Eduardo Kac é um artista brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1962, que se 

dedica a acções do tipo performativo, poesia visual e in vivo166, holografia167, 

instalações em espaços públicos, exploração das possibilidades das tecnologias da 

comunicação168, e mais recentemente, intervenções transgénicas. Subjacente a esta 

prática interdisciplinar, está ainda uma preocupação pelo carácter experimental e a 

centralidade do espectador na concretização da obra. Eduardo Kac é ainda ensaísta e 

teórico de expressões que, tal como na sua produção artística recente, entrelaçam 

ciência e biologia sob a nomenclatura bioarte. 

Eduardo Kac não entende a prática artística enquanto expressão individual ou 

como mera produção de objectos para uma contemplação à distância169. A sua produção 

engendra uma dimensão filosófica, na qual o uso das tecnologias da comunicação e 

                                                 
165 “Le thème qui traverse toute l’oeuvre de Fabre est son intérêt pour le changement, pour la 
métamorphose, pour l’imperceptible, pour l’instant du passage de la nuit au jour, de l avie à la mort ou, 
plus précisément, de ce qui succède à la mort. Cês idées hantent l’art flamand.”, Rudi FUCHS, “Deux 
oreilles pour voir”, in AAVV, Jan Fabre: Umbraculum: Un Lieu ombragé hors du Monde pour réfléchir 
et travailler, Arles, Actes Sud, 2001, p. 123 
166 Cf. Eduardo KAC, Biopoetry, in http://www.ekac.org/biopoetry.html, 06/10/2011 
167 "A holographic poem, or holopoem, is a poem conceived, made and displayed holographically. This 
means, first of all, that such a poem is organized non-linearly in an immaterial three-dimensional space 
and that even as the reader or viewer observes it, it changes and gives rise to new meanings.", Eduardo 
KAC, Holopoetry, in http://www.ekac.org/holopsynthesis.html, 06/10/2011 
168 Cf. Eduardo KAC, Chronological Biography, in http://www.ekac.org/bio2pg.html, 05/10/2011; Early 
Works, in http://www.ekac.org/early.html, 05/10/2011 
169 Cf. Steve BAKER, “Philosophy in the Wild?”, in AAVV (ed. Sheilah BRITTON, Dan COLLINS), 
The Eight Day: The Transgenic Art of Eduardo Kac, [Tempe], Arizona State University, [2003], p. 27 
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suportes informáticos servem para incorporar o espectador na concretização da peça, 

denunciando as fragilidades nas noções de identidade que fundamentam os estatutos 

diferenciados de humano e animal170. É neste contexto que, desde os anos noventa, 

Eduardo Kac se dedica à realização de projectos transgénicos, apropriando os materiais, 

tecnologias e história da ciência genética para produções com finalidade artística.  

O uso de tecnologias de comunicação, assume-se frequentemente no trabalho de 

Eduardo Kac como meio de interacção dialógica entre espécies, como em Essay 

Concerning Human Understanding (1994) (imagens 34 e 35)171, onde coloca um canário e 

uma planta a interagirem à distância por meio de um sistema telefónico172, ou como 

forma de ligar espectadores de localizações remotas, como em Uirapuru (1994-99) 

(imagens 36 e 37)173. Baseado numa lenda amazónica, que mistura uma ave real com um 

ser mítico, o uirapuru é um peixe tele-robótico que flutua sobre uma floresta encenada 

no espaço da galeria. Os seus movimentos são determinados pelos utilizadores de um 

software informático com ligação à internet, determinando em tempo-real o percurso do 

robô pela galeria.  

Em Rara Avis (1996)174 a tecnologia tele-robótica é utilizada para proporcionar 

ao espectador uma plataforma de interacção com a instalação, seja na galeria ou através 

da internet, submetendo-o ainda ao ponto de vista subjectivo de um animal. Neste caso, 

uma ave robótica, semelhante a uma arara, e com câmaras no lugar dos olhos, é 

colocada numa gaiola habitada por trinta aves reais, mandarins cinzentos (imagem 38). O 

espectador local acede a imagens a preto e branco transmitidas pelo robô através de 

óculos de realidade virtual, controlando os movimentos ainda de rotação da cabeça do 

robô, e experimentando de forma simultânea, o espaço físico e virtual, descorporizando-

o175. Por outro lado, o espectador remoto, via internet, acede às imagens a cores (imagem 

                                                 
170 Cf. Steve BAKER, op. cit., [2003], pp. 27-38 
171 Cf. Eduardo KAC, Essay Concerning Human Understanding, in http://www.ekac.org/essay.html, 
04/10/2011 
172 Exposto simultaneamente no Center for Contemporary Art, da Universidade de Kentucky, em 
Lexington, e no Science Hall, em Nova Iorque, entre 21 de Outubro e 11 de Novembro de 1994, Cf. idem, 
ibidem 
173 Exposto de 15 de Outubro a 28 de Novembro de 1999, na ICC Biennale '99, em Tóquio, Cf. Eduardo 
KAC, Uirapuru, in http://www.ekac.org/uirapuru.html, 04/10/2011 
174 Realizada entre 28 Junho e 24 de Agosto de 2006, na exposição Out of Bounds: New Work by Eight 
Southeast Artists no âmbito do Olympic Arts Festival, no Nexus Contemporary Art Center, em Atlanta, 
Estados Unidos da América, tendo ainda sido exposta no Huntington Art Gallery, em Austin (1997), e no 
Centro Cultural de Belém. Cf. Eduardo KAC, Biografia de Eduardo Kac, in 
http://www.ekac.org/kac2.html, 05/10/2011 
175 " La mirada indirecta, a través de la máquina -el robot-, que permite una mirada desde fuera de uno 
mismo: es la simbiosis paradójica de uno con el otro a partir de la transposición de uno en el otro. Es, en 
el sentido real de la palabra, la des-corporización del sujeto a través de la visión. ", Claudia GIANNETTI, 
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39), podendo ainda accionar um sistema sonoro que faz a ave robótica "falar". Assim, 

ambos espectadores partilham e controlam, sob diferentes modos, o mesmo corpo, 

afectando-se mutuamente na percepção do ambiente em seu redor, e experimentando em 

simultâneo, as posições de observador e de observado. Esta reversibilidade de papéis, 

afirma Dan Collins, é um dispositivo recorrente nos projectos de Eduardo Kac176. Deste 

modo, e segundo aquele autor, o artista pretende enfraquecer a posição de controlo que 

o observador (o ser humano) mantém sobre o observado (o objecto de estudo). Esta 

peça reflecte ainda questões de ordem filosófica que Eduardo Kac explora no seu 

trabalho a partir dos anos noventa, ligadas à transposição sensorial do humano para o 

animal, através da partilha de experiências mediadas pela tecnologia177. 

De acordo com Eduardo Kac, Rara Avis problematiza ainda a ideia de 

exotismo178, enquanto noção pejorativa e ferida de relativismo, reveladora da limitação 

do observador que provoca sobre o observado um isolamento pela diferença179. Aqui 

este exotismo é evidenciado pela diferença flagrante entre as aves reais e a ave robótica, 

dada a dimensão, origem técnica e cromatismo exuberante. 

Processo semelhante é aplicado em Darker than Night (1999)180, uma peça que 

integra um morcego robótico, apelidado de batbot, numa colónia com cerca de trezentos 

morcegos181 do Jardim Zoológico de Roterdão. O morcego robótico, equipado com um 

conversor de frequências sonoras, traduz as frequências de ecolocalização produzidas 

pelos morcegos em sons perceptíveis ao ouvido humano. No sentido inverso, robô 

produz também uma frequência de ultra-sons passível de ser captada pelos morcegos 

(imagem 40). Este uso da tecnologia potencia, segundo Eduardo Kac, uma experiência 

                                                                                                                                               
Entre el Humanismo y el Posthumanismo, in http://www.mecad.org/e-journal/archivo/numero5/art10.htm, 
05/10/2011 
176 “This scopic reversal, a recurring theme in Kac’s work in ‘telepresence’, reflects the artist’s desire to 
undermine the traditional construct for viewing in which the observer (the subject) maintains a powerful 
control over that of the observed (the object).”, Dan COLLINS, “Tracking Chimeras”, in AAVV, op. cit., 
[2003], p. 95 
177 Cf. Steve BAKER, op. cit., [2003], pp. 27-38 
178 "The piece can be seen as a critique of the problematic notion of "exoticism", a concept that reveals 
more about relativity of contexts and the limited awareness of the observer than about the cultural status 
of the object of observation. This image of "the different", "the other", embodied by the telerobotic 
Macowl, was dramatized by the fact that the participant temporarily adopted the point of view of the rare 
bird.", Eduardo KAC, Rara Avis, in http://www.ekac.org/raraavis.html, 05/10/2011 
179 Cf. António HENRIQUES, Eduardo, o Pensador Digital, in http://www.ekac.org/expresso.html, 
05/10/2011, originalmente in Expresso, secção XXI, Lisboa, 19 de Abril, 1997, p. 10 
180 Entre 17 de Junho e 7 de Julho de 1999, no Jardim Zoológico Blijdorp, de Roterdão 
181 Cf. Suzana MILEVSKA, From a Bat's Point of View, in http://www.ekac.org/milevska.html, 
05/10/2011 
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dialógica entre humano e animal, permitindo que se afectem mutuamente182. No 

entanto, conclui o artista, Darker than Night sublinha também a impossibilidade um 

indivíduo se desdobrar noutra cognição além da sua própria experiência subjectiva183. 

Neste sentido, Suzana Milevska aponta uma afirmação de David J. Chalmers, "Knowing 

all the physical facts we still do not know what it is like to be a bat."184, como reflexo da 

limitação do conhecimento humano acerca de outras criaturas: por mais dados que se 

somem acerca de determinado ser, nunca se saberá o que é estar de facto na sua pele. 

Suzana Milevska cita ainda Merleau Ponty, quando este declara não existir qualquer 

método de extrapolação da experiência humana que permita a transposição para a 

condição de outra criatura. Nem mesmo a tecnologia, acrescenta a autora.185 

Em Time Capsule (1997)186, Eduardo Kac implanta um microchip sob a pele do 

seu tornozelo, numa acção performativa que o artista caracteriza de site-specific cujo 

local de intervenção é o próprio corpo (imagem 41)187. Exposto a um scanner apropriado, 

este microchip transmite um código numérico que identifica Eduardo Kac numa base de 

dados norte-americana para registo de animais de estimação. O artista fica assim 

registado simultaneamente como o dono e animal de estimação188. Nas paredes da 

galeria estão ainda expostas sete fotografias de familiares judeus de Eduardo Kac, 

datadas da década de 1930. A acção decorreu no espaço da galeria tendo sido 

transmitida em directo pela televisão e via internet, podendo a informação contida no 

implante ser acedida remotamente pelos espectadores online. 

Segundo Edward Lucie-Smith, este trabalho questiona a coexistência no corpo 

biológico, na sua dimensão de veiculo de informação, de memórias artificiais digitais, 

contidas no código do microchip, uma entidade externa que transmite informação 

interna, e as memórias vividas do ser biológico.189 A utilização das fotografias de 

familiares de Eduardo Kac, e dado o contexto étnico a que se referem, encontra-se ainda 

ligado à memória do Holocausto e à herança genética do artista, sublinhando o carácter 
                                                 
182 “This work brings the participants together to foster an interspecies, dialogical experience.”, Cf. 
Eduardo KAC, Darker Than Night, in http://www.ekac.org/darker.html, 05/10/2011 
183 Cf. idem, ibidem 
184 citação de D. J. CHALMERS, The Conscious Mind  In Search of a Fundamental Theory, Nova 
Iorque/Oxford, Oxford University Press, 1996, p.103, Cf. Suzana MILEVSKA, op. cit, 05/10/2011  
185 Cf. idem, ibidem, 05/10/2011 
186 Realizada a 11 de Novembro de 1997 no contexto da exposição "Arte Suporte Computador", no 
Centro Cultural Casa das Rosas, São Paulo, Brasil 
187 "(...) a site-specific work in which the site itself is both my body and a remote database (...)", Eduardo 
KAC, Time Capsule, in http://www.ekac.org/timcap.html, 05/10/2011 
188 "the artist registered himself via the Internet in a remote database as the animal to be identified as well 
as the owner of the animal.", Time Capsule, in http://www.ekac.org/timecap_release.html, 05/10/2011 
189 Cf. Eduard LUCIE-SMITH, “Eduardo Kac and Transgenic Art”, in op. cit., [2003], pp. 22-23 
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potencialmente ambíguo desta tecnologia. Concebida para a localização de animais, a 

informação contida no implante pode, no entanto, ser utilizada para vigiar seres 

humanos, deslocando a questão primeira da relação desigual entre humano e animal, 

para uma possível relação entre dono e escravo, questionando assim possíveis 

consequências da integração da tecnologia no corpo biológico.  

 Num manifesto de 1998190, Eduardo Kac afirma que o objectivo da produção 

artística foi deslocado da criação de artefactos, mais ou menos inanimados, para o 

fabrico de entidades vivas, sujeitos sociais capazes de reprodução. Segundo o artista, 

este tipo de expressão, que combina arte e biologia, não se esgota na criação de formas 

de vida, concretizando-se antes pela relação entre artista, público e o organismo 

transgénico criado191. Esta nova possibilidade de intervenção artística deverá não só 

produzir organismos capazes de reprodução, como também irá inaugurar, de acordo 

com Eduardo Kac, uma geração de quimeras vivas e de produtos inter-espécies como 

«plantimals»192 e «animans». Respectivamente, plantas com material genético de 

animais, animais com património genético humano e vice-versa. Este tipo de 

intervenção irá ainda reflectir sobre a dimensão ética deste tipo de manipulação, já 

realizada em laboratório num contexto científico, problematizando ainda a integração 

doméstica e social destas criaturas193, arriscando ainda a própria natureza de ser 

humano. 

Actualmente, Eduardo Kac define-se enquanto artista transgénico, integrando na 

sua prática diversas disciplinas com o intuito de reflectir não só as relações entre 

humanos, animais, máquinas e outras formas de vida, capazes de interacção num 

contexto social. 

GFP K9 (1998) é a primeira proposta transgénica de Eduardo Kac, não tendo 

sido concretizado por ainda não ser tecnicamente exequível. O projecto, ainda em 

aberto, compreende a aplicação da transgénese para a criação de um cão 

bioluminescente, encontrando-se na origem de GFP Bunny, realizado em 2000. 

                                                 
190 Cf. Eduardo KAC, Transgenic Art, in http://www.ekac.org/transgenic.html, 05/10/2011 
191 Cf. idem, ibidem, 05/10/2011 
192 Cite-se a este propósito Natural History of the Enigma (2009), trabalho transgénico de Eduardo Kac 
em que cria uma espécie botânica inédita Edunia, uma petúnia com material genético do próprio artista, 
Cf. Eduardo KAC, Natural History of the Enigma, in http://www.ekac.org/nat.hist.enig.html, 12/11/2011 
193 "The use of genetics in art offers a reflection on these new developments from a social and ethical 
point of view. (…) [I]t is clear that transgenetics will be an integrant part of our existence in the future. 
(...) Transgenic crops will be a predominant part of the landscape, transgenic organisms will populate the 
farm, and transgenic animals will become part of our expanded family.", Eduardo KAC, op. cit., 
05/10/2011 
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Segundo o artista, GFP K9 é uma reflexão sobre a influência do ser humano no 

desenvolvimento evolutivo das espécies animais, aqui dirigida sobre a domesticação e 

criação de cães, prática que se estende desde há quinze mil anos194, através de 

cruzamentos selectivos. Um cão bioluminescente será, afirma Eduardo Kac, apenas uma 

nova espécie canina nas mais de cento e cinquenta que são actualmente reconhecidas195, 

e assim que seja possível a sua criação, o artista pretende integrá-lo na sua família. 

Sendo um exemplo da intervenção do Homem sobre os processos biológicos para 

satisfazer finalidades humanas, como protecção, companhia ou fins estéticos, GFP K9 

desafia não só a noção de pureza de raças caninas, mas sobretudo procede à extensão da 

noção de biodiversidade a espécies que não são resultantes de processos evolutivos 

naturais. 

Em 2000 Eduardo Kac cria, com uma intenção artística e em colaboração com 

um laboratório francês, GFP Bunny (2000), um coelho transgénico apelidado de Alba, 

dotado da proteína geradora de bioluminescência green fluorescent protein, ou GFP 

(imagem 42). Esta proteína é proveniente da alforreca Aequorea Victoria, sendo utilizada 

desde 1952 num contexto científico196 para estudo dos processos biológicos ao nível 

celular197. Tal como em GFP K9, a intenção original do artista compreendia não só a 

criação do coelho, bem como a sua exposição198, debate público e posterior integração 

social no ambiente doméstico da sua família. Esta pretensão de Eduardo Kac é, no 

entanto, recusada pelo laboratório que a fabricou, dado não existirem soluções, legais e 

de outros tipos, que previssem a integração destes seres na sociedade199. A batalha legal 

conduzida por Eduardo Kac, bem como a campanha mediática em que se empenhou 

pela libertação do coelho, o debate e todo o tipo de reacções provocados nos meios de 

comunicação social, foram registados e matéria da exposição Free Alba!200 (2002). Tal 

como GFP K9, GFP Bunny problematiza, entre outras, questões acerca da validade das 

noções de pureza genética e a inclusão dos seres transgénicos na biodiversidade, 

                                                 
194 Cf. Idem, ibidem, 05/10/2011 
195 “GFP K-9 will eat, sleep, mate, play and interact with other dogs and humans normally. It will also be 
the founder of a new transgenic lineage.”, idem, ibidem, 05/10/2011 
196 Cf. Dan COLLINS, “The Eight Day”, in AAVV, op. cit., 2003, p. 96 
197 Sob uma iluminação normal Alba é indistinta de qualquer outro coelho branco. Para que a sua 
bioluminescência seja visível, o coelho tem de ser destituído de pêlos e exposto a luz azul com um 
comprimento de onda de 488 nanometros, dado o que levou a suspeitas de que as fotos existentes do 
coelho possam ter sido forjadas em computador. Eduardo Kac afirma, no entanto, que as fotos não foram 
alteradas. Cf. Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, op. cit., p. 95  
198 No festival de arte Avignon Numérique, de 19 a 25 de Junho de 2000 
199 Cf. Dave POWELL, op. cit., p. 338 
200 Judy Friedman Gallery, Chicago, 3 de Maio a 15 de Junho 2002 
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acrescentando um novo capítulo à história evolutiva, e possibilitando a extensão do 

cânone artístico à fabricação de formas de vida201. 

Apesar de Alba ser um organismo cuja existência resulta de uma vontade 

artística, Eduardo Kac opõe-se a tratar ou encarar o coelho como um objecto, seja 

objecto artístico e de qualquer outro género202, estabelecendo uma relação ética com o 

animal203. 

A ideia de uma nova biodiversidade definida pelos seres transgénicos é ainda 

explorada em The Eight Day (2000-2001)204. Nesta instalação Eduardo Kac simula um 

ecossistema habitado por várias formas de vida transgénicas, incluindo um robô 

biológico, um biobot, que se move segundo a actividade de uma ameba unicelular. 

Juntos sob uma redoma de plexiglas, naquilo que o artista caracteriza por “ecossistema 

sintético bioluminescente” 205 (imagem 43), todos os organismos transgénicos de The 

Eight Day, uma planta de tabaco, a ameba Dictyostelium discoideum, peixes zebra 

danio rerio, bem como ratos, contêm a proteína GFP. Ou seja, nesta ecologia artificial, 

a particularidade bioluminescente das criaturas, que as distingue das suas homónimas 

naturais, não é excepção mas a norma206 (imagem 44). O título da peça alude ainda à 

cronologia Antigo Testamento207, sendo o oitavo dia em que, depois de a Criação ter 

sido completa e Deus ter descansado, aquela é deixada a desenvolver-se por si, 

sugerindo que o lugar da criação divina é actualmente ocupado pelo Homem. As quatro 

câmaras no interior da redoma permitem aos espectadores via-internet presenciar uma 

                                                 
201 Cf. Eduardo KAC, GFP Bunny, in http://www.ekac.org/gfpbunny.html#gfpbunnyanchor, 04/10/2011 
202 Cf. Steve BAKER, op. cit., p. 32 
203 “Transgenic art’s creation of “unique living beings” must, he emphasizes, “be done with great care, 
with aknowledgement of the complex issues thus raised and, above all, with a commitment to respect, 
nurture, and love the life thus created.” Cf. Steve BAKER, op. cit., [2003], p.32, citando 
www.ekac.org/gfpbunny.html, p.1 
204 Exposto entre 25 de Outubro a 2 de Novembro de 2001, no Institute for the Studies in Arts, do Arizona 
State University, em Tempe. 
205 Cf. Eduardo KAC, “Life Transformation – Art Mutation”, in AAVV (Ed. Eduardo KAC), op. cit., 
2007, p.175 
206 Cf. Gunalan NADARAJAN, “Specters of the Animal: The Transgenic Work of Eduardo Kac”, op. cit., 
[2003], pp. 44-50 
207 Para o projecto Génesis (1999), exposto na Ars Electronica 99, em Linz, Áustria, Eduardo Kac criou 
um gene sintético, que chamou o gene do artista, cujo código transcrevia a passagem do Antigo 
Testamento que sancionava a submissão de origem divina dos animais em relação ao Homem. O gene foi 
combinado a uma bactéria permeável mutações quando exposta a luz ultravioleta, e cuja exposição era 
controlada, presencialmente ou via-internet, pelos visitantes. A acção da bactéria sobre o gene alterou e 
corrompeu a frase original presente no código genético, modificando a forma e sentido da passagem 
bíblica. A passagem original, “Let man have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the 
air, and over every living thing that moves upon the earth”, no final da exposição ficou: “Let aan have 
dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that ioves ua eon 
the earth”, Cf. AAVV (Ed. BRITTON, Sheilah, COLLINS, Dan), The Eight Day: The Transgenic Art of 
Eduardo Kac, [Tempe], Arizona State University, [2003], pp. 8 e 93  
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ecologia transgénica vista interior, podendo, através desta experiência na primeira 

pessoa, reflectir sobre o significado e implicações desta nova ecologia dos seres criados 

em laboratório. Esta possibilidade de observação, de um ponto de vista vigilante, coloca 

o espectador num patamar privilegiado, quase divino, de observação sobre a sua 

criação208. 

Com GFP Bunny e The Eight Day, entre outras intervenções do género, Eduardo 

Kac pretende potenciar o debate acerca do potencial ambíguo da transgénese, 

deslocando a discussão do espaço relativamente reservado dos laboratórios para a esfera 

pública. Se por um lado esta tecnologia promete revolucionar o tratamento de doenças, 

por outro, a possibilidade de interferir com o património genético que decorre de um 

processo evolutivo, ameaça a ordem natural das coisas no interior de cada organismo. O 

objectivo de Eduardo Kac passa pela criação de sujeitos transgénicos sociais, ou seja, 

compreende a sua integração num contexto que não o espaço hermético do laboratório, 

estende a possibilidade da biodiversidade para além das formas de vida tradicionais e 

naturais, ao mesmo tempo que expõe a ausência de molduras epistemológicas, legais e 

outras, que integrem os seres transgénicos.  

Os trabalhos de Eduardo Kac que concernem a forma animal abordam questões 

de identidade e alteridade, concorrendo para a diluição da separação seminal entre 

humano e animal. Este estreitar de fronteiras ocorre não só através do uso das 

tecnologias de comunicação, permitindo a partilha de experiências entre humano e 

animal sob plataformas comuns, e a reversibilidade do ponto de vista de cada, como 

através do uso da transgénese. As suas intervenções transgénicas, que excitam 

simultaneamente a curiosidade e ansiedade que envolve a ciência genética209, 

problematizam questões como a noção de pureza genética e evolução, desafiando ainda 

o cânone artístico, na medida que inauguram um novo paradigma de criação. No 

trabalho de Eduardo Kac o uso de animais não ocorre já sob o patamar intermediado da 

representação, transgredindo-a, assumindo o artista um papel quase demiúrgico, na 

forma como cria formas de vida inéditas, e luta pela sua integração social enquanto 

sujeitos. Esta ambivalência dos produtos artísticos de características biológicas será 

abordada no capítulo seguinte, onde serão analisados casos paradigmáticos deste tipo de 

prática. 

                                                 
208 Dan COLLINS, op. cit., [2003], pp.101-102 
209 Cf. Jean ROBERTSON, Craig MCDANIEL, Themes of Contemporary Art: Visual Art after 1980, 
Nova Iorque, Oxford University Press, 2010 
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Capítulo 3 
 

 

 3.1. Misfits: os híbridos na produção artística contemporânea 

  

 A reactivação da figura híbrida, enraizada na tradição mitológica e visual, é um 

dos sintomas mais relevantes das produções artísticas contemporâneas que envolvem a 

forma animal. Actualmente, algumas destas produções, ao dispor de meios técnicos sem 

precedentes, ultrapassam a mera representação para, através da manipulação de matéria 

viva, se concretizarem na criação de formas de vida inéditas. Sendo a apropriação de 

objectos e processos particulares a outras disciplinas recurso habitual na prática 

artística, propostas transgressivas como as intervenções transgénicas de Eduardo Kac e 

as esculturas semi-vivas do Tissue Culture and Art Project, requalificam o hibridismo 

na produção contemporânea, despoletando debates que se desenvolvem noutros 

territórios que não os da arte e actuam sobre crenças e categorias elementares de 

ordenamento do Mundo que mantemos enquanto sociedade. 

 

 

 3.2. O antepassado quimérico e o carácter monstruoso 

 

A exploração de figuras híbridas, herdeiras da tradição visual da quimera, 

afigura-se como um dos aspectos mais relevantes das produções artísticas 

contemporâneas que envolvem a forma animal. Segundo o artista genético Dave Powell, 

ao longo da história e em diversas manifestações culturais210, os produtores de imagens 

sempre utilizaram os meios que maior grau de realismo lhes permitiu alcançar na 

representação destas criaturas compósitas211. Este aspecto apresenta-se não só sobre as 

expressões exclusivamente da ordem da representação, como também, na sua 

manifestação derradeira, em produções de vontade artística que assumem o fabrico de 

formas de vida inéditas, convocando processos e sabedorias estranhas à prática artística, 

contribuindo para a redefinição de alguns dos seus paradigmas.   

                                                 
210 Cf. Dave POWELL, “Chimera Contemporary: The Enduring Art of the Composite Beast”, in 
LEONARDO, vol. 37, n. 4, s.l., The M.I.T. Press, Agosto 2004, pp. 333-340 
211 Cf. idem, ibidem, p. 335 
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Pela síntese de seres distintos que estabelece, o híbrido liga-se ao seu 

antepassado e parente quimérico.  

Originalmente a palavra «quimera» alude à criatura compósita da mitologia 

grega, que cuspia fogo, e que combinava cabeça de leão e cauda de serpente num corpo 

de bode. Esta expressão serve ainda para designar os seres imaginários de natureza 

semelhante que resultam da justaposição de diferentes criaturas num único corpo. O ser 

quimérico subverte a ordem natural, pela paradoxal e heterogénea mistura de espécies 

de que resulta, sendo este o aspecto que o distingue do híbrido: enquanto o primeiro é 

um ser cuja identidade diversa é flagrante, e salienta a natureza contraditória dos 

elementos que a compõem; pelo contrário, o híbrido compreende uma certa coerência 

na combinação de elementos dissemelhantes, o que o torna um todo homogéneo212. 

O termo quimera assume na actualidade dois significados que interessam 

distinguir, sendo o primeiro histórico ou mítico, relacionado com tradição visual do ser 

compósito, e o segundo biológico e científico213. Reconhecendo que a quimera 

biológica sempre ocorreu na natureza, através de mutações, o século XX assinala as 

primeiras quimeras obtidas artificialmente, inicialmente de espécies botânicas214 e 

posteriormente, na década de vinte215, com as pioneiras tentativas de hibridismos em 

animais através do xenotransplante, ou o transplante de órgãos entre espécies. O 

segundo sentido da palavra surge, a partir de 1968, definitivamente associado à ciência 

genética216, como sendo um organismo que incorpora células de origem genética 

diversa217. 

                                                 
212 A quimera biológica reside, segundo Bernard Andrieu, na substituição de territórios homólogos e não 
no paralelismo de identidades complementares. Uma metamorfose completa é, por isso, uma quimera 
falhada: “Fusion is incomplete for the chimera, as it maintains the different within the Same.”, Bernard 
ANDRIEU, “Embodying the Chimera: Biotechnology and Subjectivity”, in AAVV, Signs of Life: Bio Art 
and Beyond, Cambridge/Londres, The MIT Press, 2007, p. 61; Hipótese semelhante é dada por Dave 
Powell, quando afirma: “A chimera is not merely an artificial hybrid of two organisms possessing 
genomic materials from two distinct species; the populations of the different cells must be separate and 
distinct. (…) the literal differentiation between true chimera and genetic hybridization becomes one of 
scientific terminology and not so much an aesthetic consideration (…)”, Dave POWELL, op. cit., 2004, p. 
337 
213 A dicotomia entre quimera histórica e científica é denominação de Dave Powel, Cf. Dave POWELL, 
op. cit., 2004, p. 333; Por outro lado, a oposição entre quimera mítica e biológica, e entre monstros 
fabulosos e monstros de origem natural é feita por Bernard Andrieu, Cf. Bernard ANDRIEU, op. cit., 
2007, pp. 57-68 
214 Bernard Andrieu aponta as suas origens para 1906, com híbridos resultantes de enxertias de plantas 
realizadas por Mathieu Jaboulay (1860-1913) e Alexis Carrel (1973-1944), idem, ibidem, 2007, p. 62 
215 Cf. Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, The Molecular Gaze: Art in the Genetic Age, Nova Iorque, 
Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004 
216 Cf. idem, ibidem, p.82 
217 “In science, a chimera is an organism composed of two sorts of cells with different genetic origins, 
stemming from two different zygotes.”, Cf. Bernard ANDRIEU, op. cit., 2007, p. 60 
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A quimera, envolta ou não em hibridismos, e dada a instabilidade taxonómica 

que provoca, é frequentemente entendida sob a qualidade de monstro. Para Omar 

Calabrese, a etimologia de «monstro» reside em monstrum, como aquilo que “(…) se 

mostra para além de uma “norma”.” 218. Segundo Suzanne Anker e Dorothy Nelkin, a 

palavra «monstro» provém do latim monere, no sentido de advertência em relação ao 

que ameaça os limites da normalidade regulada, e como tal, deve ser evitado219. A 

forma monstruosa é ainda aquela que, devido ao seu carácter indefinido e 

extraordinário, é avessa a categorizações, opondo-se à regularidade, à ordem, à medida 

e ao natural, associados a uma perfeição física e espiritual220. A forma grotesca do 

monstro garante ainda, pela sua dissemelhança em relação ao campo taxinómico 

correspondente, a existência de uma normalidade regulada221, encontrando na 

Teratologia222 a ciência que se dedica ao estudo das anormalidades morfológicas 

enquanto termo de comparação. 

Assim, para Suzanne Anker e Dorothy Nelkin, as quimeras, monstros e as suas 

representações nas artes visuais reflectem as ansiedades sociais, científicas e religiosas 

do seu tempo223. Na arte contemporânea, as imagens que apelam a esta tradição podem 

reflectir as ambiguidades que o progresso científico coloca actualmente à humanidade, e 

o potencial caótico que abre ao diluir as fronteiras fundamentais como aquelas entre 

natural e artificial/fabricado, e o humano e o não-humano224. 

 
 

 3.3. Híbridos na arte contemporânea: dois modos de produção 

 

Na produção artística contemporânea verificam-se dois modos de concretização 

de figuras híbridas entre: um que utiliza meios mais ou menos tradicionais de 

representação; e um outro que manipula, directa ou indirectamente, matéria biológica, 

concebendo formas de vida (ou semi-vida) inéditas. Este processo, ao promover uma 
                                                 
218 Cf. Omar CALABRESE, A Idade Neobarroca, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 106 
219 Cf. Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, op. cit., 2004, p.82 
220 “A perfeição natural é uma medida média e aquilo que dela ultrapassa os limites é «imperfeito» e 
monstruoso. Mas imperfeito e monstruoso é também aquilo que ultrapassa os confins da medida média 
que distingue a outra perfeição, a espiritual”, Cf. Omar CALABRESE, op. cit., 1999, p.106 
221 "A partir do poder do contínuo que a Natureza possui, o monstro faz surgir a diferença: esta é ainda 
desprovida de lei e não possui estrutura bem definida (...)", Michel FOUCAULT, op. cit., 2005, p. 206 
222 De acordo com Bernard Andrieu, que cita, o historiador de ciência Jean-Louis Fischer, a teratologia foi 
fundadada em 1830 por Geoffrey Saint-Hillaire. Cf. Bernard ANDRIEU, op. cit., 2007, p. 59  
223 Cf. Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, op. cit., 2004, p. 108 
224 Cf. idem, ibidem, p. 76 
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multidisciplinaridade de tipo processual, contribui ainda para uma transgressão das 

fronteiras do campo artístico. 

Dentro da primeira tipologia encontram-se aqueles autores que representam 

seres vivos quiméricos ou híbridos sob elevados graus de verosimilhança, em suportes 

bidimensionais e tridimensionais. Apesar de inseridos na tradição visual da quimera 

histórica, por se limitarem ao campo da representação, alguns destes autores não deixam 

de comentar, directa ou indirectamente, sobre os mesmos assuntos que os artistas que 

intervêm sobre matéria biológica.  

Bryan Crocket (1970) trabalha sobre suportes tridimensionais o motivo do 

oncomouse, uma espécie de rato desenvolvida em laboratório e alvo de patente 

comercial (1988), projectada para albergar genes humanos de forma a poder ser 

utilizada na pesquisa de tratamentos e curas para o cancro. Em Ecce Homo (2000) 

(imagem 45) Bryan Crocket representa este rato com uma escala humana 

(aproximadamente um metro e oitenta de altura), comparando-o no título à derradeira 

figura da salvação pelo sacrifício, ou seja, Cristo. Assiste-se a uma certa reactualização 

do motivo dos bestiários, onde os animais serviam como alegorias portadoras de 

moralizações para vícios e virtudes humanas, servindo também como símbolos de 

Cristo. Aqui a imagem do rato substitui a de Cristo, ao mesmo tempo que a fé no 

progresso científico substitui a religião, sem sabermos, no entanto, com que 

consequências225.  

Alexis Rockman (1962) representa acidentes biológicos que decorrem da 

manipulação genética de animais para servir interesses humanos. Os animais que pinta, 

domésticos ou de quinta, surgem frequentemente deformados ou sob formas 

monstruosas resultantes das experiências científicas, cuja transformação do natural 

arrisca a integridade dos seres vivos. Em The Farm (2000), a quinta é apresentada não 

só enquanto local de cultivo para produtos vegetais como também para produção de 

animais, transformados para servir diversas finalidades humanas, como uma galinha 

destituída de penas e com três pares de asas; um porco dador de órgãos para transplante; 

uma vaca de uma forma paralelepipédica, semelhante a um pacote de leite, entre outros 

(imagem 46).   

As esculturas hiper-realistas de Patrícia Piccinini (1965) representam criaturas 

híbridas de humanos e animais, abordando o impacto que a transgénese pode ter sobre a 

                                                 
225 Cf. idem, ibidem, p. 164 
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identidade humana e de outras criaturas híbridas que ocorram deste tipo de 

manipulação. Em The Young Family (2002) uma progenitora de espécie indeterminada 

amamenta as suas crias (imagem 47). Esta criatura que combina traços humanos com os 

de outros animais226 é apelidada de SO2, nome ligado a SO1, o primeiro organismo 

sintético criado em laboratório227. A técnica hiper-realista é, segundo Jean Robertson e 

Craig McDaniel, utilizada como forma de criar no espectador um sentimento de empatia 

para com estas criaturas228, dado ainda que os seus caracteres fundamentalmente 

humanos sugerem-nas como portadoras de inteligência e capazes de emoção. 

Thomas Grünfeld (1956) concretiza quimeras visuais no seu sentido mais 

clássico, obtendo figuras compósitas através da combinação de diferentes partes de 

animais segundo técnicas de taxidermia. O título das suas peças, Misfits229 (imagem 48), é 

apropriado à indefinição taxonómica a que procede através da síntese de diversas 

criaturas num mesmo corpo. Assiste-se nestes trabalhos a uma reactivação dos métodos 

aplicados na arte antiga para a representação de criaturas fantásticas: no seu Tratado de 

Pintura, Leonardo da Vinci exorta o artista que tiver de representar um animal 

imaginário, a basear-se em representações naturalistas de animais que conhece.230  

Por trabalhar com material directamente proveniente de animais, sem no entanto 

intervir sobre seres vivos, verifica-se que peças como as de Thomas Grünfeld assinalam 

um certo limite para criação de imagens híbridas. 

Um segundo grupo de artistas procede à manipulação e transformação, directa 

ou indirecta, de biomedia231, nome que designa materiais e processos biológicos 

reconfigurados enquanto matéria-prima de uma prática artística. Este tipo de expressão, 

                                                 
226 “(…) the weary-looking mother appears disturbingly self-conscious; she is a sentient being occupying 
a body invented in laboratory.”, Jean ROBERTSON, Craig MCDANIEL, Themes of Contemporary Art: 
Visual Art after 1980, Nova Iorque/ Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 265 
227 Cf. Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, op. cit, 2004 p. 107 
228 Cf. Jean ROBERTSON, Craig MCDANIEL, op. cit., 2010, p. 266 
229 “(…) s. desajuste, desajustamento; aquilo que não assenta bem, roupa malfeita; pessoa desajustada 
(…) assentar, cair ou encaixar mal; ajustar(-se) ou adaptar(-se) mal; não convir (…)”, Cf. “misfit”, in 
AAVV (Ed. António HOUAISS), Dicionário Inglês-Português, Rio de Janeiro, Record, 1982, p. 498 
230 “It is evident that it will be impossible to invent any animal without giving it members, and these 
members must individually resemble those of some known animal.”, Leonardo DA VINCI, A Treatise on 
Painting, Nova Iorque, Prometheus Books, 2002, p. 261 
231 Segundo N. Katherine Hayles, biomedia é um termo de Eugene Thacker e refere-se ao novo estatuto 
do corpo na sua valência simultânea de vida e de tecnologia portadora de códigos de informação. A 
utilização deste medium problematiza ainda o valor e integração social e económica do corpo humano e 
de outros, dado que estes media biológicos podem ser manipulados do mesmo modo que os artificiais, Cf. 
N. Katherine HAYLES, “Who is in Control Here?: Meditating on Eduardo Kac’s Transgenic Art”, in 
AAVV (ed. Sheilah BRITTON, Dan COLLINS), op. cit., [2003], pp. 79-86 
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que faz coincidir arte, biologia e ciência, encontra designações diversas como life art232, 

arte in vivo233 ou ainda bioarte234. 

De acordo com Eduardo Kac, a prática da bioarte compreende as seguintes 

possibilidades:  

1) a manipulação de materiais biológicos segundo determinadas formas inertes 

ou comportamentos específicos;  

2) o uso subversivo das ferramentas e processos da biotecnologia;  

3) e a transformação ou invenção, de forma aleatória ou controlada, de 

organismos vivos235.  

Segundo este artista transgénico, a especificidade in vivo deste tipo de arte 

significa que alguns destes organismos irão existir enquanto a própria vida existir no 

planeta, dado que obedecem aos mesmos ciclos vitais que as outras formas de vida: 

geração, nascimento, a possibilidade de reprodução e morte.236  

A criação de híbridos in vivo segundo uma finalidade artística, afirma Dave 

Powell, opera-se de duas formas: uma low-tech, que se concretiza através de 

cruzamentos selectivos; uma outra, high-tech237, que absorve para a prática artística 

tecnologias da engenharia biológica e genética, implicando a colaboração entre os 

artistas e os laboratórios que dispõem das ferramentas técnicas necessárias, bem como a 

transferência do lugar do ateliê para laboratórios especializados, reactivando, de certa 

maneira, antigas confluências entre arte e ciência238, agora passíveis da designação Art 

Labs.  

Tal como na ciência, a manipulação de formas de vida num contexto artístico 

tem assumido graus de progressiva complexidade, desde o cruzamento de espécies 

botânicas, passando actualmente pela possibilidade de concretização sobre espécies 

animais.  

Edward Steichen (1879-1973) é apresentado pelo artista George Gessert como o 

pioneiro de uma arte biológica239, tendo realizado em 1936 no Museum of Modern Art 

                                                 
232 Cf. Louis BEC, “Life Art”, in AAVV, op. cit., 2007, pp. 83 - 92 
233 Cf. Marta de MENEZES, “Arte in vivo”, in NADA, nº 1, Lisboa, 2003, pp. 62-71  
234 Cf. Eduardo KAC, “Art that Looks You in the Eye: Hybrids, Clones, Mutants, Synthetics and 
Transgenics”, in AAVV, op. cit., 2007, p. 18 
235 Cf. idem, ibidem, p. 18 
236 Cf. idem, ibidem, p. 19 
237 “(…) low-tech breeding and high-tech gene splicing”, Dave POWELL, op. cit., 2004, p. 338 
238 Segundo Edward Lucie-Smith, os desenhos anatómicos de Leonardo testemunham esta afinidade e 
ligação antiga entre arte e ciência, Cf. Eduard LUCIE-SMITH, “Eduardo Kac and Transgenic Art”, in 
AAVV (ed. Sheilah BRITTON, Dan COLLINS), op. cit., [2003], pp. 20-26 
239 Cf. Eduardo KAC, Transgenic Art, in http://www.ekac.org/transgenic.html, 05/10/2011 
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de Nova Iorque, uma exposição composta por delphiniums, espécies de flores 

totalmente novas, hibridizadas a partir de cruzamentos selectivos segundo métodos 

tradicionais. George Gessert (1944), retoma, a partir dos anos setenta, a criação de 

espécies botânicas únicas (sobretudo íris, comuns no estado do Oregon, onde vive) 

recorrendo a técnicas semelhantes. Este autor encara a hibridação de plantas como uma 

extensão da sua prática pictórica anterior, afirmando as suas flores como pinturas que se 

pintam a si próprias240, valorizando propriedades estéticas como a cor, forma, padrão e 

textura241 (imagem 49).  

Marta de Menezes (1975) é uma artista que intervém sobre os processos de 

desenvolvimento de padrões nas asas de borboletas242, induzindo mutações que se 

traduzem em assimetrias e levam “(…) ao desenvolvimento de um padrão nunca antes 

observado na natureza.”243 (imagem 50). Ao estimular formas naturais que não resultam 

de um processo evolutivo, Marta de Menezes pretende comentar a manipulação humana 

sobre os processos da natureza, e explorar as fronteiras entre arte e ciência, bem como 

noções do natural, o artificial e o novo natural. As mutações provocadas não são 

transmissíveis por geração, o que significa que cada padrão nas asas é único, 

desaparecendo com a morte da borboleta. Esta união entre arte e biologia, afirma a 

artista, resulta na criação uma forma artística perecível, que vive e morre. 

Num sentido semelhante, destaca-se o já citado Eduardo Kac (1962), cuja prática 

artística reflecte a deslocação de uma arte materializada na produção de artefactos para 

a concepção e fabrico de formas de vida subjectivas, capazes de reprodução e 

transmissão das suas formas por geração244. Este artista adopta o termo transgenic art, 

ou arte transgénica, para definir a integração a que procede de técnicas da 

transgénese245, engenharia genética e biologia celular, bem como dos novos materiais 

que estas providenciam. A interacção dialógica entre espécies aplicada por Eduardo 
                                                 
240 Cf. George GESSERT, “Why I Breed Plants”, in AAVV, op. cit., 2007, p. 188 
241 Cf. idem, ibidem, p. 191 
242 Nature? (1999) é uma instalação de Marta de Menezes que resulta da colaboração com um laboratório 
da Universidade de Leiden nos Países Baixos, liderado pelo professor Paul Blakefield, investigador do 
desenvolvimento e evolução dos padrões nas asas de borboletas. Marta de Menezes interfere no processo 
natural de formação de manchas nas asas, induzindo mutações que criam assimetrias nos padrões das 
borboletas Bicyclus e Heliconius, Cf. Marta de MENEZES, “Art: in vivo and in vitro”, in AAVV, op. cit., 
2007, pp. 213-229 
243 Marta de MENEZES, “Arte in vivo”, in NADA, nº 1, 2003, Lisboa, p. 70 
244 “(…) their efforts no longer take place in the well defined domain of objecthood but rather in the more 
complex and fluid zone of subjecthood. Subjects are alive, free and autonomous (…)”, Eduardo KAC, in 
AAVV, op. cit., 2007, p. 14 
245 “(…) [Transgenics is] the practice of altering the genome of an organism by the transfer of a gene or 
genes from another species or breed”, AAVV (Ed. BRITTON, Sheilah, COLLINS, Dan), op. cit., [2003], 
p.6 
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Kac, e que no seu trabalho se verifica desde um nível social a um nível celular246, visa, 

segundo o artista, estimular o debate acerca das questões práticas, éticas, estéticas, 

filosóficas, políticas e outras, que advêm da utilização da biotecnologia.  

A possibilidade de configuração de matéria biológica segundo formas 

projectadas, como barro para uma escultura, assume uma expressão extrema nos 

trabalhos do colectivo australiano The Tissue Culture and Art Project (TC&A)247. Este 

grupo de artistas utiliza tecido biológico enquanto medium escultórico, classificando a 

sua prática como semi-living art248, ou arte semi-viva. O semi-vivo é definido como 

uma entidade que, sendo proveniente de um organismo vivo, é mantida fora deste por 

meios artificiais, chamados bio-reactores. A condição de semi-vida implica não só uma 

extensão do conceito de vida, como desafia ainda a concepção de corpo enquanto uma 

totalidade, dado que é um fragmento orgânico que mantém uma existência independente 

da do corpo original249. De acordo com os artistas, a emergência do semi-vivo ilustra a 

deslocação de uma cultura da manufactura para uma cultura de cultivo, e abre 

possibilidade de existir, no futuro, um consumo de carne "sem vítimas", descartando a 

necessidade de morte de animais para produção de alimento250. Por outro lado, 

concluem, esta possibilidade abre lugar à exploração e vitimização destas entidades 

semi-vivas.  

The Pig Wings Project (2000-2001)251 é uma intervenção do TC&A que baseia o 

seu título numa expressão da língua inglesa, when pigs can fly (usada para caracterizar 

acontecimentos futuros pouco plausíveis252), e que compreende a modelação de tecido 

semi-vivo, proveniente de células de porco, segundo três soluções de asas em 

vertebrados: ave, morcego e pterossauro (imagem 51). Tal como acontece com as 

borboletas de Marta de Menezes, as esculturas semi-vivas sinalizam a marca da 

temporalidade na bioarte no seu carácter perecível: o seu “tempo de vida” corresponde à 
                                                 
246 Cf. Eduardo Kac, in AAVV, op. cit., 2007, pp.19-20 
247 O The Tissue Culture and Art Project foi formado em 1996 pelos artistas Oron Catts, Ionat Zurr e Guy 
Ben-Ary; Cf. Oron CATTS, Ionat ZURR, “Semi-Living Art”, in AAVV, op.cit., 2007, pp. 231-245 
248 “(…) [semi-living is] a part of a complex living being sustained alive outside and independent from 
that being (…), idem, ibidem, p. 231 
249 No entanto, estes artistas mantêm uma posição ética em relação ao tecido que utilizam, retirado de 
animais de forma necrófaga, tendo aqueles de estar mortos há mais de 24 horas, Cf. idem, ibidem, p. 234 
250 Numa outra instalação, Disimbodied Cuisine (2003), os artistas do TC&A produziram bifes in vitro, 
provenientes de biópsias a rãs, tendo aqueles sido expostos sobre uma mesa de jantar e consumidos 
durante o encerramento da exposição pelos artistas e visitantes Cf. Marta de MENEZES, op. cit., 2003, p. 
70 
251 Desenvolvido durante uma residência no Tissue Engineering and Organ Fabrication Laboratory, no 
Massachusetts General Hospital em Harvard, Cf. Oron CATTS, Ionat ZURR, in AAVV, op. cit., 2007 
252 “The rhetoric surrounding the human genome Project and xenotransplantation made us wonder if pigs 
could fly one day, if they would, what shape their wings would take?”, idem, ibidem, p.239 
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duração da exposição. No final da mostra, a morte das peças é ritualizada com a 

encenação de um funeral e as asas colocadas dentro de caixões. A responsabilidade de 

decisão acerca da morte dos seus produtos, afirmam os artistas, alerta para a própria 

relação dos humanos das entidades biológicas artificiais.  

Estes casos de hibridismo in vivo, além de prosseguirem, sob aspectos 

inovadores, as misturas e reconfigurações morfológicas a que o hibridismo da 

representação procede, colocam ainda problemas relativos aos limites das instâncias de 

estipulação a que se submetem.  

 

 

 3.4. Hibridismo e transgressão 

 

Como se observou, determinados casos de bioarte convocam para uma prática 

artística as técnicas, processos e produtos particulares à ciência, retirando-lhe a 

exclusividade de aplicação num campo científico. Ao erguer vias de comunicação entre 

disciplinas diversas, para posteriores trocas e partilhas, as expressões artísticas fundam 

uma possibilidade de enriquecimento, renovação e afirmação da sua validade. Este tipo 

de promiscuidade opera-se não só ao nível dos géneros artísticos, como também entre 

arte e outros campos do saber, e ainda sob confluências entre arte e vida, tornando 

fluído aquilo que num primeiro momento se apresentava estanque. 

Em A Pintura Depois da Pintura253, num capítulo intitulado A Pintura fora da 

Pintura254, Isabel Sabino apresenta alguns dos movimentos de extravase, incorporação e 

contaminação mútua entre a Pintura e alguns dos géneros e processos que, expondo as 

limitações da prática pictórica tradicional, anunciavam a sua morte, nomeadamente a 

Fotografia, Cinema, Teatro, Dança, Performance, Instalação, e os meios Multimédia. 

Isabel Sabino atribui à Pintura a capacidade de se reciclar enquanto género e continuar 

para além dos seus suportes e media tradicionais, através da permeabilidade e 

miscigenação por outros territórios255, quando afirma que “(…) a travessia intertextual 

irá proporcionar resultados interessantes do ponto de vista da ampliação e reformulação 

                                                 
253 Isabel SABINO, A Pintura Depois da Pintura, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 
Lisboa, 2000 
254 Cf. Idem, ibidem, pp. 131-205 
255 “Opera-se, também, como resultado do processo de libertação formal, técnico e inclusive conceptual, 
uma miscigenação dos meios, um aproveitamento mútuo de possibilidades entre expressões, tornando 
grande parte da arte contemporânea um território de pilhagens e influências mútuas, de cruzamento de 
expressões e linguagens.”, Cf. idem, ibidem, p.131 
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do próprio conceito de pintura, um pouco como se adquirisse, por osmose e mutação, 

características híbridas, pilhadas de outros territórios e assim, ao integrá-las, uma nova 

ontologia(…)”256.  

Neste sentido, projectos como GFP Bunny ou The Pig Wings Project, 

considerados na sua dimensão de produtos de uma natureza técnica científica resultantes 

da vontade artística, suportam-se simultaneamente nas sabedorias particulares aos dois 

territórios, e imiscuem-se na acção transgressiva das intervenções que visam ampliar o 

campo de acção artes plásticas, muitas vezes arriscando o próprio carácter artístico.  

Apesar das diferenças de cultura e linguagem próprias a cada disciplina, bem 

como divergências no método e no objecto, Alan Rawls, Jeanne Wilson-Rawls e 

William Rawls sustentam que arte e ciência mantêm várias afinidades: ambas 

comunicam ideias para uma audiência, cruzando conhecimento e criatividade para a 

criação de produtos intelectuais, e quase por definição, se dedicam a desafiar fronteiras 

e barreiras257. Ao entrelaçar arte, ciência e biologia num tecido comum, os casos de 

hibridismo in vivo participam de um processo interdisciplinar paralelo ao do género 

pictórico, transgredindo com o objectivo de integrar, insuflando num mesmo objecto, 

produto ou situação, ontologias e sabedorias diversas que lhe conferem a hibridez.  

Em Transgressions: The Offenses of Art258, Anthony Julius define três tipologias 

para obras de arte transgressivas:  

1) arte desafia os cânones artísticos;  

2) arte que rompe com tabus; e por fim,  

3) arte de acção política, que o autor considera a mais fraca das três (pois só 

funciona em situações de autoridade coerciva do Estado)259.  

Verifica-se que os casos de bioarte apontados se incluem nas duas primeiras 

categorias. 

No grupo das obras que transgridem regras artísticas encontram-se aquelas que, 

muitas vezes sob acções apelidadas de não-arte, desafiam as convenções, e possibilitam, 

num momento posterior, o alargamento das zonas limítrofes do território artístico. Este 

processo é caracterizado pelo autor como “(…) attacking art with artworks (…)”260 e 

                                                 
256 Cf. idem, ibidem, p. 132 
257 Cf. Alan RAWLS, Jeanne Wilson-RAWLS, William RAWLS, “Science in a Postmodern World”, in 
AAVV (ed. Sheilah BRITTON, Dan COLLINS), op. cit. [2003], pp. 103-109. 
258 Cf. Anthony JULIUS, Transgressions: The Offenses of Art, 2002, Thames & Hudson, Londres  
259 A terceira é arte de resistência política que, dada a definição de Anthony Julius, não se parece adequar 
às obras analisadas. 
260 Cf. Anthony JULIUS, op. cit., 2002, p. 124 
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encontra uma das suas práticas na conversão para um contexto artístico de temas e 

objectos não apropriados para a arte, ou sobrecodificando outros que já têm uma função 

no mundo quotidiano. Neste sentido é paradigmática A Fonte (1917) de Marcel 

Duchamp (1887-1968). De acordo com Didier Ottinger261, Alba parece surgir na 

continuidade dos ready-mades duchampianos, na medida em que redefine as categorias 

artísticas a partir de um processo de descontextualização semelhante. No entanto, 

divergem no ponto em que, mesmo sendo um “objecto” elevado à dignidade de obra de 

arte por mera decisão do artista, o primeiro carece de uma existência prévia no mundo: 

o fabrico de um coelho bioluminescente deve-se à vontade do artista Eduardo Kac, que 

transfere um produto científico para um contexto artístico. Didier Ottinger afirma que 

enquanto “(…) a Fonte apelava a categorias que até então não pertenciam ao julgamento 

crítico, Alba, puro objecto científico, leva as interrogações que ela suscitou para além 

das (já expandidas) fronteiras das nossas categorias estéticas.”262. Ou seja, o coelho de 

Eduardo Kac alarga as questões colocadas por Duchamp, relacionadas com a autoria, a 

originalidade e o carácter único da obra de arte, a outros problemas que transcendem a 

cultura artística, ligados à bioética e aos estatutos legal, social, ontológico, entre outros, 

destas novas entidades.  

As obras de arte que rompem tabus263, afirma Anthony Julius, são, pelo 

contrário, frequentemente convencionais na sua execução, sendo a sua violência 

direccionada à audiência e não ao cânone artístico, agredindo a sua sensibilidade através 

da utilização de materiais ou temas interditos. Estes excitam no espectador reacções que 

são da ordem da compulsão, expondo-o àquilo que é considerado ameaçador mas que 

não se encontra regulado por religião, moral e lei, não existindo uma dimensão 

emancipadora em relação aos tabus com os quais a audiência é confrontada. Alguns 

desses tabus, segundo Anthony Julius, afectam a nossa relação com a vida animal264. 

Peças como The Butcher Boys (1985-86) (imagem 52), de Jane Alexander (1959), que 

                                                 
261 Cf. Didier OTTINGER, “Eduardo Kac no País das Maravilhas”, in [s.a.] Eduardo Kac: Rabbit Remix: 
Abertura de exposição e lançamento do livro “Luz e Letra”, Rio de Janeiro, Laura Marsiaj – Arte 
Contemporânea, 2004 
262 Cf. idem, ibidem, p.7  
263 Anthony Julius define tabus como proibições não morais (pois carecem de um carácter 
universalizante), não legisladas e fora da religião; pertencem à ordem do horror, do preconceito, da 
aversão e do abjecto, não sendo articuláveis, e não são necessariamente coerentes ou passíveis de 
sistematização.  
264 Outros tabus apontados são aqueles relacionados com a integridade do corpo, os fluidos corporais, 
questões ligadas a crianças e a deferência para com os mais velhos, os escrúpulos o sofrimento e a morte. 
Cf. Anthony JULIUS, op. cit., 2002 
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fazem coexistir aquilo que se deveria manter separado (neste caso humano e animal265), 

rompem com a polarização mais fundamental de todas: a divisão hierárquica e de 

decreto divino, entre o Homem e todas as outras formas de vida. A violação da 

integridade dos elementos e a sua posterior mistura a que o híbrido procede, subverte o 

carácter ordenador que secciona o mundo sob classes distintas, criando confusão sobre a 

ordem e normalidade que esse mesmo conhecimento exige266.  

Os produtos in vivo como os acima citados estimulam alguns desses tabus, 

sobrepondo identidades que se deveriam manter distintas, tornando dúbias noções 

estabelecidas como a de unicidade da vida e a totalidade do corpo (recorde-se Pig Wings 

Project), a integridade e pureza do património evolutivo das espécies (GFP Bunny) e 

ainda a oposição entre natural e artificial (cite-se as borboletas de Marta Menezes). 

A derradeira obra transgressiva é por fim, afirma Anthony Julius, aquela que 

engendra o seu próprio desaparecimento como fuga à promessa de permanência da obra 

de arte. Assim, evita perder o seu carácter transgressor, o qual se desvanece logo que a 

obra é absorvida pelo mercado e aceite pelo circuito artístico267. As intervenções de 

bioarte, ao convocarem para o discurso artístico processos vitais, que incluem a 

degenerescência e morte, enquadram-se nesta premissa. Nas propostas do Tissue 

Culture & Art Project a mortalidade das peças é incorporada no projecto expositivo e o 

carácter único das borboletas de Marta de Menezes advém da sua natureza perecível268. 

 Eduardo Kac defende que é neste ponto que a prática da bioarte diverge de 

quaisquer outros tipos artísticos prévios, incluindo o ready-made e arte conceptual. 

Ainda que algumas das suas estratégias coincidam, a bioarte adquire a sua 

especificidade enquanto arte in vivo, ou seja, ao não criar apenas objectos, ambiente ou 

eventos, mas novos sujeitos269. Ao convocar para um universo artístico os processos 

vitais de ontogenia (o desenvolvimento dos organismos) e a filogenia (evolução das 

                                                 
265 “These man-beasts (…) deny the divinity of the human form that is the premise of Western Art”, 
Anthony JULIUS, op. cit., 2002, p.144 
266 “Taboo-breaking transgressive art mixes things up, creating falsely distinct categories from divided 
wholes, bringing into proximity or conjoining distinct, alien entities or objects, imagining impossible 
forms of existence, jumbling everything that should remain distinct, separate, apart. By its Creative 
disordering, it compells us to confront both our desire for a certain tacit ‘orderedness’ and our inability to 
endure category confusion, hybridities that threaten our understanding of the world”, idem, ibidem, p. 147 
267 Anthony JULIUS indica, por essas razões, Spiral Jetty (1970), de Robert Smithson como o limite para 
a obra transgressiva, pois é uma peça que incorpora o próprio desaparecimento, Cf. idem, ibidem  
268 “At the end of every installation we faced the ultimate challenge of an artist – we have to kill our 
creation.”, Oron CATTS, Ionat ZURR, op. cit., 2007, p. 239 
269 “If considered [Bio-art] in a larger social or environmental context, it is necessary to take into account 
subjectivity, cognition, symbiosis, communication (from molecular to audiovisual), cultural patterns, and 
the interaction with the environment (…)”, Eduardo KAC, op. cit., 2007, p. 19 
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espécies), é promovida uma reflexão que não se esgota nas qualidades formais e 

discursivas dos seus produtos, assumindo uma dimensão mais abrangente. Estas novas 

formas de mediatização, que muitas vezes exploram media estrangeiros à cultura 

artística, obrigam a um reajuste do papel do artista, da forma de fruição e consumo da 

arte, problematizando ainda acerca do tempo e local de exposição270. A própria relação 

do espectador com estas expressões desenvolve-se sobre uma área movediça, frustrando 

assim uma certa expectativa de materialidade que participa de um processo de 

esvaziamento físico da obra de arte que vem ocorrendo desde a arte conceptual271 

Observa-se assim que, ainda que reconhecendo as suas diferenças fundamentais, 

esta actualização da convergência entre arte e vida se revela, de certo modo, herdeira 

das acções performativas e happenings da arte conceptual dos anos sessenta ou ainda de 

intervenções marcadas pela utilização de matéria biológica enquanto medium 

artístico272. Arlindo Machado situa o trabalho de Eduardo Kac no grupo de artistas 

como Orlan (1947) e Stelarc (1946)273, que entendem o corpo enquanto suporte e 

medium, intervindo directamente sobre ele, moldando-o através do implante, da prótese 

e da mutilação.274  As acções destes artistas, entre outros, que exploram os limites do 

corpo humano e desafiam o estatuto de humanidade, ligam-se a uma condição de pós-

humano: a noção que define a promessa de um novo estádio evolutivo da humanidade 

ligado à possibilidade à extensão dos limites do corpo para além da condição orgânica, 

numa espécie de upgrade fisiológico e cognitivo, que integra no suporte biológico 

humano, entidades que vão do virtual à máquina. Destes melhoramentos do corpo 

humano providenciados pela tecnologia emergem novas realidades híbridas, 

                                                 
270 Cf., António Cadima MENDONÇA, “Híbridos, Cegos e Caminhos”, in AAVV (coord. José 
QUARESMA, Fernando Paulo Rosa DIAS, Juan Carlos RAMOS GUADIX), Investigação em Arte e 
Design: Fendas no Método e na Criação, vol. II, Lisboa, CIEBA/ Faculdade de Belas Artes, 2011, p. 176 
271 “In a based sense, Kac’s art belongs to the tradition of Conceptual Art that has now been developing 
for the best part of forty years, since the mid-1960’s. The other thing that has been draining away is trust 
in the moral authority of artistic images”, Edward LUCIE-SMITH, op. cit., [2003], p. 25 
272 Eduardo Kac distingue ainda entre artistas que usaram seres vivos ou fluidos corporais já existentes 
num contexto performativo, como Janis Kounelis (Horses, Gallerica L’Attico, Roma, 1969) ou Andy 
Warhol (séries Oxidation Paintings, de 1978), e outros que intervêm criando formas de vida inéditas, Cf. 
Eduardo KAC, op. cit., 2007, p.11 
273 Cf. Arlindo MACHADO, “Towards a Transgenic Art”, in AAVV, op. cit. [2003], p. 88 
274 Numa série de performances com intervenções cirúrgicas (1990-1993) Orlan esculpe o seu rosto 
segundo cânones de beleza ocidentais, que já podem ser aplicados ao corpo, e não através de 
intermediários artísticos, como a pintura, escutlura, etc. exibindo as fotos e registos vídeo das 
intervenções em galerias. Em Extra Ear Stelarc implantou cirurgicamente sob a sua pele uma prótese, 
num material artificial biocompatível Medpor, em forma de orelha. Colocando ainda um microfone (mais 
tarde retirado devido à rejeição do corpo), que permitia que a orelha artificial captasse sons que seriam 
mais tarde transmitidos via-internet. Stelarc chama a esta possibilidade de experiência a partir de outros 
corpos, remotos e divididos. Cf. AAVV (ed. Leonel MOURA), Inside: Arte e Ciência, LxXL, Lisboa, 
2009 
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simultaneamente humanas e não-humanas, como o ciborgue, por exemplo275. As 

possibilidades abertas pela pesquisa genética, biotecnologia, a transgénese, clonagem e 

xenotransplante, indiciam um futuro do corpo sem quaisquer limitações e enquanto 

objecto do consumo do próprio indivíduo, passível de ser escolhido e modelado 

segundo os seus desejos. A promessa desta nova indústria do corpo, ameaça, além a 

unidade do próprio corpo, a validade de noções como natural, espécie, raça, família, 

nacionalidade, e arriscando, por fim, essa separação fundadora entre humano e 

animal276.  

Segundo Richardo Doyle, o coelho Alba, ao invalidar campos taxonómicos bem 

definidos, anuncia um novo tipo de identidade, definido pelo primado da interligação e 

da rede277. De acordo com Louis Bec, um dos cientistas que colaborou com Eduardo 

Kac em GFP Bunny, o ser vivo, humano ou outro, já não pode ser confundido com 

organismo biológico, mas definido como uma entidade integrante278, associando-se à 

máquina e património genético estrangeiro num patamar de igualdade. É precisamente 

assente numa ideia de uma ontologia integrada em rede, e que convoca várias 

sabedorias, que reside uma solução, nunca definitiva, para os problemas que advêm da 

metodologia de estudo destas entidades híbridas, afirma António Cadima Mendonça279. 

O investigador destes fenómenos, dada a sua natureza imprevisível, já não pode assumir 

um caminho unívoco, sendo obrigado a constantes ajustes e aproximações, 

acompanhando o movimento errático do seu objecto de estudo e a um trabalho em rede. 

A subversão taxonómica que a integração de formas animais umas nas outras, e 

semelhante cruzamento de disciplinas e práticas provocam, tem como consequência a 

diluição de categorizações estanques sobre os seus produtos híbridos. Esta indefinição 

ou impossibilidade taxonómica implica uma recapitulação da questão dos monstros, 

enquanto formas divergentes da norma. As novas entidades, vivas e semi-vivas, 

mecânicas e biológicas, que actualmente habitam a actividade artística promovem novos 

monstros, considerados não só à luz das ciências naturais, como também das práticas 

que os produziram: arte e ciência, invadindo campos taxonómicos diversos. Daí que, à 

                                                 
275 Cf. Natasha VITA-MORE, “Melhoramento Humano até ao Limite: um novo papel para a Arte e os 
seus meios”, idem., pp. 312-317 
276 Cf. Jean ROBERTSON, Craig MCDANIEL, op. cit., 2010, p.97 
277“In bioluminescence, Alba lights up na habitat whose fundamental output is interconnectivity. Alba is 
(…) living proof that machines, signs and organism, in their newest promiscuities, no longer dwell in 
definable, taxonomical domains, but instead differentials of intensity: networks”, Richard DOYLE, op. 
cit., 2007, pp. 74-75 
278 Cf. Louis BEC, op. cit, 2007. p. 89 
279 Cf. António Cadima MENDONÇA, op. cit., 2011, pp. 173-183 
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falta de designação satisfatória que resolva a contradição da natureza duplamente 

subjectiva e objectiva destas entidades, o termo mais adequado para as classificar será 

aquele encontrado por António Cadima Mendonça, coisas280, dada a sua indeterminação 

e carácter errante. 

 

 

 3.5. Hibridismos: uma proposta de mapeamento segundo o conceito de  

 analogia 

 

Propõe-se o reconhecimento de uma plataforma de semelhança entre duas 

figuras discordantes como condição necessária para um processo de formação de 

hibridismos, quer sejam de âmbito mais superficial da representação, como daqueles 

que mesclam informação biológica para a criação de novas entidades. No fundo, o 

estabelecimento de uma zona franca entre dois elementos estrangeiros entre si, e que 

permita o seu diálogo segundo termos comuns. 

Sugere-se, assim, que a possibilidade de eclosão do hibridismo surge 

fundamentalmente ligada ao estabelecimento de uma analogia entre duas figuras. Esta 

analogia pode ser de duas ordens: oculta, quando exprime uma semelhança não 

evidente ao nível das funções ou dos mecanismos; ou evidente, quando se suporta ou 

traduz numa semelhança ao nível visual, convocando para esse fim um outro conceito, a 

estrutura. 

A analogia foi, de acordo com Michel Foucault, uma de quatro modalidades de 

semelhança281 que, até ao século XVI, regulou o conhecimento no Ocidente, sob aquilo 

que denomina de “soberania do Semelhante”282. As semelhanças desvendadas pela 

analogia "(...) não são as similitudes visíveis e maciças das próprias coisas; basta-lhe 

que sejam as semelhanças mais subtis das relações."283 A analogia não necessita como 

condição que exista uma semelhança ao nível da evidência dos sinais, podendo efectuar 

a sua comparação entre elementos de comportamento ou funcionamento análogo, por 

exemplo. Assente num único ponto de contacto, a analogia aproxima dois elementos 
                                                 
280 “’coisas’ que já não são nem só sujeito, nem só objecto”, idem, ibidem, p. 173 
281 A saber: convenientia; aemulatio; analogia e a dicotomia simpatia/antipatia, Cf. Michel FOUCAULT, 
op.cit., 2005, pp. 73-99 
282 Esta expressão de Michel Foucault refere-se à forma de organização e estruturação do conhecimento 
que dominou o pensamento Ocidental até ao século XVI, e que se baseava na existência de uma malha 
oculta de semelhanças intrínsecas a todas as coisas do Mundo. O objecto do saber seria precisamente a 
identificação e análise destas semelhanças, Cf. idem, ibidem., p. 97 
283 Cf. idem, ibidem., p. 77 
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afastados, podendo posteriormente, apoiada naquele ponto de semelhança, desenvolver 

um número indefinido de parentescos, e, em potência, encadear outros elementos sob o 

mesmo nível de parentesco. 

No caso de GFP Bunny, verifica-se que, dadas as diferentes morfologias de 

coelho e alforreca, Eduardo Kac fá-los assemelhar-se segundo uma analogia das 

propriedades de comunicação da cor. Na natureza, a cor dos seres vivos funciona por 

códigos, podendo tanto evidenciá-los, como nos rituais sedução sexual dos animais, 

como servir de camuflagem, evitando predadores. A partir deste ponto de contacto, é 

possível desdobrar-se a mesma analogia para unir os contextos artístico e científico: a 

proteína da bioluminescência é utilizada em laboratório para acompanhar determinados 

processos celulares não visíveis a olho nu, permitindo que esses processos se tornem 

comunicáveis. Estabelecendo um parentesco a partir das propriedades de comunicação 

da cor, Eduardo Kac cria um ser compósito de coelho e alforreca, que é, 

simultaneamente, um híbrido de produto científico e artístico, entrelaçando assim 

biologia, ciência e arte.  

Considerando The Pig Wings Project, a analogia parece residir ao nível das 

qualidades plásticas que são partilhadas pelas matérias-primas tradicionais da escultura 

e pelo tecido biológico de carácter instrumental.  

Por outro lado, uma analogia que liga duas figuras segundo a sua morfologia, 

exprime-se ao nível da estrutura, ou composição observável dos seres, encontrando dois 

modos de aplicação, por sistema ou por método. Uma analogia visual é frequentemente 

aquela que se observa na composição das quimeras míticas e outros híbridos do âmbito 

da representação; no entanto, uma analogia do tipo oculto também se pode traduzir 

visualmente através da estrutura. Ao tratar de sínteses que se manifestam sobre 

superfície observável das coisas, a estrutura, terá pertinência de aplicação por ter, num 

determinado momento histórico, permitido o encadeamento taxonómico dos seres da 

natureza segundo um primado da visão. 

A estrutura permitiu, nos séculos XVII e XVIII, a ordenação taxonómica dos 

seres vivos segundo os seus traços físicos, distinguindo-os pela diferença em relação aos 

demais. Foucault284 afirma que, para a possibilidade de classificação dos seres da 

natureza segundo o idioma inequívoco da ciência, foi necessário dispô-los, em conjunto 

e num plano semântico, na rede contínua de identidades e diferenças. O ser vivo é 

                                                 
284 Cf. idem, ibidem, 2005 
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inscrito nesta por descrição e comparação, segundo quatro variáveis irredutíveis e de 

aplicação universal que, descrevendo os elementos que o compõem, constituem a sua 

estrutura. As quatros variáveis de estrutura são a forma e distribuição no espaço dos 

elementos, bem como a sua quantidade e grandeza relativa. Esta comparação ao nível 

estrutural dos indivíduos pode ser efectuada de dois modos, por método, ou por sistema, 

respectivamente uma comparação total, e a comparação de forma local, destacando um 

elemento isolado. 

Exemplos do que se pretende como uma analogia estrutural por sistema podem 

ser encontrados na tradição da Fisiognomia artística, de Giambattista della Porta (1535-

1615) e Charles Le Brun (1619-1690). Estes fazem assemelhar humano e animal 

segundo analogias fundadas na análise das quatro variáveis de estrutura sobre os 

elementos que compõem o rosto. Esta análise é de seguida sintetizada na representação 

de rostos humanos zoomórficos ou de faces animais antropomorfizadas. Nesta 

disciplina, as analogias superficiais propiciavam outras de ordem conceptual, resultando 

em atribuições psicológicas segundo o animal aparentado. 

Por outro lado, tome-se as figuras híbridas da cultura popular, como os animais 

antropomorfizados das fábulas e banda desenhada, ou ainda as quimeras míticas, como 

exemplos daquilo que se afirma por analogias estrutural por método. Verifica-se 

frequentemente, nestes e naqueles, uma substituição de elementos homólogos ao nível 

da totalidade estrutura. Nestes casos, a adequação de proporções cumpre ainda o papel 

de tornar o todo coerente, resolvendo as situações em que a diferença de grandezas não 

permite a transferência e o encaixe harmonioso entre elementos de proveniência 

distinta. A representação do deus egípcio Montu, é paradigmática nesse sentido, já que 

corresponde à necessidade de sobrepor uma cabeça de falcão num corpo de homem285.  

As variáveis da estrutura permitem que a analogia se concretize visualmente. A 

análise e identificação destes valores de estrutura propicia ao hibridismo a grelha 

morfológica sobre a qual operar, por sistema ou por método, uma síntese entre dois 

seres de natureza diversa.  

Apontou-se um caminho possível para a formação de hibridismos encontrando 

na analogia como um elemento fundador. Essa semelhança pode ser de dois géneros: do 

tipo discreto, que explora similitudes ao nível das relações e de funcionamentos 

                                                 
285 Cf. John BAINES, Jaromír MÁLEK, Egipto: Deuses, Templos e Faraós, [Lisboa], Círculo de 
Leitores, 1991, p. 212 



 72

análogos de objectos distintos; ou evidente, ao nível superficial da morfologia 

observável, a estrutura. 

 

 

 3.6. A pertinência de O Barco de Teseu de Stéphane Ferret e a identidade do  

 híbrido  

 

Como tentativa de fornecer uma hipótese acerca do estatuto ontológico 

adequado a entidades como GFP Bunny, às esculturas semi-vivas, e outros produtos 

biológicos nascidos de uma vontade artística, será pertinente evocar os critérios de 

identidade desenvolvidos por Stéphane Ferret em Le Bateu de Thésée286. 

Neste livro, Stéphane Ferret afirma que o problema da identidade é de ordem 

conceptual e que corresponde a uma divisão ontológica do mundo que não tem 

consequência sobre a natureza real das coisas. As limitações dos conceitos de identidade 

são evidenciadas pelos casos paradoxais, que fazem o autor concluir que os conceitos 

sobre os quais construímos a identidade não são unívocos287, mas de ordem fluida. No 

entanto, afirma, todas as coisas, seja de que natureza forem, são iguais a si mesmas288. 

Stéphane Ferret define três conceitos de identidade, a saber: identidade numérica 

(l’identité numérique), ou a identidade individual de um só e mesmo particular, ou 

indivíduo, que concerne a relação que este mantém consigo mesmo e nenhum outro 

particular, ao longo do seu trajecto; identidade qualitativa (l’identité qualitative), que 

indica uma semelhança entre dois ou mais particulares numericamente distintos; e 

finalmente, identidade específica (l’identité specifique), de espécie no caso dos 

particulares naturais, ou de género, nos caso dos artefactos, que reúne sob a mesma 

categoria um grupo de particulares diversos. Esta última afirma-se ainda como condição 

necessária para a identidade numérica289.  

Os particulares podem ser de duas naturezas, organismos ou artefactos, 

requerendo, por isso, critérios distintos para a sua identificação específica290. O critério 

                                                 
286 Stéphane FERRET, Le Bateau de Thésée: Le Problème  de l’Identité à travers le Temps, Paris, Les 
Éditions de Minuit, 1996 
287 “(…) nos concepts ordinaires – bateau, fleuve, pomme, etc – sont beaucoup moins univoques que ce 
que nous avons spontanément tendance à penser.”, Stéphane FERRET, Le Bateau de Thésée, .139 
288 “(…) le fait que notre découpage du monde soit largement équivoque ne retire rien au fait que toute 
chose, quelle qu’elle soit, est identique à elle-même.”, idem, ibidem, p. 138 
289 Cf. idem, ibidem, pp.16-17 
290 Já que resposta com base numa descrição dos fenótipos de ambos é indiferente, pois é apenas sintoma 
e não critério de identidade, as respostas do tipo microestrutural só se aplicam aos organismos e as de tipo 
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que define a identidade específica de um particular natural, visto que a sua essência é 

intrínseca e real, logo independente do espírito humano, é a sua constituição interna291. 

Por outro lado, o critério de identidade específica aplicado a um artefacto, dada a sua 

natureza nominal e dependente de decreto humano, é a persistência da sua 

funcionalidade292. A função intencionalmente atribuída aos artefactos, cumpre assim o 

mesmo papel que a constituição interna ocupa na identificação dos particulares 

naturais293, sendo que, nos casos em que a um organismo é associada uma função294, é a 

sua dimensão natural primeira que prevalece sobre qualquer finalidade humana 

encontrada a posteriori295. 

Dentro de cada género (artefactos) ou espécie (seres naturais), afirma Stéphane 

Ferret, é necessário distinguir-se entre traços primários (ou necessários), e traços 

secundários, sendo que estes últimos testemunham o desenvolvimento normal dos 

primeiros. Nos particulares naturais esta relação exprime a coincidência entre a 

constituição interna e fenótipo normalmente observável, enquanto nos artefactos define 

a coincidência entre a intenção do fabricante e o uso corrente que efectivamente é dado 

ao objecto296. Apesar de reconhecer uma certa causalidade entre a identidade específica 

e a descrição fenomenológica dos particulares, Stéphane Ferret alerta para situações 

como os gadgets (no caso dos artefactos), bem como os monstros e determinados seres 

vivos criados artificialmente, em que a constituição interna não corresponde à descrição 

fenotípica da espécie correspondente. Nestas situações, o que se obtém não é mais que 

                                                                                                                                               
funcional só se aplicam aos artefactos; a descrição fenomenológica não se qualifica como critério válido 
já que podem existir particulares naturais e artefactos qualitativamente idênticos. 
291 “(…) la constituion interne ou microstructure fournit une réponse décisive à la question de l’identité 
spécifique des particuliers et des substances naturels. (…) Critère de constituition interne: x appartient à 
l’espèce naturelle des F si et seulement si x possède la constituition interne réelle, connue ou inconnue, 
des F.”, idem, ibidem, pp. 56-57 
292 “Critère d’identité des artefacts: un artefact quelconque x appartient à la sorte F si et seulement si la 
définition fournie par le dictionnaire à l’item F peut lui être appliquée.”, idem, ibidem, p. 71 
293 “(…) c’est la fonction intentionellement attribué aus artefacts (…) qui jouera le rôle que jouait la 
constitution interne pour les particuliers naturels.”, idem, ibidem, p.72 
294 Um dos exemplos dados pelo autor é o cavalo entendido enquanto meio de transporte. 
295 “(…) une situation dans laquelle un particulier naturel peut remplir une fonction n’est évidemment pas 
exclue. Dans cês conditions, remarquons que les particuliers ainsi sortalement pervertis demeurent 
authentiquement des particuliers naturels (…) Il y a ainsi ce que l’on pourrait appeler une antériorité 
ontologique des particuliers naturels sur les particuliers artefactuels (…)”,idem, ibidem, pp. 73-74  
296 Os exemplos fornecidos por Stéphane Ferret são os seguintes: O tigre é um felino (traço necessário) 
listrado (traço secundário). Podem existir tigres que não são listrados, no entanto não existem tigres que 
não sejam felinos; Num barco à vela, a qualidade de ser “à vela”, condiciona necessariamente a sua 
identidade genérica. 
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uma variante dentro uma mesma espécie, e não uma nova identidade específica ou 

género297.  

A identidade numérica é definida por Stéphane Ferret como a relação que um 

particular mantém consigo mesmo ao longo do seu trajecto, mantendo-se um e o mesmo 

durante esse percurso298. O autor demonstra, no entanto, a insuficiência dos critérios 

habituais de identidade, a unidade composicional e continuidade espaço-temporal, para 

responder aos casos paradoxais. Segundo o autor, a identidade é também compatível 

com a mudança, observando que, no entanto, nem todas as mudanças preservam a 

identidade. A mudança de tipo 1 (changement de type 1), de fase ou de grau, preserva as 

identidades numérica e de género, e a mudança de tipo 2 (changement de type 2), de 

substância ou natureza, uma mudança em que o particular afectado é substituído por um 

outro numericamente diverso299. As mudanças podem ainda ser intrínsecas, de modo I, 

quando a causa da mudança reside no próprio particular, ou extrínsecas, de modo E, 

quando o particular afectado não é o causador da sua mudança. Os organismos naturais 

são necessariamente submetidos a mudanças do modo I, pois possuem internamente os 

mecanismos próprios de transformação300, podendo ainda sofrer mudanças de modo E, 

enquanto os artefactos, dado que não têm qualquer tendência intrínseca à mudança, 

apenas estão sujeitos a mudanças de modo E.  

A possibilidade de desarticulação, reconstituição e substituição parcial de peças 

de alguns artefactos, indica que o critério de identidade não reside numa existência 

espaço-temporal contínua, mas na persistência da sua função ao longo de uma certa 

unidade composicional301. Porém, esta submete-se a um limite sobre o qual não é 

possível estabelecer uma regra universalmente aplicável, dado que existem situações em 

que a fronteira entre a mudança de tipo 1 e a mudança de tipo 2 não é evidente.302 No 

                                                 
297 “On obtient aujourd’hui des animaux n’ayant, au plan phénoménologique, plus grand-chose à voir ave 
le phénotype standard de l’espèce en question. Or nous ne disons pas que nous inventons ou créons 
d’autres espèces, mas que nous offrons différentes variantes d’une seule et même espèce, celle-le même 
d’où, génetiquement, on était partie.”, idem, ibidem, p. 58 
298 “(…) la relation qu’un particulier entretient avec lui-même tout au long de sa carrière (…)” idem, p.15 
299 A transição de larva a borboleta poderá tomar-se como uma mudança de tipo 1, dado que são 
diferentes fases de uma mesma substância, enquanto a de homem em cadáver como uma de tipo 2, pois 
apesar de qualitativamente idênticos, participam de naturezas diferentes. 
300 Lembre-se novamente o caso das borboletas em que a mudança é condição de permanência da 
identidade. 
301 “La unicité compositionnelle determine l’identité, tandis que la continuité spatio-temporelle, loin de la 
déterminer, n’en est qu’une conséquence possible.”, Stephane FERRET, op. cit., p. 107 
302 “(…) la carrière des particuliers n’est pas forcément continue. L’idée de continuité n’est pas et 
n’epuise pas l’idée d’identité. Une seule et même carrière ou existence peut être discontinue, et le modèle 
d’une trajectoire linéaire est à la fois inapplicable (dans un certain nombre de cas) et inappropriée.”, idem, 
ibidem, p. 95 
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caso dos organismos, a identidade numérica está ligada a uma auto-regulação e 

permanência estrutural, que muitas vezes exige a mudança (de tipo 1) como condição de 

persistência identitária. Existem, no entanto, situações limites nas quais não parece ser 

possível desenhar-se identidade sob contornos definitivos. Cite-se por isso, os casos 

paradoxais desenvolvidos por Stéphane Ferret, respectivamente para artefactos e 

organismos. 

O primeiro caso303 relaciona-se com a troca directa e sucessiva das peças de dois 

barcos colocados lado a lado, do mesmo modelo, tendo como única diferença o facto de 

um ser azul e o outro vermelho. A permuta progressiva das suas peças implica que a 

determinada altura os barcos tenham trocado de lugar. O enigma reside na identificação 

da peça crucial, aquela cuja permuta significou uma substituição de particulares (ou seja 

uma mudança de tipo 2). No segundo caso304, é apresentado o paradoxo do bolbo de 

junquilho cortado ao meio: as suas metades respondem simultaneamente aos dois 

critérios da identidade numérica, sendo contínuas no espaço e no tempo ao mesmo 

tempo que participam da composição do bolbo original. No entanto, nenhuma das 

metades pode ser considerada numericamente idêntica ao bolbo dividido, dado que 

rompe a premissa de que a identidade numérica de um particular respeita apenas a 

relação que este mantém consigo mesmo e mais nenhum outro. 

Ao fabricarem formas vivas (ou semi-vivas) segundo processos técnicos, 

algumas expressões de bioarte concorrem para a diluição das diferenças de identidades 

entre artefacto e organismo, concretizando produtos híbridos de natureza dupla. 

Refira-se, antes de se proceder à análise, que obras de arte não possuem um 

critério de funcionalidade ao mesmo nível que outros artefactos. Será por isso 

pertinente, e para efeitos de análise, atribuir-lhes uma “função artística”, que 

compreenda a produção de objectos segundo uma finalidade exclusivamente artística305.  

O particular Alba é um coelho (identidade de espécie e traço primário) que 

apresenta na sua bioluminescência (traço secundário) uma particularidade excêntrica 

que não corresponde à descrição do fenótipo normal da sua espécie. Sendo um 

particular natural, logo de substância real, este coelho possui, ao nível da sua 

composição interna (aspecto exclusivo aos organismos), os próprios mecanismos de 

mudança (mudança de modo I). A decisão de agregar à sua microestrutura com 
                                                 
303 Cf. “L’énigme de la planche cruciale”, in Stéphane FERRET, op. cit., 1996, pp. 119-125 
304 Cf. Stéphane FERRET, op. cit., 1996, pp. 128-133 
305 "(...) le artefacts, quels qu'ils soient, le cas ambigu des oeuvres d'art mis à part, sont essentielment des 
ustensiles, autrement dit des particuliers dédiés à une tâche précise.", idem, ibidem, p. 72 
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património genético estrangeiro não pode ser considerada uma mudança de modo E, 

mas um decreto nominal: ao contrário de outros particulares naturais, constituição 

interna de Alba não foi descoberta mas, e à semelhança do artefacto, inventada por uma 

vontade humana306. O coelho bioluminescente existe porque cumpre, antes de tudo, uma 

finalidade artística. Neste caso específico, a finalidade dependente do espírito humano, 

ou seja, a sua “função artística” determinou a priori a constituição interna do 

organismo, privilegiando uma dimensão nominal (extrínseca) sobre a sua dimensão real 

(intrínseca).   

O caso das entidades semi-vivas, como as utilizadas em Pig Wings Project, 

adensa a confusão quanto à sua identidade, que se movimentam entre particular 

orgânico e artefacto. Sendo provenientes de tecido animal, as asas de porco, 

configuradas sobre diferentes formas, estão dotadas de uma microestrutura que as 

classifica como particular orgânico. No entanto, a totalidade da sua existência, desde 

"nascimento" até à morte, encontra-se submetida a uma função nominal, logo externa, 

de carácter artístico. Mesmo as suas mudanças internas não são de natureza autónoma, 

sendo propiciadas por um agente exterior (o bio-reactor), o que significa que as 

mudanças de modo I são na verdade estimuladas por mudanças de modo E. Por fim, 

apesar de participar da composição do organismo dador, e daí se poderem considerar 

especificamente idênticos, a existência das asas é-lhe descontínua no espaço e no tempo, 

aspecto que se provou, segundo a análise de Stéphane Ferret, ser apenas sustentável no 

caso dos artefactos. 

Verifica-se que, ao conciliar elementos e critérios de identidade que, por 

necessidade ontológica, se auto-excluem, produtos como GFP Bunny e Pig Wings 

Project, diluem as fronteiras entre artefacto e organismo, participando simultaneamente 

de ambas naturezas, e deste modo, concretizando identidades verdadeiramente híbridas. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
306 “(…) la constituition interne ou microstructure fournit une réponse décisive à la question de l’identité 
specifique des particuliers et substances naturels. Cette constituition interne est précisément ce ques les 
sciences ont pour tache, non pas de inventer (dans cette perspective), mais de découvrir (…)”,idem, 
ibidem, p.56 
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3.7. Uma proposta para definição do estatuto ontológico do híbrido 

 

“Nothing is visible without boundaries”307, é um predicado de Nicolas Poussin, 

que o Surrealismo, para Anthony Julius o grande projecto transgressivo dos tempos 

modernos, subverte, optando por tornar visível tudo o que as fronteiras escondem. O 

hibridismo da arte contemporânea encontra nas fronteiras, de todos os géneros, as 

principais vítimas de alguns dos seus procedimentos transgressores.  

A bioarte, enraizada numa tradição precedente de representações do tipo 

quimérico, é concretizada na arte contemporânea por produtos que não são objectos 

inanimados mas sujeitos, actualizando a questão dos monstros sob novos contextos que 

não apenas de ordem taxonómica. A  natureza transgressora da arte, que tem afectado os 

seus cânones e parâmetros de juízo crítico, atinge agora as divisões fundamentais de 

nível ontológico que regulam o conhecimento do mundo, resultando no diluir de 

fronteiras entre entidades até aí separadas. 

Propõe-se que, num primeiro momento, esta ligação entre elementos afastados 

seja promovida por um processo de analogia, que estabelece uma plataforma de 

transferência, seja visual, por estrutura, seja ao nível discreto das relações homólogas, 

sobre a qual se podem operar hibridismos. Esta analogia agenciadora de hibridez, actua 

não só pela união das coisas da mesma ordem, como também das coisas de carácter 

diverso, cruzando as suas trajectórias de rumo independente, mas de certo modo 

paralelo.  

A distinção de base entre artefactos e organismos desenvolvida pelos conceitos 

de identidade encontra a sua fundação na divisão aristotélica entre Natureza e Arte: 

entre aqueles seres cuja essência é a causadora dos seus movimentos de mudança, e os 

objectos que não possuem qualquer tendência natural ao movimento e por isso se 

sujeitam a princípios de mudança externos 308. A separação fundamental entre Natureza 

e Arte, coloca assim organismos e artefactos sob estatutos ontológicos distintos309. O 

hibridismo na arte contemporânea rompe com representações de carácter nostálgico, 

para se afirmar, simultaneamente, enquanto artefacto e biologia. Estes híbridos de 

natureza e arte são-no porque estão dotados de constituição interna e de uma tendência 

intrínseca à mudança, mas também de uma essência nominal a priori que os estabelece 

                                                 
307 Cf. Anthony JULIUS, op.cit., 2002, p.60 
308 Cf. Stéphane Ferret, op. cit. 1996, pp. 41-42 
309 "Les organismes et les artefacts n'ont pas, en effet, le même statut ontologique.", idem, ibidem, p. 46 
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como produtos de finalidade artística, extrínseca à sua condição subjectiva. Assim, os 

híbridos da arte contemporânea, assumem na confluência de uma anterior bifurcação a 

negação do carácter até aqui exclusivo das respectivas ontologias de artefacto e 

organismo. 
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Capítulo 4 
 

 

 4.1. Projecto artístico pessoal: antecedentes 

 

Verificou-se como sintoma de uma produção plástica anterior a recorrência na 

representação de figuras animais. Esta concretizou-se quer através da sua representação 

integral, em trabalhos como Pombo (2007-2008), Sem Título (2008) e A marca da 

mortalidade na representação do Imperecível (2011) ou ainda através de elementos 

parciais de animais, como em Qâran/Qêren (2009). De ambos os modos, foi explorada 

uma referencialidade ligada aos valores iconográficos tradicionalmente atribuídos às 

formas animais.  

A pintura a óleo Pombo (imagem 53) foi realizada a partir de modelo presencial, 

opondo uma dimensão iconográfica da sua espécie, enquanto tradução visual daquilo 

que é invisível e eterno, o Espírito Santo, à evidente mortalidade do animal 

representado.  

Este motivo é prosseguido numa pintura realizada durante o período de execução 

da presente dissertação, A marca da mortalidade na representação do Imperecível 

(imagem 54), peça de carácter site specific realizada para o Museu Arqueológico do 

Carmo, no âmbito da exposição de Arte Pública, “O Chiado, a Baixa e a Esfera 

Pública”310. Nesta pintura passível de reconfiguração por parte do visitante, associou-se 

a tradição iconográfica do pombo, aludindo à memória litúrgica daquele espaço 

museológico, relacionada com as actuais ruínas. A sugestão provocada pela cenografia 

das ruínas enquanto um enorme esqueleto arquitectónico, concretizou-se novamente 

numa oposição entre eternidade e mortalidade, na representação de um esqueleto de 

pombo. 

Sem Título (imagem 55), de 2008, é um auto-retrato que atravessa o tema da 

lembrança da morte, através da inserção da inscrição, ego fvit hic311, num elemento da 

composição. Esta frase, baseada na assinatura firmada por Jan van Eyck no plano de 

                                                 
310 Realizada entre e por diversos locais da Baixa de Lisboa, no âmbito da iniciativa Chiado na Moda 
2011, Cf. AAVV (coord. José QUARESMA), O Chiado, a Baixa e a Esfera Pública: Ensaios e 
Exposições de Arte Pública, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2011 
311 “Eu estive aqui” 
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fundo do quadro O Retrato do casal Arnolfini (1434)312, é ainda associada ao motivo 

dos vermes, indício de mortalidade e da decomposição que se lhe segue, concorrendo 

para a concretização de um memento mori313. 

Por fim, na litografia Qâran/Qeren314 (imagem 56), subordinada ao tema “The 

Power of Creation”, chifres dourados coroam simbolicamente o personagem, 

conferindo-lhe uma função mediadora entre duas realidades, a das ideias, que participa 

de um carácter divino, e a material, que concretiza a acção criadora do agente 

demiúrgico. 

Trabalhos como os citados constituem-se como precursores ou paralelos, 

manifestando a recorrência da temática desenvolvida no corpo de trabalho plástico da 

presente dissertação. 

 

 

 4.2. Projecto artístico pessoal 

 

O projecto artístico desenvolvido para a presente dissertação é de natureza 

pictórica, compreendendo um conjunto de seis pinturas, realizadas na técnica de tinta 

acrílica sobre papel, entre 2010 e 2011. A investigação realizada, tanto na sua 

componente teórica como na recolha de material visual, potenciou de forma decisiva a 

                                                 
312 Johannes de Eyck fvit hic 1434, ou seja, "Johannes de Eyck esteve aqui 1434" 
313 Segundo Johan Huizinga, a imagem da morte e a evocação da decomposição do corpo estão 
profundamente enraizadas no espírito medieval, através de uma visão quase escatológica: “A alma 
medieval exige uma incorporação mais concreta do perecível: o cadáver que apodrece. A meditação 
ascética tinha, em todas as idades, insistido no pó e nos vermes. Os tratados do desprezo do mundo 
tinham, desde há muito, evocado os horrores da decomposição, mas foi somente nos fins do século XIV 
que a arte pictural tomou conta do motivo.”, o autor dá de seguida um exemplo, destas imagens da morte 
que incorporam os vermes: “Um quadro do mosteiro dos Celestinos em Avinhão, que foi destruído, e pela 
tradição atribuído ao próprio rei Renato, representava o corpo de uma mulher morta, de pé, envolta numa 
mortalha, com os cabelos penteados e os vermes devorando-lhe o ventre.”, Johan HUIZINGA, O Declínio 
da Idade Média, Viseu, Editora Ulisseia, s.d., pp. 147 e 148   
314 O título deste trabalho alude a um erro de tradução do hebraico na Bíblia Vulgata: "A exemplo de 
Dionisio, Alexandre Magno foi representado com cornos, para simbolizar o seu poder e o seu génio, que 
o aproximavam da natureza divina. (...) Nas tradições judaicas e cristãs, o corno simboliza também a 
força e possui o sentido do raio de luz, de relâmpago. (...) Quando Moisés desceu do Sinai, o seu rosto 
resplandecia (Êxodo, 34, 29, 35) isto é, lançava raios. O termo raios é traduzido no sentido próprio por 
cornos na Vulgata. Foi por isso que os artistas da Idade Média representaram Moisés com cornos no cimo 
do rosto.", Jean CHEVALIER, Alain GHEERBRANT, Dicionário dos Símbolos, Lisboa, Teorema, s.d., 
p. 230 
Paulo Roberto Medeiros aponta hipótese semelhante quando afirma que Miguel Ângelo, para representar 
Moisés, possa ter "(...) utilizado uma versão latina [da Bíblia], a Vulgata, que confundiu duas expressões 
em hebraico, bem próximas graficamente, qâran  e qeren, quase homográficas. Porém qâran  quer dizer 
resplandecer,  irradiar  e qeren  quer dizer chifre.", Cf. Paulo Roberto MEDEIROS, Do Totem à Lei: O 
Moisés de Michelangelo de Freud, in http://www.bsfreud.com/moises.html, 07/11/2011 
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realização destas pinturas, tendo as matérias estudadas contribuído ainda para a imersão 

da produção artística pessoal na temática da representação animal segundo uma prática 

contemporânea. O que não significa, no entanto, que se tenha descurado a procura de 

um rumo de originalidade e de uma marca autoral, fazendo, sempre que tal se afigurou 

pertinente, alusões à tradição. 

A metodologia empregue na execução do projecto plástico aqui apresentado 

envolveu os seguintes passos: 

1) Instauração da problemática ou tema, despoletados pela investigação; 

2) Recolha de referentes visuais em livros, periódicos, filmes e internet, bem 

como o uso de brinquedos para auxílio à concretização pictórica; 

3) Elaboração de esboços e estudos de composição; 

4) Concretização pictórica. 

Nos trabalhos de pintura tentou-se capitalizar, e sempre que possível subverter, 

os dados visuais e teóricos relativos à tradição da manifestação visual de assuntos 

humanos sobre as formas animais. Neste sentido, o conjunto de trabalhos realizados 

orientam-se sob dois núcleos temáticos: um primeiro, de quatro pinturas, que regista o 

regresso a um tema de interesse do período da infância, os dinossauros; e um outro, 

composto por duas pinturas, que aborda visualmente a questão dos hibridismos. No 

entanto, estes núcleos não são estanques, visto que não dispõem de características 

exclusivas. 

Foi notado durante a investigação que as taxonomias atribuídas a certos 

dinossauros contêm acepções subjectivas, alheias a qualquer propriedade morfológica 

ou comportamento  das criaturas em si. Este dado é reforçado pelo facto de, estando 

extintos, o comportamento dos dinossauros possa ser apenas especulado ou então 

deduzido a partir espécies actuais que obedeçam a condições semelhantes. Entre 

algumas das etimologias não-objectivas das taxonomias de dinossauros encontram-se 

Bellusaurus (lagarto ou réptil bonito)315, Torvosaurus (lagarto ou réptil selvagem)316, 

                                                 
315 Bellusaurus sui, Jurássico Intermédio e Tardio, por Dong, 1990, Cf. [s.a.], Dino Data - Bellusaurus sui 
[sG] [T], in http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6141&Itemid=67, 
06/11/2011 
316 Torvosaurus tanneri, Jurássico Tardio, por Galton e Jensen, 1979, Cf. [s.a], Dino Data - Torvosaurus 
tanneri [sG] [T], in 
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7624&Itemid=67, 06/11/2011 
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Maiasaura (lagarto ou réptil boa mãe)317, ou ainda Qantassaurus318, cuja nomenclatura 

deriva da companhia australiana de aviação que patrocinou as escavações da sua 

descoberta. Existe ainda uma classe inteira de dinossauros, a Ornithomimosauria, cujas 

espécies recebem a sua nomeação de acordo com aves a que se assemelham319. 

Gallimimus320 (aquele que imita galinha), Ansermimus (aquele que imita o ganso)321, ou 

ainda Pelecanmimus322 (aquele que imita o pelicano), são alguns exemplos. Este dado 

abre outras implicações de ordem iconográfica, atendendo ao reportório simbólico que 

alguns animais carregam, nomeadamente o pelicano com as suas alusões cristológicas, o 

que confere a estes dinossauros uma pré-história iconográfica proveniente, 

paradoxalmente, de criaturas que lhes são posteriores. 

Verifica-se assim que, na linguagem universal da ciência, avessa a tudo que não 

se expresse de forma neutra e objectiva, se assiste neste campo particular, à manutenção 

de uma compulsão que atribui aos animais qualidades do espírito humano. 

Um dos casos mais flagrantes da presença de qualidades subjectivas na 

taxonomia dos dinossauros será o tiranossauro. A sua designação científica, 

Tyranosaurus Rex, que significa lagarto ou réptil tirano rei323, aponta propriedades que 

são exclusivas aos humanos, como a tirania e ainda uma organização social sofisticada 

manifestada por uma hierarquia de tipo político. Ou seja, a partir dos dados factuais dos 

fósseis fez-se uma interpretação especulativa acerca da natureza do animal, cristalizada 

na sua nomenclatura científica. Algumas representações visuais do tiranossauro na 

cultura popular são testemunha desta perspectiva. Aquele exibe frequentemente formas 

humanizadas, com expressão de rosto associada à maldade. São disso exemplos o 

                                                 
317 Maiasaura peeblesorum, Cretácico Tardio, por Horner e Makela, 1979, Cf. [s.a.], Dino Data - 
Maiasaura peeblesorum [sG] [T], in 
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6978&Itemid=67, 06/11/2011 
318 Qantassaurus intrepidus, por Rich e Vickers-Rich, em 1999, Cf. [s.a], Qantassaurus intrepidus [sG] 
[T], in http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7306&Itemid=67, 
07/11/2011 
319 Ornithomimosauria, por Barsbold, 1976, Cf. [s.a.], Ornithomimosauria , in 
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=970&Itemid=104, 06/11/2011 
320 Gallimimus bullatus, Cretácico Tardio, por Osmolska, Roniewicz e Barsbold, 1972, Cf. [s.a.], Dino 
Data - Gallimimus bullatus [sG] [T], in 
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6607&Itemid=67, 06/11/2011 
321 Anserimimus planinychus, Cretácico Tardio, por Barsbold, 1988, Cf. [s.a.], Anserimimus planinychus 
[sG] [T], in http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5970&Itemid=67, 
06/11/2011 
322 Pelecanimimus polyodon, Cretácico Inicial, por Perez-Moreno, Sanz, Buscalioni, Moratalla, Ortega e 
Rasskin-Gutman, 1994, Cf. [s.a.], Pelecanimimus polyodon [sG] [T], in 
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7250&Itemid=67, 06/11/2011 
323 Tyrannosaurus rex, Cretácico Tardio, por Osborn, 1905, Cf. [s.a], Tyrannosaurus rex [sG] [T], in 
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7573&Itemid=67, 06/11/2011 
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tiranossauro do filme The Lost World (1925) (imagem 57), caracterizado por uma 

expressão feroz, ou ainda aquele da série de animação, Dino Riders (1988) (imagem 58). 

Pretendeu-se assim, manejar o potencial simbólico presente na taxonomia destes 

animais extintos, explorando ainda a liberdade que a ausência de um referente vivo 

oferece à sua concretização formal.  

Neste sentido, e à imagem do referido conselho de Leonardo da Vinci para a 

representação naturalista de animais dos quais não existe um conhecimento empírico, 

concretizou-se o tiranossauro através de um possível equivalente vivo. Assim, a pele de 

Tiranossauro I (2010-2011) é baseada na ilustração de uma iguana, enquanto a figura 

de Tiranossauro II (2011) é dotado de uma pele humana. 

A inserção do elemento morfológico humano é procedimento comum na 

representação dos animais de Tiranossauro I (imagem 59) e Tiranossauro II (imagem 60). 

A tradição na utilização da forma animal para veicular situações humanas, é aqui 

concretizada pela incorporação do elemento humano na morfologia do próprio animal. 

Num caso, “vestindo” o animal com uma pele humana, e no outro, dotando-o de olhos 

humanos, através de processos de analogia. No elemento dos olhos, o “espelho da 

alma” 324, foi aplicado o que anteriormente se definiu por analogia estrutural por 

sistema. Os olhos de Tiranossauro I provêm de uma conhecida fotografia de Adolph 

Hitler, adequando-os, através de um transporte analógico de cariz fisignómico, à 

taxonomia do animal. 

As conotações subjectivas na formação da taxonomia do tiranossauro são ainda 

mote para a pintura Etymachia Tyrana (imagem 61). Neste trabalhou recuperou-se o 

motivo das etymachias medievais e renascentistas325, ou seja, a representação de 

montadas animais enquanto metáforas visuais de pecados, ligando-o de seguida à 

tradição do retrato equestre. Esta representa frequentemente monarcas guiando e 

dominando o seu cavalo, como tradução do seu poder e autoridade. Detectou-se alguma 

                                                 
324 “(…) la mirada es la «puerta» o la «ventana» del corazón, el rostro, «el espejo del alma» (…)”, Jean-
Jacques COURTINE, El Espejo del Alma, in AAVV (dir. Georges VIGARELLO), Historia del Cuerpo: 
(I) Del Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Taurus, 2005, p. 294  
325 Associadas ao carácter didáctico das formas animais segundo a moralidade cristã, as Etymachias da 
Idade Média e Renascimento são metáforas visuais das psycomachias, isto é, luta na alma do crente pela 
vitória do Bem sobre o Mal. Aquelas concretizam-se em ilustrações de paradas ou procissões de virtudes 
e vícios, representados enquanto figuras femininas e cavaleiros montados sobre um animal simbólico. Os 
atributos estendiam-se ainda ao escudo, túnica, capacete do cavaleiro. Entre as montadas simbólicas 
contam-se o leão (Superbia), o macaco, o javali, o cão e o urso (Avaritia), o javali ou a cabra, (Luxuria), 
cão danado, leopardo ou lobo (Ira), porco e a raposa (Gula), o urso, o macaco e o cão (Invidia) e o burro 
(Accidia); Cf. Simona COHEN, Animals as Disguised Symbols in Renaissance Art, Leiden/ Boston, Brill, 
2008 
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contradição entre esta premissa e os retratos equestres do Príncipe Baltasar Carlos 

(ca.1635 e ca. 1636) (imagem 62), realizados por Diego Velásquez (1599-1660). Nestes 

quadros, a agressividade do cavalo que se ergue sobre duas patas contrasta com a 

passividade e aparência frágil da criança. Mais do que meio de transporte, ou atributo 

visual de legitimação de poder, o tiranossauro surge neste trabalho como agente que 

afecta simbolicamente o seu cavaleiro, à semelhança das etymachias, depositando uma 

qualidade negativa sobre uma criança, à partida inocente. Por outro lado, o tiranossauro 

apresenta uma escala reduzida relativamente à figura humana, o que, pelo contrário, o 

fragiliza e dá, de forma perversa, um poder inesperado à criança. 

A pintura Estegossauro© (2011) (imagem 63) é baseada numa passagem do 

romance O Mundo Perdido, de Michael Crichton (1942)326. A dado momento da 

narrativa, um personagem alerta para o potencial valor comercial e a ausência de 

direitos legais que prevejam a clonagem de animais extintos, como dinossauros327. Esta 

possibilidade de patente sobre uma forma de vida ou até de um animal é, desde 1980 e 

1988, respectivamente, uma realidade328. O carácter objectual do ser vivo 

artificialmente obtido ou geneticamente modificado torna-o adaptável a diversas 

finalidades humanas, sejam elas para consumo, recreativas, farmacêuticas, científicas, 

económicas, ou até militares. Neste sentido, a representação do dinossauro e a 

colocação do sinal de copyright no título alerta para as hipotéticas finalidades, que 

motivariam a clonagem de um animal com as características do estegossauro329. 

Como se observou no capítulo anterior, um dos motivos mais frequentados pela 

produção artística contemporânea envolvendo a forma animal é a quimera, recuperando 

uma temática que encontra as suas origens na Antiguidade. As criaturas compósitas 

                                                 
326 Cf. Michael CRICHTON, O Mundo Perdido, Lisboa, Difusão Cultural, 1996 
327 A determinada altura do romance, o personagem Lewis Dodgson, um geneticista corrupto e 
especialista em contra-engenharia, afirma: "(...) um animal que está extinto e que é devolvido à vida não 
é, para todos os efeitos práticos, um animal. Não pode ter direitos. Já está extinto. Por isso, se existe, só 
pode ser uma coisa que nós fizemos. Fazemo-lo, patenteamo-lo e é propriedade nossa. E é perfeito para 
experimentação. (...) No futuro iremos poder testar os novos medicamentos nos pequenos dinossauros 
com tão bons resultados como acontece agora com os cães e os ratos... e correndo muito menos riscos 
legais. (…) Mas agora imagina: uma reserva de caça, especialmente abastecida, algures, por exemplo, na 
Ásia, onde indivíduos ricos e importantes pudessem caçar tiranossauros e tricerátopos num cenário 
natural. Seria uma atracção incrivelmente apetecível. (...) Estes animais são totalmente exploráveis. 
Podemos fazer deles o que quisermos.", Michael CRICHTON, op. cit., 1996, pp. 110-111 
328 O oncomouse, motivo de trabalho do já citado Bryan Crocket, foi registado em Abril de 1988 no U.S. 
Patents and Trademarks Office, pela Universidade de Harvard. Estes ratos são vendidos para laboratórios 
de pesquisa por valores entre os 50$ e os 75$; Cf. Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, op. cit., 2004, pp. 
164 e 172 
329 Stegosaurus (lagarto com telhado), Jurássico Tardio, por Othniel Charles Marsh, 1877, Cf. [s.a], 
DinoData - Stegosaurus [sG], in  
http://www.dinodata.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7401&Itemid=67, 06/11/2011 
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resultantes da combinação de partes de diferentes animais são, historicamente, um 

repositório dos medos e angústias da época em que são criadas, simbolizando as forças 

caóticas, desconhecidas ou fora do controlo da Humanidade. Nos séculos XX e XXI a 

sua presença está sobretudo relacionada com o advento da ciência genética330. 

No período da Segunda Guerra Mundial e pós-guerra, assistiu-se a uma grande 

proliferação de representações deste género no contexto da cultura popular, sobretudo 

na ficção científica, bastante em voga na época. Seres compósitos e híbridos assumiam 

frequentemente o papel de monstros resultantes de acidentes nucleares, dos quais o 

Godzilla é dos exemplos mais evidentes. O medo causado pela ameaça de uma guerra 

nuclear global, e as suas consequências potencialmente devastadoras, ajudou a excitar a 

popularidade destes monstros junto do público.  

Esta tradição quimérica prevalece na cultura popular, nomeadamente através das 

séries de televisão e cinema de animação, como os filmes da Disney, com personagens 

que apresentam em simultâneo características de seres humanos e animais. 

O personagem da Disney Zé Carioca, baseado no papagaio da Amazónia, é 

criado precisamente durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo vários autores, este 

personagem foi desenvolvido para fins políticos e de propaganda, reforçando a posição 

dos Estados Unidos da América junto das populações de países da América Latina331, 

no âmbito da chamada Good Neighbor Policy332, ou “Política de Boa Vizinhança”.  

A tradição da figura compósita foi assim utilizada, no mesmo contexto histórico, 

para responder a processos opostos: por um lado, excitou o medo em relação ao 

potencial apocalíptico da energia nuclear, por outro, sensibilizou populações para 
                                                 
330 “The monsters and mutations of contemporary culture and visual art are expressing the ethical 
dilemmas and ambiguities that are inherent in science and tecnology (…). Through visual images they are 
commenting on a technology that seems out of control.”, Suzanne ANKER, Dorothy NELKIN, op. cit., 
2004, p. 76  
331 "(...) Zé Carioca foi criado no início da década de 1940, quando Walt Disney fez uma grande turnê 
pela América Latina, tomando parte de uma campanha promovida pelos Estados Unidos a fim de angariar 
apoio na II Guerra Mundial.", Cf. Marcus RAMONE, Zé Carioca: uma aventura editorial no Brasil, in 
http://www.universohq.com/quadrinhos/2003/ze_carioca.cfm, 06/11/2011;  
"The U.S. Good Neighbor policy manifested itself in various ways, one of them being cultural. The best-
known American cultural missions to Brazil were made by Walt Disney in 1941 and by Orson Welles in 
1942. While in Brazil, Disney discovered Ary Barroso’s samba “Aquarela do Brasil” and included it—
now titled “Brazil”—in his animated film Saludos Amigos (1942), propelling the song to international 
fame. A second Disney film that owes its existence to the Good Neighbor policy is The Three Caballeros 
(1944), (...) featured the animated talking parrot Zé Carioca, a malandro figure based on the real musician 
José do Patrocínio Oliveira (1904–1987), who participated in several feature films as a member of 
Carmen Miranda’s band and released some albums as Zé Carioca.", Cf. Daniella THOMPSON, Stalking 
Stokowski, in http://daniellathompson.com/Texts/Stokowski/Stalking_Stokowski.htm, 07/11/2011 
332 "Good Neighbor Policy,  popular name for the Latin American policy pursued by the administration of 
the U.S. president Franklin D. Roosevelt.", Cf. Good Neighbor Policy, in 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/238718/Good-Neighbor-Policy, 07/11/2011 
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determinada ideologia, segundo as ligações afectivas que mantidas com os animais do 

seu imaginário local. 

Na pintura O Paradigma Zé Carioca (2010-2011) (imagem 64), procedeu-se, 

através da analogia, à representação naturalista de um papagaio antropomorfizado, 

baseado no personagem animado. Aqui fez-se assemelhar homem e papagaio pelas suas 

morfologias, através de uma analogia estrutural por método: as asas, dada a sua 

distribuição no espaço e quantidade, tomaram a forma de braços e mãos, mantendo 

ainda a uma grandeza relativa humana. A restante proporção do corpo do animal foi 

adequada à grandeza do braço humano, tornando o papagaio bastante maior que o ser 

humano que se encontra ao seu lado.  

O papagaio surge na iconografia cristã ligado à Imaculada Concepção, estando 

representado em imagens que mostram a Virgem e o Menino, como The Madonna with 

Canon van der Paele (1436), de Jan van Eyck (c. 1395 - c. 1441). A capacidade do 

papagaio imitar a linguagem humana proferindo uma saudação, ave, é associada à 

Anunciação e à consequente gravidez sem pecado da Virgem Maria através da Palavra 

do Anjo333. A composição de O Paradigma Zé Carioca, apropriada de uma imagem de 

publicidade a equipamento médico, é ainda reminiscente das imagens de São Lucas 

pintando a Virgem. À semelhança das propostas concretizadas pela bio-arte, a figura do 

santo enquanto produtor de imagens é substituída pela do cientista, criador de formas de 

vida inéditas. O carácter sagrado da criação, seja esta de natureza divina, testemunhada 

nos seres do Mundo ou na Imaculada Concepção, ou aquela de natureza artística, é aqui 

substituído pela profanidade de uma criação técnica científica. Este movimento implica 

ainda uma deslocação de paradigma a vários níveis, desde artístico ao biológico. 

 O pós-humano e o novo paradigma de entidade integrante, tal como ela é 

definida por Louis Bec334, são ainda abordados no trabalho Adam 2.0 (2011) (imagem 

67). Aqui associou-se Adão (1507) (imagem 65) de Albrecht Dürer (1471-1528), a um 

personagem da série de animação Biker Mice from Mars, ou “Moto-ratos de Marte”, 

                                                 
333 “The parrot, famous for its ability to imitate human voice, was said to announce the arrival of the 
Virgin Mary, the new Eve (…), by pronouncing kairé, translated into Latin as “ave” (the reverse of Eve). 
It was consequently considered a herald of the Immaculate Conception, since the Virgin was conceived 
by the Word.”, Simona COHEN, Animals as Disguised Symbols in Renaissance Art, Leiden/ Boston, 
Brill, 2008, pp. 49-50 
334 “After defining itself as an integrating totality, the living lets itself expand into an integrating entity.”, 
Louis BEC, op. cit, 2007. p. 89 
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chamado Modo335 (imagem 66). Este personagem é um rato antropomorfizado e munido 

de um braço robótico, ostentando ainda duas antenas de origem indeterminada, que 

parecem exibir o exotismo da sua proveniência marciana. Adão, paradigma da 

Humanidade, criado à imagem de Deus, e assim investido da separação fundamental 

com o animal, é transformado no moto-rato biónico. Este reconfigura o Adão bíblico 

sob um novo paradigma, o do ser integrante pós-humano que suprime estatutos 

diferenciados. Este dado é, por fim, concretizado num detalhe do título, 2.0, que alude 

ao jargão das actualizações de equipamentos e software informático. Neste caso, 

definindo uma segunda versão, melhorada, de um produtor anterior original.  

A representação de hibridismos, segundo processos analógicos, aliou-se a uma 

revalorização crítica de manifestações passadas, como material simbólico dos bestiários, 

etymachias ou as tradições fisiognómica. Foram ainda comentados aspectos da 

produção animalista actual, nomeadamente aqueles relacionados com a manipulação 

genética e diluição de fronteiras entre o natural e o fabrica, e entre humano, máquina e e 

animal. Esta actualização de elementos eruditos provenientes da História da Arte e 

outros sugeridos pela bioarte, foi de seguida cruzada com imagens de origem 

vernacular, como o imaginário ligado aos dinossauros e desenhos animados. Tentou-se, 

deste modo, subverter a noção tradicional a representação de animais enquanto como 

atributos de uma dimensão moral ou psicológica, que de diversas formas impõe uma 

visão humanizada sobre a sua condição biológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
335 Cf. [s.a.], Modo Character Profile: Biker Mice From Mars, in 
http://www.bikermice.tv/characters/modo.html, 07/11/2011 



 88

 

Conclusão 
 

 
Como se afirmou anteriormente, não se pretendeu fazer desta dissertação um 

levantamento exaustivo acerca da representação animal no mundo ocidental. Pretendeu-

se antes realizar uma síntese de alguns dos momentos relevantes no que à utilização da 

forma animal diz respeito, e com pertinência em relação aos artistas analisados, bem 

como ao projecto artístico pessoal. Noutro contexto mais abrangente e universalizante, 

outros artistas que encontram no animal motivo recorrente do seu vocabulário formal 

poderiam ter sido destacados, tais como Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Peter Paul 

Rubens, Frans Snyders, Eugène Delacroix, Honoré Daumier, Pablo Picasso, Chaïm 

Soutine, Franz Francis Bacon, Joseph Beuys, Janis Kounelis, entre outros. 

A representação de animais nas manifestações que antecederam a produção 

contemporânea, nomeadamente nos bestiários e fisiognomia, baseam-se nos textos que 

ligados a concepções teleológicas do Mundo, fundam uma fronteira original entre 

humano e animal. Ao ser humano, dotado de inteligência e pensamento racional, 

sintomas de uma dignidade divina, submetem-se os animais, de condição inferior.  

No entanto, os animais participam na construção de uma ideia de humanidade, 

quer seja pela via moral, funcionando como metáforas dos vícios e virtudes, como é o 

caso dos bestiários medievais, quer como indícios psicológicos, no caso da fisiognomia. 

O animal funciona assim como um intermediário para a comunicação de diversos níveis 

da experiência humana. Como observa Lynne Cooke a propósito do trabalho de Paula 

Rego, a pintora escolhe animais para protagonistas “(…) porque eles exibem emoções 

de forma mais clara que as pessoas.”336. As fábulas são uma evidência deste fenómeno, 

investido os animais de antropomorfismos e fazendo-os recorrer em acções humanas 

para daí formar lições com uma moral. Recorde-se ainda o papel que o animal tem no 

contexto científico, muitas vezes enquanto substituto do ser humano. Verifica-se que o 

que é registado da observação no animal é, num momento posterior, transportado para a 

dimensão da humanidade.   

                                                 
336 Cf. nota 108 
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Esta projecção de valores subjectivos sobre os animais estende as hierarquias aos 

próprios animais, segundo os diferentes graus de dignidade e utilizações humanas a que 

se prestam, no caso da produção visual, a um nível simbólico. O animal mostra-se 

ligado a dimensões que de alguma maneira extremam a condição humana, tanto no 

sentido da fisicalidade e do instinto (recorde-se Paula Rego), ou no movimento oposto, 

para a sublimação da materialidade através de processos de transcendência (cite-se Jan 

Fabre). A reversibilidade entre subjectividades humana e animal proporcionada pelas 

propostas de Eduardo Kac introduz-nos, por outro lado e numa via mais extrema, ao 

esbater do estatuto privilegiado, na tentativa de inaugurar uma plataforma de igualdade.  

A novidade que os autores contemporâneos introduzem na tradição da utilização 

de animais na produção visual, nomeadamente aqueles que na linha de Eduardo Kac 

operam sobre matéria viva, vai no sentido da diluição daquela fronteira fundadora entre 

humano e animal. Fazem-no sem negar a tradição, mas procedendo à sua actualização 

segundo formas que trazem à memória as representações compósitas de quimeras e 

monstros, historicamente manifestações das ansiedades humanas no que respeita aquilo 

que foge ao controlo ordenado. Apesar de, num primeiro momento, reflectirem acerca 

do carácter ambíguo do progresso científico, os artistas de bio-arte acabam por 

questionar noções cuja validade era dada como adquirida.  

 Assim, mais do que a mera reconfiguração de representações animais, estes 

autores problematizam a natureza da produção artística produzindo "coisas", recorrendo 

à expressão de António Cadima Mendonça, que já não são nem artefactos nem 

totalmente organismos. O questionar das premissas nas quais a humanidade se fundou é 

alargada a noções como a unidade do corpo, espécie, raça, família, nacionalidade a 

oposição entre o natural, bem como a separação fundadora entre humano e animal. Esta 

ameaça é, num momento derradeiro, estendida à própria noção de vida, enquanto 

unidade, uma trajecto com um princípio e fim, sofre um abalo dada emergência das 

entidades semi-vivas. 

 No projecto artístico pessoal tentou-se apropriar a actualidade de todo este 

material bem como as suas incursões pela tradição, deslocando-a para um 

enquadramento autoral ligado a um universo de referências pessoais da cultura popular. 

Neste sentido, manifestações vernaculares como as séries de animação, a ficção 

científica e os dinossauros foram integradas numa tradição erudita que se prende com a 

projecção de valores humanos sobre os animais, da qual a taxonomia dos dinossauros é 

reflexo. 
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 Visto que esta investigação não se encontra fechada, e dadas as características 

deste projecto pictórico, será pertinente num momento futuro, a integração na prática 

artística uma via que ficou por explorar: a paródia337. Esta verificou-se na 

reactualização de cânones do passado e a sua reconfiguração segundo uma nova 

problemática, que constituiu de certa forma modus operandi deste projecto pictórico, 

Esta referencialidade numa tradição erudita foi ainda frequentemente associada a 

imagens de cariz vernacular, sendo esta diluição da divisão entre alta e baixa cultura 

outros dos aspectos das práticas paródicas338. O movimento de reflexão intra-mural339 

sobre o reportório histórico da representação animal, teve como objectivo não uma 

recorrência nostálgica340 e inconsequente mas a actualização daquelas manifestações, 

integrando-as numa prática contemporânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
337 “(…) a paródia é, pois, uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irónica, nem sempre as 
custas do texto parodiado(...)”, Linda HUTCHEON, Uma Teoria da Paródia: Ensinamentos das Formas 
de Arte do Século XX, Lisboa, Edições 70, 1989, p.17 
338 "Por certo que uma das formas mais manifestas da contestação paródica ao «elitismo» modernista, ou 
melhor, ao academismo tem sido a tentativa, por parte da ficção recente, de destruir a separação 
arnoldiana oitocentista entre alta e baixa cultura (...)”, idem, ibidem, p. 103  
339 ”(…) o texto «alvo» da paródia e sempre outra obra de arte ou, de forma mais geral, outra forma de 
discurso codificado.”, idem, ibidem, p.28 
340 " Não se trata de uma questão de imitação nostálgica de modelos passados: é uma confrontação 
estilística, uma recodificação moderna que estabelece a diferença no coração da semelhança." idem, 
ibidem, p.19 
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Leão, ca. 1200-1210 

Bestiário Royal MS 12 C. xix, British Library, Inglaterra 

Fonte: http://bestiary.ca/manuscripts/manu978.htm, 11/11/2011 

 

 

 

 
Imagem 2 

Pelicano, ca. 1450 

Bestiário MMW, 10 B 25, do Museu Meermanno, Países Baixos 
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Fonte: http://bestiary.ca/beasts/beast244.htm, 11/11/2011 

 
Imagem 3 

Elefante, século XV 

Bestiário Gl. kgl. S. 1633 4º (Bestiário de Ann Walsh), Kongelige Bibliotek, Dinamarca 

Fonte: http://bestiary.ca/beasts/beast77.htm, 11/11/2011 

 

 

 

 
Imagem 4 

Crocodilo, ca. 1200-1210 

Bestiário Royal MS 12 C. xix, British Library, Inglaterra 
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