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RESUMO 

 

O ser humano criou, ao longo da sua existência terrena, objectos tecnológicos 

que o ajudaram a sobreviver num mundo hostil. Alguns deles, as próteses, aumentaram 

ou substituíram capacidades naturais, formando parte do imaginário mitológico e 

artístico. Mas nunca o corpo foi tão forçado a abrir-se a objectos e ligações exteriores 

como na actualidade, após um desenvolvimento estrondoso da tecnologia. 

Neste âmbito, o presente trabalho procura analisar esta nova condição do corpo, 

ilustrando-a com a obra do artista Stelarc, que desenvolve projectos representativos da 

abordagem pós-humanista do ser humano. 
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ABSTRACT 

 

The human being has created, throughout his existence on earth, technological 

objects that have helped him survive in a hostile world. Some of them are prosthetic 

devices and have enhanced or substituted natural skills, being part of the mythological 

and artistic imaginary. However, the body has never felt such need to open itself to 

external objects and connections as it does nowadays, after a burst of technological 

development. 

This dissertation aims at analysing this new condition of the body through the 

work of Stelarc, an artist who develops projects that are representative of the posthuman 

approach to the human being. 
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A História do ser humano é uma história de auto-superação. Desde os seus 

primórdios que a espécie humana se empenhou em ir além dos condicionalismos 

biológicos impostos por uma natureza rígida que não a dotou de características 

fisiológicas especialmente favoráveis. Seria improvável que o ser humano lograsse 

atingir o patamar de controlo sobre o mundo que detém neste momento, não fosse a 

característica que o sobrepôs a outras espécies: o raciocínio. Através dele, inventou 

instrumentos e técnicas que o ajudaram inicialmente a sobreviver e, posteriormente, a 

superar-se.  

A necessidade de combater as dificuldades que lhe apresentava um mundo 

perigoso, desconhecido e imprevisível levou o ser humano a formar comunidades, 

práticas e tradições que contribuíram para a sua evolução. Para superar o medo de um 

ambiente natural desconhecido, nasceu uma ambição desmesurada de controlar tudo o 

que até esse momento era incontrolável. Sem nunca aceitar estar à mercê das 

contingências, o ser humano tentou desde sempre obter um maior conhecimento sobre a 

natureza, de modo a poder prevenir-se contra as suas terríveis investidas, utilizando 

instrumentos que construía através da técnica.  

Quando o seu conhecimento avançou, o objectivo evoluiu de sobrevivência para 

interferência. Se no início existia uma tentativa de protecção contra as investidas da 

natureza, à medida que foi possível obter conhecimento crescia uma fixação no 

progresso. Criaram-se instrumentos e ferramentas que modificaram e transformaram 

não só o mundo, como o próprio ser humano. Por exemplo, Évence Verdier fala na 

obsessão que os grandes artistas e intelectuais sempre tiveram por autómatos, objectos 

animados através de um engenho mecânico. A criação destes objectos aproxima o ser 

humano de uma certa condição divina, expressa através da capacidade de dar vida: 

―From Descartes to Vaucanson, thinkers have been obsessed with artificial beings as 

a way to both resist an animistic and ―naïve‖ physics and transform the world into 

pure machinery – to reclaim the freedom that derives from mastering nature.‖ 

(Verdier 2003:10) 

Simultaneamente, houve a tentativa de criar extensões das capacidades humanas 

naturais, próteses que aumentavam ou substituíam movimentos, forças, ou mesmo 

partes do corpo. Apesar de esta ser uma tendência antiga, a evolução tecnológica da 
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segunda metade do século XX revolucionou a noção de prostética. Não só foi possível 

substituir partes do corpo humano, como também aumentar capacidades a um nível 

totalmente novo. Foi possível integrar no corpo, de forma cada vez mais perfeita, 

algumas próteses resultantes dessa tecnologia, que se tornaram algumas vezes 

absolutamente necessárias para sobrevivência do próprio ser humano. 

As questões levantadas pela ciência têm vindo a ser exploradas intensivamente 

por vários artistas contemporâneos. Apesar de se estabelecerem em pressupostos muito 

diferentes, a arte e a ciência são campos próximos. Desde as dissecações empreendidas 

pelos pintores e escultores do Renascimento que os artistas sentem um certo fascínio 

pelos temas tratados na medicina, biologia e anatomia. A partir do século XX, as 

possibilidades que a ciência, aliada à tecnologia, prometia abrir aos seres humanos 

captaram o interesse de vários artistas. De igual forma, a ciência produziu materiais, 

como por exemplo algumas fotografias, que se aproximam tanto de certas formas 

artísticas que poderiam mesmo ser chamadas arte. 

O artista australiano Stelarc explorou de uma forma surpreendente estas novas 

possibilidades da ciência e da tecnologia, utilizando o próprio corpo como suporte para 

reflexão e experimentação. Ao implantar próteses desenvolvidas através da mais 

avançada técnica na sua estrutura biológica, incorporando em si objectos alheios, o 

artista remete-nos para temas que povoam o imaginário colectivo, recordando universos 

que vão desde a literatura de ficção científica, ao cinema e à mitologia. A união entre o 

biológico e o tecnológico resulta numa identidade híbrida, monstruosa, ciborgue. A 

body art (aqui entendida como a arte em que o artista utiliza o próprio corpo como 

suporte) é utilizada como dispositivo para questionar o que considera serem concepções 

obsoletas sobre o corpo humano. 

As questões levantadas por Stelarc são, muitas vezes, acusadas de pertencerem 

ao domínio da futurologia e de não fundamentarem uma reflexão sobre questões 

pertinentes do mundo contemporâneo. Por que razão é possível afirmar que o ciborgue 

saiu das narrativas de ficção científica para se tornar uma realidade social que merece 

discussão ponderada e reflectida? Chris Hables Gray defende que toda a arte é política, 

na medida em que molda uma visão do futuro. E Stelarc não é excepção: 

―Today, since one of the greatest political issues we face is the progressive 

cyborgization of humanity, art should be, and actually is, a major source of our 

insights about our cyborg society.‖ (Gray 2002:181)  
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No fundo, não se trata de um olhar lançado ao futuro, mas sim de uma visão do 

presente, que envolve questões de cidadania e liberdade individual. ―Based on aesthetic 

considerations, their art directly changes ethical and political norms and reclaims the 

individual‘s (or at least the artist‘s) right to his or her own body‖ (Gray 2002:185). 

Criadores como Stelarc subvertem o sistema instituído ao conseguir que os próprios 

cientistas quebrem as fronteiras da sua acção diária e vão mais longe, por uma razão que 

é, antes de mais, estética: ―Stelarc‘s cyborgization is not the remedial intervention 

(prosthetics) which medicine approves of. It is an enhancement, in this case, as a 

positive aesthetics, as art‖ (Gray 2002:186). 

A dissertação será dividida em duas partes, que constituirão um percurso pela 

história do ser humano até à obra de Stelarc, à luz do pós-humanismo. A primeira parte 

iniciará esse trajecto abordando a construção da imagem do corpo humano durante três 

períodos temporais: pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. A evolução do 

que é entendido como corpo humano, bem como as suas fronteiras, será explorada no 

contraste com as derivações da normalidade. Como evoluiu a noção de corpo e das suas 

modificações? Como surge a figura do monstro, e de que forma se relaciona com o mito 

moderno do ciborgue? Esta será também a altura em que trataremos a prostética como 

metáfora para uma permanente vontade de auto-superação do ser humano. De que 

forma representa a prostética uma utopia de progresso?  

É nosso objectivo explorar ainda nesta primeira parte as representações 

prostéticas na mitologia grega. Considerarei o ciborgue como um monstro 

contemporâneo, na medida em que se distancia das concepções tradicionais de ser 

humano, uma figura que se encontra num limbo. Por um lado, é o ciborgue que permite 

ao anormal normalizar-se através, por exemplo, da substituição de membros por 

próteses; por outro lado, cria-se um ser chocante, quase grotesco, que apesar de conter 

em si a esperança de uma evolução tecnológica que permite a superação da espécie 

humana, alberga também os perigos de uma tecnocracia impessoal, racionalista, 

inumana.  

No final da primeira parte, iremos explorar a invasão do biológico pelo 

tecnológico, abordando os conceitos de transhumanismo (para reflectir sobre uma 

utopia futurista baseada numa ideia de auto-superação do ser humano) e pós-humanismo 

(para explicar uma nova concepção sobre o homem, diferente daquela que o humanismo 
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defendia). Serão encontrados os pressupostos teóricos para analisarmos a construção de 

um novo ser, o ciborgue, e será analisado um registo documental cinematográfico que 

servirá como caso prático a estudar à luz das teorias abordadas. 

Na segunda parte, Stelarc será o objecto de estudo. Dificilmente encontramos 

um artista contemporâneo que seja tão controverso e que empreenda projectos tão 

arriscados como ele. No início da década de 1980, Stelarc partiu do mote ―the body is 

obsolete‖ para desenvolver uma série de performances que abordavam as ligações 

possíveis entre o corpo e a tecnologia, defendendo que o corpo tal como é concebido 

desde o humanismo está obsoleto. Para levar a cabo os seus projectos, desde 

implantação de próteses a desenvolvimento de complexos sistemas informáticos, Stelarc 

usou o próprio corpo como suporte e a performance enquanto forma de apresentação ao 

público. Stelarc é, sem dúvida, um artista consciente do mediatismo que o seu tipo de 

expressão artística tem e aproveita-se dele, criando cenários de ficção científica com 

luzes e som que remetem para a cinematografia do género. Se bem que ele possa ser, 

por vezes, acusado de promover algum espectáculo gratuito em torno das suas 

apresentações, essa característica nunca retirou pertinência às suas propostas. As obras 

de Stelarc são, permanentemente, desafios às fronteiras estabelecidas, que questionam 

os caminhos da ciência e da sociedade, constituindo uma visão sobre as potencialidades 

futuras da tecnologia aliada ao corpo.  

A literatura em torno de Stelarc tem vindo a crescer em anos recentes, mas 

limita-se ainda a uma série de artigos, alguns deles compilados recentemente por 

Marquard Smith em Stelarc – The Monograph, pelo que se justifica a tentativa de 

aprofundar a sua obra à luz de teorias pós-humanistas. Este trabalho propõe quatro 

grandes temáticas para iluminar a análise de Stelarc, cada uma delas incidindo 

particulamente sobre algumas das performances do artista. Serão elas: ―Sobre o corpo: 

Suspensions”, ―Extensões prostéticas: Third Hand, Prosthetic Head e Movatar‖, ―Para 

uma nova arquitectura do corpo: Extra Ear e Stomach Sculpture‖ e ―Monstros: 

Exoskeleton‖. Estas são performances essenciais que pertencem ao conjunto da sua obra 

e que representam de forma particular as suas convicções.  

Suspensions foi a sua primeira série de performances. Nestas, o artista colocava-

se em suspensão através de ganchos sobre vários cenários. Em Third Hand foi 

apresentado um braço prostético, comandado pelo artista, enquanto Prosthetic Head e 

Movatar se baseavam em sistemas informáticos que permitiam estender a presença e a 
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possibilidade de agenciamento. No projecto Stomach Sculpture, Stelarc apontava para 

uma re-orientação do corpo, tornando-o habitável e receptivo ao colocar uma escultura 

no interior do estômago. Já Extra Ear foi uma das suas criações mais célebres, 

apresentada em Portugal no âmbito da exposição Inside [arte e ciência]: Stelarc 

realizou, no antebraço, o implante de uma orelha criada em laboratório a partir das suas 

próprias células. Por último, será analisada a performance Exoskeleton, uma imensa 

máquina de seis membros, unida ao exterior do corpo do artista como uma extensão 

perfeita do físico natural, podendo ser comandada pelos movimentos do corpo.  

É através da análise da arte de Stelarc que se tentará, assim, chegar a uma 

compreensão daquilo que entendemos por corpo e das suas interacções com a 

tecnologia na contemporaneidade. Este trabalho tem como objectivo observar o mundo 

através da lente pós-humanista, ilustrando esta ideologia com a arte de Stelarc. Não 

pretendemos fazer profecias (muito menos prescrever uma ideia utópica), mas sim olhar 

o presente nas potencialidades que ele adivinha. 

Uma observação final para referir que o nosso trabalho é acompanhado de 

dois  anexos. O Anexo 1 contém as imagens que estão referidas ao longo do texto  

quando são abordadas obras específicas de alguns artistas. O Anexo 2 apresenta-

se em suporte digital (DVD) e nele encontram-se três pastas: uma primeira com a 

entrevista à realizadora do documentário abordado no final da Primeira Parte, outra com 

as imagens de diferentes obras dos artistas que serão aqui mencionados e, por fim, uma 

terceira com a recolha de material audiovisual sobre Stelarc, incluindo entrevistas, 

notícias, documentários, vídeos das performances e fotografias das mesmas. 
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1. Histórias de auto-superação: o caminho para um corpo aumentado 

 

 

 

―The individual body is now part-industrial. His implants link him permanently to the 

world of industry and science. He is also the ultimate consumer, incorporating the 

products of industry into his very body, as a living, walking ―advertisement for their 

efficacy.‖ (…) However, this new society – like the new body – is a collage of different 

elements: some living and contemporary, some artificial and industrial, and some 

ancient and traditional.‖ (Helman 1988:16) 

 

Se o ser humano não se protegesse, desde o início, das investidas do mundo 

exterior, não teríamos chegado ao momento presente. Na verdade, não houve melhor 

forma de superar as adversidades do que produzir objectos que o ajudaram na 

sobrevivência diária, permitindo-lhe ultrapassar obstáculos que de outra forma seriam 

incontornáveis. O conhecimento acerca do mundo tornou-o progressivamente menos 

ameaçador, colocando-o dentro das fronteiras do previsível. Foi sempre este o objectivo 

da humanidade: tornar o mundo moldável à sua imagem. 

A aprendizagem da techné (τέχνη), ou a arte de criar objectos com um 

determinado fim, foi o que acompanhou esta senda pelo progresso, desde a primeira 

pedra lascada à fibra óptica. Fabricou instrumentos e ferramentas que modificaram e 

transformaram o mundo à sua medida e, de descoberta em descoberta, o homem sentiu 

que o Universo se tornava paulatinamente mais alcançável, mas simultaneamente mais 

inacessível, dado que ao alargar o campo do conhecido abria os horizontes do 

desconhecido. 

Os mitos alusivos às capacidades que o ser humano ambicionava desenvolver 

multiplicaram-se. Voar foi um dos primeiros desejos, como podemos ver através do 

mito de Ícaro, que se tornou emblemático da necessidade permanente de superar as 

barreiras físicas que o mundo lhe impunha. Esta história é particularmente 

representativa do trabalho que aqui apresento pelo facto de se referir a uma invenção 

que não era exterior ao corpo, mas sim acoplada a ele: uma prótese. A primeira ideia 
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para erguer o ser humano ao céu não foi a criação de uma máquina, mas sim a 

construção de algo que ampliasse as capacidades do próprio corpo e que a ele estivesse 

fisicamente ligado, como uma extensão que partia de si para o mundo. 

Embora a evolução tenha chegado a permitir o voo, fê-lo através de veículos 

como o balão, o zepelim e o avião, nos quais entramos e pelos quais somos 

transportados, normalmente sem interferir, a menos que os pilotemos. O sentimento de 

alguém que entra num avião não é o de ter ampliado as capacidades naturais (sendo que 

o natural aqui se refere àquilo com que nascemos), mas sim o de estar a utilizar um 

objecto pela sua funcionalidade, numa relação de manipulação utilitarista. Só em anos 

recentes houve a possibilidade de erguer alguém no ar através de propulsores que 

tornam a experiência mais pessoal, imediata e próxima da condição natural humana que 

permite a locomoção independente. Por enquanto, este meio não está acessível a 

qualquer indivíduo, visto ser uma técnica demasiado complexa e dispendiosa. No 

entanto, é provável que no futuro se torne preferida e, em consequência, massificada. É 

por esta razão que, progressivamente, aproximamos a natureza do mecânico, o biológico 

do tecnológico, provocando o sentimento de que não estamos a utilizar máquinas, mas 

sim a desenvolver uma capacidade inerente ao ser humano. 

Consequentemente, o progresso tecnológico tem vindo a desenvolver formas de 

incorporar a tecnologia no corpo, seja para aumentar uma capacidade activa ou para 

substituir uma ausente. Na medicina existem próteses que consideramos banais, como 

por exemplo próteses de anca ou pacemakers, e outras que ainda nos parecem 

verdadeiros milagres, como os implantes realizados no interior do crânio, que 

estabelecem ligações ao cérebro de modo a permitir que deficientes visuais e auditivos 

adquiram visão e audição: 

―Continual developments within the field of post-industrial or post-human 

technology such as simulation technology, computer mediated communications 

technology, biomedical (genetic engineering, scanning devices, cloning) and 

prosthetic (bioelectric implantation or extension) technologies are making it all the 

more realizable for the human subject to modify its corporeality.‖ (Steyn 2005:4) 

Cada vez é mais fácil o ser humano modificar o corpo, afastando-se do estado 

natural e aproximando-se do maquinal, criando um ser na fronteira entre o biológico e o 

tecnológico. Para além destas modificações operadas sobre si mesmo, o homem 

dedicou-se também a uma das suas maiores obsessões de todos os tempos: igualar-se a 
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um deus criador. Ser capaz de criar seres à sua imagem foi um dos objectivos que a 

espécie humana mais perseguiu, um propósito que tem tanto de assustador quanto de 

fascinante. Por um lado, temem-se as consequências imprevisíveis, a criação de seres 

que poderão superar o ser humano, substituí-lo ou, pelo menos, retirar-lhe o sentimento 

de originalidade. Por outro, sente-se o fascínio de controlo, poder e dominação de 

aquilo a que antes se chamava milagres da natureza. A este propósito, o autor Jim 

Drobnick refere: 

―As the current nomenclature of cyborgs, androids, robots, clones and so on 

suggests, the legacy of automata is multiplying in such diverse domains as genetic 

engineering, artificial intelligence, telematics and science fiction, to name only a 

few. Not just speculative and theoretical, these enhanced forms of automata are 

increasingly being integrated into all facets of everyday life and appear spectacularly 

in film, literature and visual culture.‖ (Drobnick 2003:6) 

Sorrateiramente, estas criaturas invadem o quotidiano em todas as suas formas 

mais inocentes, estando presentes em actividades tão distintas como o desporto e a 

cozinha, substituindo as capacidades humanas em pequenos aspectos: ―… as machines 

gain attributes and capabilities once thought to pertain specifically to humans, humans 

seem to be depleted of their privilege and specialness‖ (Drobnick 2003:6). 

 

 

 

1.1 Construção do imaginário sobre homem e máquina: mitos e 

criaturas mitológicas 

 

 

 

―A history of culture could be written as the history of the way that humans make 

their bodies other‖ (Grosz 2006:188, sublinhado pela autora) 

 

 

A humanidade percorreu um longo caminho histórico que culmina hoje num 

mundo em que a experiência diária da maior parte da população passa pelo contacto 

com frutos do desenvolvimento tecnológico. O facto de termos tornado o ambiente que 

nos rodeia num mundo controlado pela tecnologia, conduziu, como seria de esperar, a 

um afastamento da natureza. Por consequência, não é de admirar que hoje em dia 



14 

 

procuremos muito mais identificarmo-nos com os meios tecnológicos que temos à nossa 

disposição do que com elementos naturais, nem que tentemos encontrar-nos enquanto 

seres humanos nesses mesmos meios: ―Now we catch our reflections, even out spirits, 

in the movements and mentations of machines‖ (Davis 1998:129). 

Sabemos, no entanto, que o imaginário relacionado com o mundo mecânico é 

algo que o ser humano tem vindo a construir desde há muito tempo. Na Grécia Antiga, a 

corrente da cosmologia mecanicista via o universo como uma engrenagem gigante 

(Davis 1998:129). Heron de Alexandria, que viveu entre os anos 10 e 70 d.C., criou 

uma série de autómatos que fascinavam os seus contemporâneos. Engenheiro e 

matemático, Heron foi o primeiro a construir robôs primitivos que se moviam sem 

intervenção humana, constituindo grande atractivo para os sacerdotes que queriam 

impressionar os fiéis com máquinas animadas em exibição nos seus templos. Existem 

registos que indicam que chegou a inventar uma máquina que libertava água benta 

quando recebia uma moeda. 

A Grécia Antiga foi particularmente fértil na produção de mitologia relacionada 

com invenções mecânicas, nomeadamente com próteses que aumentavam as 

capacidades do ser humano e o aproximavam dos deuses. O mito que está 

constantemente presente em todos os textos sobre a temática do ser humano e da 

tecnologia é o de Prometeu. O Dicionário de Mitologia Grega e Romana, de Joël 

Schmidt, indica que o gigante Prometeu, de acordo com a mitologia grega, criou o 

primeiro homem de um pedaço de argila com água, tendo-o presenteado com uma faísca 

retirada de um carro do Sol: o fogo, símbolo da sabedoria. Após esta primeira aventura, 

afrontou mais uma vez os deuses do Olimpo, quando enganou Zeus com um pedaço de 

touro, que afinal eram apenas ossos tapados com gordura. O deus, furioso, castigou 

Prometeu, agrilhoando-o ao cume do Cáucaso, onde uma águia lhe arrancava 

diariamente o fígado que voltava a crescer (Schmidt 1997:228). 

A história de Prometeu tornou-se uma metáfora para a busca do conhecimento 

que desafia as normas estabelecidas e quebra fronteiras para encontrar a verdade. O ser 

humano, tal como Prometeu, tenta assemelhar-se a Deus, assumindo o seu papel de 

criador e reclamando para si a função de fazer nascer vida. Esta é a posição do ciborgue: 

um desafio constante dos limites impostos para chegar a um maior conhecimento e para 

aumentar capacidades, arriscando-se a sofrer consequências imprevisíveis.  
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Outra personagem mitológica que se destaca pelo carácter provocador, inovador 

e desafiante é Dédalo, célebre arquitecto do labirinto do Minotauro. Dédalo foi um 

engenhoso ferreiro, expulso de Atenas por ter morto o seu sobrinho e aprendiz, criador 

de uma invenção revolucionária que deixou o mestre possuído pela inveja. No exílio, 

em Creta, a sua genialidade como inventor ganhou a simpatia do rei Minos, que lhe 

encomendou um labirinto para encarcerar o monstro Minotauro. No entanto, a complexa 

arquitectura do labirinto não impediu Teseu, apaixonado pela princesa Ariane, de matar 

o monstro, orientando-se no edifício com uma linha atada ao dedo, que se ia 

desenrolando à medida que ele se ia introduzindo no mesmo. Dédalo foi encarcerado 

com o filho, Ícaro, e viu-se obrigado a fabricar mais uma invenção para conseguir 

escapar. Construiu dois pares de asas atadas com fio e cera, seguindo-se a conhecida 

história: apesar dos avisos paternos para não voar demasiado alto, Ícaro aproximou-se 

tanto do sol que a cera das asas derreteu e ele despenhou-se no mar. Dédalo sobreviveu 

e chegou à corte de Cócalo, na Sicília, onde se tornou um admirado arquitecto (Schmidt 

1997:81). 

O mito de Dédalo e Ícaro é uma das primeiras reflexões sobre a questão 

prostética e tem aspectos bastante curiosos. Por um lado, é notório o aviso contra 

invenções arriscadas, que podem levar a consequências desastrosas, pelas quais Dédalo 

é várias vezes castigado. Ele próprio não tolera o desafio, visto que mata o sobrinho por 

ciúme da sua invenção. Mas só Ícaro vai longe de mais, ao não respeitar os avisos do 

pai e deixar-se levar pela ambição de querer voar mais alto, sendo imediatamente 

castigado pela falta de prudência. Dédalo não é castigado por ter construído as asas, mas 

o filho é castigado por não as ter usado apenas para o seu propósito inicial. Ícaro é uma 

metáfora para o engenho humano e um aviso contra a ambição desmesurada, uma 

admoestação contra a tecnologia que não tem como finalidade apenas a satisfação das 

necessidades humanas, mas também os seus caprichos.  

As criaturas mitológicas são símbolos para a arte, para a ciência e para a 

tecnologia. A Quimera, por exemplo, era uma figura com cabeça de leão, ou de cabra, e 

cauda de dragão, que deitava chamas pela boca e devorava os humanos que se 

cruzassem no seu caminho. O carácter perigoso da criatura estava imediatamente 

expresso na ausência de fronteiras entre as várias espécies que a compunham, tornando-

a num ser híbrido, difícil de definir e de acção imprevisível (Schmidt 1997:233). 

Suzanne Anker e Dorothy Nelkin lembram que é habitual chamar-se quimera a 
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organismos construídos através de células e tecidos de duas ou mais espécies, ou às 

figuras da arte transgénica criadas a partir de técnicas como a montagem e a colagem. 

As quimeras tornaram-se metáforas para o caos, para a fragmentação e, principalmente, 

para o hibridismo (Anker&Nelkin 2004:108). Eva Sutton, na instalação Hybrids, 

permite aos participantes alterar as partes do corpo de animais desenhados digitalmente. 

De forma aleatória, o computador faz combinações surpreendentes entre cabeças, pernas 

e corpos de diferentes animais (vd. site oficial de Eva Sutton). 

Outros monstros que povoaram a cultura ocidental como símbolos de perigosos 

híbridos foram o Centauro, metade cavalo, metade homem, o Grifo, com cabeça de 

águia e corpo de leão, a Esfinge, irmã da Quimera, com busto de mulher, cauda de 

dragão e corpo de leão, ou o próprio Minotauro, junção entre homem e touro. Todos 

eles representavam uma ameaça para homens e deuses, servindo normalmente de 

protecção para lugares e segredos escondidos (Schmidt 1997:67,106,188). 

O mito existe porque permanece na cultura desde tempos imemoriais, porque 

perdura e se mantém vivo. Vão-se criando novas figuras, mas lembram sempre as 

antigas, de entre as quais o já referido ciborgue, ou os híbridos que nascem nos objectos 

artísticos. A mística e a espiritualidade podem manter-se na era da tecnologia e é esse 

aspecto que defende o autor Erik Davis, que fala numa ―techgnosis‖, em referência a um 

conhecimento espiritual da tecnologia. 

Surgiu, ao longo do último século, um medo de perder a dita espiritualidade e de 

que o ser humano ficasse definitivamente mergulhado numa era dominada pela 

tecnologia. Assistimos a um crescimento repentino de filosofias new age, praticantes de 

yoga, cristãos fervorosos, acupuncturistas, espíritas, etc., que reclamam o retorno da 

espiritualidade que o pensamento tecnicista terá alegadamente roubado à era actual. 

―Most of the spiritual, New Age, and religious activity of the moment is committed on 

one level or another to either trashing or supplanting the reductionist and mechanistic 

imaginary‖ (Davis 1998:131). 

No entanto, não é necessariamente verdade que essa parte da vida humana se 

tenha perdido completamente. Davis reclama um ―ciborgue espiritual‖, metáfora para 

um pensamento sobre a nossa relação fundamental com a máquina. Algumas filosofias, 

como por exemplo a de Hannah Arendt, defendem que nos estamos a afastar da nossa 

relação essencial com a natureza e com o próprio ser, mas quem sabe se não estamos a 
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esquecer que a relação com a tecnologia nos pode voltar a aproximar de nós mesmos, a 

reencontrar valores perdidos? Tal como refere Erik Davis: 

―Whatever social, ecological, or spiritual renewal we might hope for in the new 

century, it will blossom in the context of communicating technologies that already 

gird the earth with intelligence and virtual light.‖ (Davis 1998:335) 

 

Em conclusão, construímos diariamente figuras que povoam o imaginário da 

cultura ocidental, que não diferem tanto assim das criaturas da mitologia grega e que 

cumprem uma função de nos relembrar dos perigos resultantes do imprevisível 

hibridismo. Desta forma, será abordada a obra do artista de performance Stelarc, que 

muito tem contribuído para a construção do imaginário actual relacionado com a 

tecnologia e ciência. Tal como Dédalo, Stelarc explora os limites do conhecimento 

tecnológico; tal ele, arrisca-se a consequências possivelmente desastrosas. 

 

 

 

1.2 Imagens do corpo 

 

 

 

―In an age of volatile extremes, the body has become another realm of fantasy‖. 

(Anker&Nelkin 2004:185) 

 

 

Falar sobre o corpo sem uma perspectiva específica, seja ela religiosa, artística, 

médica, etc., não é, tal como indica o filósofo José Gil, muito fácil. O autor vai, aliás, 

um pouco mais além: ―quanto mais sobre ele se fala, menos ele existe por si próprio‖ 

(Gil 1997:13). O objectivo das próximas páginas será o de captar a perspectiva social 

sobre o corpo ao longo dos séculos, até chegarmos ao momento presente, em que se 

trata o corpo pós-humano. Para este fim, será importante reflectir não apenas sobre a 

forma como a sociedade encara e representa o corpo padronizado, mas também sobre os 

grandes desvios daquilo que é considerado normal: o monstro. 

Uma primeira questão a ser abordada prende-se com o facto de os horizontes 

sensoriais do ser humano terem sido amplamente alargados. O que está à vista não é o 
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que os nossos olhos podem alcançar, mas sim o que os telescópios, microscópios e 

satélites captam. O conhecimento está ao alcance das nossas mãos através dos novos 

meios de comunicação e das redes digitais. Um estudo da Universidade de Columbia, 

nos Estados Unidos da América, comprovou que a nossa memória dispensa o 

armazenamento de grande parte das quantidades massivas de informação que recebemos 

diariamente porque confia nos motores de busca da Internet para poder consultá-la 

posteriormente (Sanches 2011). A percepção sobre o corpo humano e sobre os seus 

limites alterou-se decisivamente.  

O corpo foi lugar de culto e de violência, foi espaço de adoração e de assédio, de 

intervenção e invasão. Ao mesmo tempo que delimita o sentimento de si, também 

estabelece pontos de ligação entre a mente e o exterior, qual receptor e emissor 

cibernético. Virtual e real, extensível e reproduzível, o corpo é múltiplo e está 

permanentemente conectado aos outros, às coisas e à informação, como se uma rede de 

fios invisíveis o trespassasse. 

O modo como o corpo é encarado e vivido no mundo ocidental alterou-se ao 

longo dos tempos devido a dois factores essenciais: a ciência e a religião. Eternos rivais, 

ambos têm em comum a pretensão de serem grandes narrativas sobre o ser humano, 

tendo sido até hoje a maior influência sobre a forma como este se vê a si próprio e ao 

mundo que o rodeia. Não é surpreendente, portanto, que sejam grandes condicionantes 

da forma como o corpo é percepcionado. 

Se iniciarmos um percurso pelos tempos primitivos, vemos que o corpo formava 

parte do cosmos, unificado com a natureza e alvo do culto da fertilidade, incluído nas 

orações à terra-mãe. As formas de manifestação artística representavam um corpo 

idealizado que não servia de modelo estético, tendo sim um objectivo muito prático. As 

estátuas e pinturas, figuras propositadamente deformadas, apelavam ao auxílio divino e 

à benevolência das condições naturais, que eram frequentemente adversas ao ser 

humano. Jorge Crespo vem ao encontro deste ponto de vista quando afirma: 

―O corpo assumia-se, aliás, sem dramas, para além dos que resultavam das precárias 

condições da existência, como o lugar privilegiado de saberes e poderes, dado que 

constituìa o essencial de todas as práticas e representações do homem.‖ (Crespo 

1997:15) 
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A Idade Média levou a um rápido crescimento da fé cristã, principalmente na 

Europa. O corpo é, na terminologia desta religião, a carne, lugar onde reside a origem 

do pecado. No entanto, a parte física do ser humano não era desprezada ou abandonada, 

visto que se tornava um meio para chegar ao espírito. Neste período, a religião defendia 

que a meditação e a purificação da alma eram mais bem atingidas através da 

mortificação do copo, que se operava através de actos de violência contra a carne, como 

por exemplo a autoflagelação e o jejum. Após os períodos de abstinência, as populações 

quebravam os regimes corporais com festas de influência pagã, das quais a mais famosa 

e duradoura foi o Carnaval, durante a qual se realizavam representações grotescas do 

corpo, em rituais que envolviam actividades puramente físicas como dançar, comer ou 

beber. Todos os rituais religiosos envolviam o corpo e requeriam não só um grande 

esforço físico, como também uma participação mais intensa e demorada do que 

actualmente. No entanto, não deixa de ser pertinente a observação das autoras Meredith 

Jones e Zoë Sofia, segundo as quais artistas como Stelarc e Orlan demonstram ainda 

características medievais nas suas performances, que normalmente são encaradas como 

o apogeu da arte pós-moderna: 

 ―Like medieval mystics whose views of the body as deficient led them towards, no 

away from, corporeal experiences of holiness, these contemporary artists 

demonstrate a willingness to subject the body to suffering for not meeting imagined 

ideals of beauty and technology.‖ (Jones&Sofia 2002:70) 

Defendem as mesmas autoras que o protestantismo mudou as regras do jogo ao pregar 

tanto a importância do diálogo interior que cada indivíduo estabelece com Deus, como 

da leitura individual da Bíblia, levando a religião para um nível mais cognitivo e 

textual, afastando-se definitivamente da acção física, típica da fé cristã.  

Foi também no século XVI que a anatomia iniciou o seu desenvolvimento e que 

o conhecimento sobre o interior do corpo humano passou a ser adquirido através da 

observação directa e da manipulação física. A arte esteve lado a lado com a ciência, já 

que muitos dos anatomistas eram também ilustradores que tentavam desenhar o corpo 

humano de forma perfeita, seguindo cânones clássicos de beleza e equilíbrio. O 

positivismo veio consolidar o saber científico. A fórmula epistémica da ciência abria a 

porta a uma série de disciplinas que estudaram todas as partes do corpo. Uma das mais 

populares durante a primeira metade do século XIX foi a frenologia, concebida pelo 

físico Franz Joseph Gall, ciência que estudava o cérebro enquanto órgão 
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compartimentado em áreas que correspondiam a determinadas funções e cujo tamanho 

dependia do nível de desenvolvimento de cada uma dessas áreas. John Van Wyhe 

aproxima o naturalismo científico da frenologia e afirma que Gall encarava a natureza 

como última instância de decisão sobre o destino dos indivìduos: ―Gall appealed to 

Nature as the ultimate arbiter, and was widely seen to have prevailed‖ (Wyhe 2004:19).  

O século XX foi marcado por um afastamento da religião e, também, do espírito 

cartesiano. A descoberta do código ADN fez com que o corpo deixasse de ser apenas 

um organismo em que todas as partes colaboravam entre si, para passar a ser pensado 

enquanto grande armazém de código de informação, o mesmo que uma base de dados 

gigante que contém todos os traços físicos e cognitivos que constituem um indivíduo. 

Esta descoberta possibilitou que cada ser vivo, animal ou homem, pudesse ser lido 

como um texto, e reconhecido através de qualquer partícula do seu corpo. As autoras 

Suzanne Anker e Dorothy Nelkin vêem a descoberta do ADN como uma redução do 

indivíduo a mero código, o que afecta o sentimento de autenticidade e originalidade 

humanista: 

― Reducing human life with all its social complexity to mere molecules, and 

assuming all life mysteries can be decoded, seems to denigrate the integrity of 

self as well as the social worth ascribed to human beings‖ (Anker&Nelkin 

2004:41) 

Este código tem ainda outro aspecto relacionado com a identidade do corpo, 

nomeadamente com a ideia de autenticidade: a possibilidade de copiar um ser vivo. 

Talvez o aspecto mais surpreendente dos últimos anos tenha sido a capacidade de 

intercambiar ADN entre espécies distintas, tornando o conceito de corpo em algo 

mutável e não estático. O corpo pós-humano é um armazenamento de informação que, 

ao ser traduzida num código comum, pode ser intercalada com informação de outra 

espécie. 

No entanto, a sensação que temos é a de que dessacralizámos o corpo: ―The 

deities of the organized body are not sacred to the new designers of evolutionary stable 

strategies‖ (Haraway 1991:67). O corpo dessacralizado serve frequentemente os 

propósitos do capitalismo, ao servir como valor de troca. ―Genetic engineering 

techniques transform living things (…) into marketable biomaterials‖ (Anker&Nelkin 

2004:153). Os gâmetas femininos e masculinos, óvulos e esperma respectivamente, são 

vendidos e têm mesmo um valor monetário. Existem outros aspectos do mercado que 



21 

 

ainda não estão muito desenvolvidos, mas que poderão vir a crescer nos próximos anos. 

Nos Estados Unidos, qualquer indivíduo tem já a possibilidade de patentear o próprio 

código ADN. Existem situações altamente polémicas, como o episódio contado por 

Laymert Garcia dos Santos num ensaio que trata questões de genética, sobre o secretário 

do Comércio dos Estados Unidos, que tentou patentear o código genético de um 

membro da tribo Guaymi do Panamá, alegadamente interessante para investigação 

farmacêutica. Noutra circunstância, um indivíduo chamado John Moore perdeu uma 

acção judicial para voltar a ter posse do seu ADN, após os seus direitos lhe terem sido 

alienados por motivos de interesse científico (Santos 2000:419). 

A formação da identidade do corpo está dependente da biotecnologia, dos 

transplantes e da medicina. O corpo é híbrido, mutável, fragmentado, textual, 

codificado. Desta forma, ele torna-se progressivamente independente dos 

constrangimentos sociais e biológicos, já que as possibilidades de sofrer modificações 

fazem com que a fisionomia com que nasceram seja apenas um acaso. Michael Jackson, 

através da personagem que criou, demonstrou-nos isso mesmo: a tecnologia permite 

modificar aspectos tão fundamentais como a cor da pele, fazendo com que o conceito de 

raça seja perfeitamente obsoleto. Podemos igualmente objectar que não é uma novidade, 

porque já o era antes. No entanto, existem sociedades, como a norte-americana, em que 

a raça está presente em vários aspectos da vida civil, sendo um dos campos que vigoram 

em documentos de identificação, tais como a carta de condução. 

A imagem que existe actualmente dos corpos biológicos é uma construção 

influenciada por vários intervenientes. Entre eles, contam-se a divulgação científica, a 

produção cultural, onde se incluem artistas como Stelarc, e a própria tecnologia, que 

permite tornar visíveis aspectos da vida que de outra forma seriam invisíveis, tal como 

considera Donna Haraway:  

―The various contending biological bodies emerge at the intersection of biological 

research, writing, and publishing; medical and other business practices; cultural 

productions of all kinds, including available metaphors and narratives; and 

technology, such as the visualization technologies that bring colour-enhanced killer 

T cells and intimate photographs of the developing foetus into high-gloss art books 

for every middle-class home.‖ (Haraway 1991:209)   

A computação gráfica deu origem a um novo olhar sobre o corpo humano. A 

visão dos primeiros anatomistas, através da experiência directa com a manipulação de 
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cadáveres, deu lugar ao contacto mediado, através de imagens, fotografias, radiografias 

e outras formas de retenção de informação e de observação indirecta. A medicina, 

particularmente, utilizou diversas formas de análise e recolha de informação, 

proporcionando-nos um olhar diferente sobre o mundo. Vivemos, em suma, uma época 

em que a imagem do corpo humano é mediada pela tecnologia e construída 

principalmente através dela, em contraste com épocas em que a sua formação era da 

responsabilidade das instituições sociais e religiosas. 

 

 

 

1.3 Monstros: normalidade e fronteiras do corpo 

 

 

 

O corpo pós-humano é um corpo no limiar. Julie Clarke caracteriza estes corpos 

de fronteira como algo que não está ainda definido e se encontra num estado de 

transição. ―Liminaridade‖ (liminality) refere-se a todos os seres que têm sido 

designados das seguintes formas: ―polluting, neither one thing nor the other, monstrous, 

diseased, queer, marginal, black, insane or female‖ (Clarke 2002:36). Cada uma destas 

designações refere-se a uma construção social em torno do conceito de normalidade e 

anormalidade, sobre aquilo que é expectável ser-se e sobre aquilo que não corresponde 

às expectativas da sociedade. Todas estas palavras têm um significado intrinsecamente 

negativo, insultuoso e de certa forma ameaçador, como se pudessem representar uma 

ameaça à ordem social. Mesmo a palavra ―female‖, conceito que pode à primeira vista 

parecer deslocado em relação aos outros, é facilmente associado a características como 

a fraqueza, o histerismo, a dependência ou a inferioridade, ao contrário do masculino, 

que representa força, poder e virilidade. 

Para autores como Donna Haraway, o pós-humanismo representa uma esperança 

de erradicação destas categorias e etiquetagens sociais, um esmorecer das fronteiras que 

separam o feminino do masculino, o homossexual do heterossexual, o indivíduo de pele 

negra do indivíduo de pele branca ou o deficiente motor da pessoa que se locomove por 

si mesma (Haraway 1991). É neste seguimento que surge a figura do ciborgue, tanto 
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promessa de um futuro sem estas categorias estáticas, como criatura que nos é estranha 

e desconhecida, razão pela qual iremos visitar de seguida o conceito de monstro. 

 

O monstro é a figura antinatural por excelência, definido normalmente como 

algo que tanto atrai o olhar curioso como provoca temor. O monstro é inseparável do 

grotesco e significa, enquanto adjectivo, a brutalidade, maldade ou perversidade de 

alguém cujo comportamento é definido como anormal ou anti-natural. Na Idade Média, 

as figuras monstruosas ou deformadas estavam, não raras vezes, associadas ao 

misticismo, à feitiçaria e ao ocultismo, envoltas numa aura de perigo e mistério. O 

monstro é uma figura que provoca incómodo e repulsa, mas também fascina, tendo 

igualmente o significado (descrito no dicionário), de ―prodìgio, portento, assombro‖, 

―maravilha‖. Esta associação deve muito aos primeiros exploradores que, após as suas 

viagens, traziam espécies desconhecidas que surpreendiam os que ficavam. Nos 

Descobrimentos, os monstros marinhos faziam parte das histórias contadas sobre as 

aventuras dos destemidos que se faziam ao mar para chegar a um mundo 

completamente novo e inexplorado (Gil 1994:77). 

A etimologia da palavra monstro está na raiz latina monstrum, que deu origem à 

palavra ―mostrar‖, com sentido de exibição, mas que se prende com o verbo monere, 

que tem também significado de ―advertir, anunciar‖. Segundo José Gil, a palavra tem 

sido erradamente identificada com monstrare, que significa ―ensinar um determinado 

comportamento‖ (Gil 1994:77). Mas esta confusão não se deu sem motivo: o monstro 

tem sempre uma ligação com o olhar, com a surpresa que nos provoca e com a vontade 

de que outros partilhem esse mesmo sentimento: ―Um monstro é sempre um excesso de 

presença‖ (Gil 1994:79). Ele exibe algo que devia estar oculto do olhar do outro, sem se 

preocupar, numa espécie de exibicionismo que incomoda o observador. 

O motivo de ficarmos tão curiosos e assombrados com estas criaturas deve-se ao 

facto de desafiarem a ordem natural e racional do mundo, representando uma 

interrupção e um desafio à normalidade. No Iluminismo do século XVIII, pensava-se 

que estes constituíam a chave para conhecer a evolução humana: ao estudar a anomalia, 

podia-se perceber como actuava a natureza para conseguir a perfeição. Construíam-se, 

nas casas dos mais ilustres, os chamados Gabinetes de Curiosidades, onde os mais 

abastados iam colocando espécies raras ou que apresentavam deformidades para 

formarem as suas colecções e poderem analisá-las ou simplesmente exibi-las. Dentro de 
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uma panóplia de frascos, era possível observar-se tumores, órgãos, esqueletos 

deformados e animais bizarros (Anker&Nelkin 2004:48). 

Já no século XIX, o monstro era essencialmente uma aberração para ser exibida 

em circos e feiras, onde servia como atracção principal. Frequentemente, esta era a 

única forma de uma pessoa deformada se sustentar, porque a integração na sociedade 

estava-lhe perfeitamente vedada. Vários museus, como o Mutter Museum, na Filadélfia, 

ou o Museu Vrolik, em Amesterdão, foram criados nesse século para mostrar corpos 

com deformidades. Os mesmos museus chegaram a promover também exposições 

fotográficas que mostravam artisticamente a bizarria e o grotesco (Anker&Nelkin 

2004:55-56). 

Posteriormente, o século XX trouxe uma espécie de obsessão em criar monstros, 

particularmente na arte que explora as questões da ciência. Segundo José Gil, a atracção 

do monstruoso reside particularmente no facto de se situar na fronteira, comportando 

em si, simultaneamente, o factor de humanidade e de não-humanidade. O autor cita o 

exemplo de um nascimento deformado, que ―mostraria como potencialmente a 

humanidade do homem, configurada no corpo normal, conteria o germe da sua 

inumanidade‖ (Gil 1994:125).  

Em nós próprios reside o germe do monstro: aquele lado negro, a que Sigmund 

Freud chamou as pulsões de morte, ou de Tanatos (Freud 1975), que ameaça 

permanentemente a destruição do eu ou o caos identitário. Em nós e à nossa volta existe 

sempre esse lado monstruoso, indefinido, que ameaça tornar-nos inumanos. 

Dificilmente conseguimos ver-nos representados no corpo do monstro, muito menos 

identificar-nos com ele. No entanto, podemos observar que podíamos ser assim e que o 

corpo monstruoso faz também, como todos os outros, parte da natureza. 

Como já foi referido, o monstro é exibição de uma realidade inegável, e essa 

exibição torna-se perturbadora pela simultânea identificação e não identificação que 

sentimos ao observá-lo. Carlos Peixoto Junior afirma que aquilo que o diferencia está 

em exposição permanente, havendo em si uma impossibilidade de integração, devido à 

absoluta singularidade da criatura (Junior 2010:184). É também um híbrido e, tal como 

o ciborgue, um ser individualizado e solitário. 

A figura do monstro está permanentemente ligada à do ciborgue por serem 

ambas criaturas míticas, híbridas, singulares e indefinidas, residindo na fronteira do 

humano e representando um desvio em relação ao que é socialmente considerado 



25 

 

normal. Na linha de pensamento de Donna Haraway, sobre o monstro-ciborgue 

enquanto ser subversivo, Carlos Junior aponta: 

―Se mulheres e monstros puderem ser considerados figuras emblemáticas da 

incompletude, acima de tudo, vale lembrar que ambos nos mostram que somos, cada 

um de nós, um desvio em relação ao suposto homem genérico e universal e que, 

nessa qualidade, cabe a cada um e a todos a aventura sensível de uma existência.‖ 

(Junior 2010:186) 

O mesmo autor refere que o ciborgue representa muitas vezes uma espécie de 

monstro com ―tratamento cientìfico‖ (Junior 2010:187), considerando as técnicas de 

transformação do corpo uma realidade contemporânea irreversível, sobre a qual 

devemos reflectir. Junior afirma que o capitalismo utilizou essas mesmas técnicas para 

transformar a vida em mercadoria, caminhando para uma espécie de nova eugenia que 

uniformizaria todos os seres. Defende que ―é justamente nesse mundo dos monstros que 

a humanidade tem que se apropriar do seu futuro‖ e que ela deve utilizar o ciborgue-

monstro como subversão do poder instituído (Junior 2010:187), demarcando a sua 

individualidade e fugindo à normalização. 

―O corpo do monstro comunica talvez uma coisa terrível nesta subversão do 

normal que provoca: uma catástrofe futura, uma desgraça que anuncia a vontade divina‖ 

(Gil 1994:85). O monstro parece representar um futuro negro, algo que nos assombra ao 

observá-lo. Passa-se o mesmo com o ciborgue quando nos transmite uma sensação de 

incómodo ao imaginarmos um mundo povoado e dominado por criaturas-máquina. 

Apesar da promessa de um futuro melhorado tecnologicamente, continuamos a sentir o 

ciborgue como monstro, uma aberração. José Gil considera que nós nos espelhamos 

permanentemente no outro e no mundo, pelo que o monstro não é excepção. 

Reflectimos nele o nosso duplo, a nossa imagem, mas, como é completamente 

impossível identificarmo-nos, ficamos apenas com um sentimento de temor e de 

imprevisibilidade. O autor conclui que esta é a razão pela qual o mundo de hoje está tão 

interessado em criar monstros, em explorar o grotesco: para tentar controlar o medo do 

caos que nos assola permanentemente. ―Nele se confundem duas forças de vectores 

opostos: uma tendência à metamorfose e o horror, o pânico de se tornar outro‖ (Gil 

1994:135). Na tese de Gil não vemos a menção ao ciborgue, mas sentimos que se 

aplica. Ao reflectirmos sobre esta figura quase-mítica da tecnologia, sentimos 

simultaneamente uma não-identificação e uma tendência para nos transformarmos nela.  
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O conceito de normal é cada vez mais frágil. O que é, então, normal na era da 

manipulação genética? Suzanne Anker e Dorothy Nelkin defendem que a engenharia 

genética alterou definitivamente o que era socialmente considerado normal. A 

possibilidade de hibridar, seleccionar artificialmente, ou de manipular o código genético 

de um ser vivo, para propósitos tão diversos como a cirurgia estética, a reprodução mais 

rápida dos organismos ou a correcção de ―defeitos‖ da espécie, fazem com que se torne 

muito problemático dizer o que é normal (Anker&Nelkin 2004:67). Um artigo da BBC 

designado ―Is deafness a disability?‖ fala-nos sobre a chamada ―Cultura Surda‖ e sobre 

os defensores da ideia de que ser surdo não é uma deficiência, mas sim uma 

característica de uma parte da população mundial (Atkinson 2008). Estes surdos não 

pretendem ser alvo de intervenções para poderem ouvir, porque sentem que estão a ser 

alvo de uma tentativa de normalização. É neste sentido que interrogamos: será que a 

normalidade é um estado, uma condição natural ou um ideal? Talvez o ciborgue venha 

demonstrar definitivamente que a anomalia pode ser uma reacção positiva a tentativas 

totalitárias de poder. 

 

 

 

1.4 Arte e ciência: o imaginário do corpo monstruoso 

 

 

 

A arte e a sociedade tiveram, ao longo dos tempos, diversas reacções à 

anormalidade e às deformidades anatómicas. Dois campos que abordam intensamente a 

aberração e o freak são a arte e a ciência, pelo que faz sentido explorar o tratamento do 

grotesco nestas duas áreas. 

Historicamente, a arte e a ciência estão próximas uma da outra. Durante o 

período renascentista, o humanismo veio trazer uma vontade de conhecimento do ser 

humano, por dentro e por fora. A arte regressou aos cânones clássicos para fazer 

representações cada vez mais próximas da realidade, em perfeita harmonia com as 

formas naturais do corpo humano, mas sempre com uma grande ênfase na 

proporcionalidade e no equilíbrio. Não eram representações realistas, mas sim 

idealizadas, de seres perfeitos aos olhos do Renascimento. Esta vontade de conhecer o 
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corpo levou a que a ciência procurasse formas de observação directa para construir o 

seu conhecimento baseado no estudo objectivo da realidade, o que conduziu a um 

grande desenvolvimento da anatomia. Artistas como Leonardo da Vinci eram também 

anatomistas, pelo que, ao estudarem o interior do corpo humano, desenhavam-no para 

poderem fazer representações artísticas mais aperfeiçoadas da musculatura, ossos, 

órgãos e outras partes do corpo. É por esta razão que ambas as disciplinas caminhavam 

lado a lado, auxiliando-se mutuamente. Artistas e cientistas partilhavam e continuam a 

partilhar características como a criatividade, vontade de inovação e experimentação. 

Esta ligação quebrou-se naturalmente quando a arte começou a deixar de parte o 

racionalismo e passou a basear-se no talento, na subjectividade e na inspiração. 

Naturalmente, as duas disciplinas foram-se afastando e colocaram-se em oposição, mas 

sem nunca se separarem completamente. Tal como afirma Carlos Fernandes, ―quase 

todas as expressões artísticas se cruzaram em algum momento histórico com a ciência‖ 

(Fernandes 2009:28). A fotografia e o cinema são exemplos bastante claros de como a 

tecnologia se envolveu directamente com a expressão artística. 

 Suzanne Anker e Dorothy Nelkin também defendem que as duas áreas acabam 

por ser complementares na sua existência (Anker&Nelkin 2004:4). A arte pode ser 

denúncia, uma tomada de posição e uma representação da forma como a sociedade 

encara as questões do seu tempo. Sendo assim, ela representa também as preocupações 

sociais relacionadas com a ciência e com o seu rápido desenvolvimento, nomeadamente 

durante o último século. A sociedade influencia a arte, que por sua vez influencia a 

sociedade e a forma como ela encara os desenvolvimentos da ciência. A arte põe em 

causa as ideologias dominantes e coloca em discussão as narrativas que a ciência 

constrói, impedindo que se tornem demasiado poderosas. 

―Science has left the private confines of the laboratory and become part and parcel 

of the social order.‖ (Anker&Nelkin 2004:185) 

A arte não tem de ser imediatamente agradável à vista, mas deve ser expressiva, 

de forma a causar um sentimento ou uma emoção, mesmo que seja uma sensação de 

repulsa. A ciência pode acabar por ser bela, como no caso de certas fotografias 

científicas, mas não tem esse propósito. Apesar das diferenças que as separam, a arte e a 

ciência podem não ser tão diferentes quando aparentam. No fundo, ambas se dedicam a 

quebrar fronteiras e partilham actualmente a tecnologia como base de actuação, daí que 
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seja natural que se influenciem. Suzanne Anker e Dorothy Nelkin observam que a arte 

integrou nos seus temas fundamentais as imagens da ciência, focando particularmente a 

revolução genética. Os artistas adaptaram essas imagens às chamadas formas 

arquetípicas (como por exemplo os monstros ou as figuras míticas), às questões 

fundamentais do ser humano (como a identidade, ou o retrato) e, por último, às técnicas 

comummente utilizadas na arte, como a montagem e a colagem (Anker&Nelkin 

2004:5). 

A parte da arte dedicada à manipulação de seres vivos é chamada bioarte. Os 

monstros da ciência contemporânea são resultados da transgenia, que manipula 

geneticamente os organismos para criar híbridos entre o homem, animais e plantas. A 

transgenia não é uma novidade, já que remonta à descoberta do código ADN, mas isso 

não a impede de continuar a ser um tema polémico e eticamente questionável, ou não 

levantasse sérias preocupações relacionadas com a alta taxa de experiências falhadas e 

com os potenciais riscos (Anker&Nelkin 2004:91). Claro que esta é precisamente a 

razão pela qual os artistas se interessam pelo tema dos monstros transgénicos, cujo 

imaginário é constantemente utilizado nas peças que abordam os desenvolvimentos 

científicos. Elisabeth Grosz refere-se deste modo a essa problemática: 

―Good art, as much as good science, presents us with the possibilities of bodies that 

are barely conceivable, that challenge and problematize the very stability and 

giveness of bodies, that force us to rethink our presumptions and our understandings 

of what bodies are.‖ (Grosz 2006:193) 

Um dos artistas mais proeminentes da bioarte é Eduardo Kac, oriundo do Rio de 

Janeiro, pelo que as suas criações são particularmente exemplificativas. Entre outros, 

um dos campos mais abordados por Kac é o da manipulação genética, já que o artista se 

dedica a criar seres híbridos entre animais, homens e plantas, fazendo surgir novas 

formas de vida, simultaneamente perturbadoras e fascinantes. Em entrevista, Eduardo 

Kac explica a razão do seu interesse: 

―a criação de novos seres que não existem na natureza é a região mais radical e é por 

isso que ela me interessa, é a região mais controversa, menos conhecida, mais 

problemática, mais difícil, que envolve o elemento relacional que me interessa. Não 

me interessa tanto criar coisas e objetos por si só, e sim seres e relações, seres que 

podem estabelecer relações‖ (Kac 2006) 
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O caso polémico do coelho Alba é flagrante e foi mesmo uma das criações mais 

discutidas do artista (cf. anexo 1, fig. 1). No corpo de Alba, um ser transgénico 

produzido por um laboratório francês, foi inserido o gene GFP, responsável por 

produzir uma cor verde fosforescente (Menezes&Graça 2007:32).  

A estrutura da hélice em espiral dupla, imagem do ADN, tornou-se 

particularmente icónica, sendo, por isso, outro dos temas mais recorrentes da arte e 

ciência. O escultor Tony Cragg, por exemplo, representou esta estrutura a partir de uma 

série de animais de peluche feitos em bronze que substituíam as moléculas que 

constituem o ADN, criando uma escultura chamada Code Noah (―Código Noé‖), em 

1988. O propósito do artista era confrontar materiais culturais (os brinquedos) com 

materiais naturais (as moléculas), reunindo numa peça artística estes dois mundos. 

Cragg considera que a natureza é ela própria uma construção cultural (vd. site oficial de 

Tony Cragg). 

Eduardo Kac criou a holopoesia que, segundo ele, é uma evolução da forma 

poética, ao permitir criar palavras e letras tridimensionais, escritas a laser, num 

holograma: 

―A poesia holográfica (…) desencadeia uma revolução sintática e epistemológica 

que aponta pragmaticamente para o futuro, quando a escrita pisctográfico-espacial 

não estará mais enclausurada no plano do suporte e quando os sistemas de impressão 

terão no hololito o seu mais banal recurso.‖ (Kac 2004:283) 

Na opinião deste criador, a poesia estava estagnada desde as vanguardas 

modernistas ou, mais concretamente, desde a poesia visual de Apollinaire. Por esta 

razão, justifica-se uma actualização da poesia, aproximando-a da imagem científica e 

tirando partido da tecnologia emergente. Se outras formas de arte, como a fotografia, 

têm usado, por exemplo, software informático para manipular a imagem, então também 

a poesia poderá usar a técnica para se reinventar. Em anos recentes, Kac estendeu o 

conceito para a biopoesia, em que são possíveis várias formas de expressão lírica a 

partir de manipulação de organismos, como átomos, moléculas ou bactérias. Por 

exemplo, é possível atribuir significado fonético a certos átomos e, quando estes se 

associam em moléculas, são criadas palavras inteiras (Kac 2004:283). 

A arte ADN pode muitas vezes ser vista como mera obsessão com formas 

grotescas, com monstros criados cientificamente. Por outro lado, o público vê-a 
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frequentemente como entretenimento puro, ao contrário de um questionamento 

verdadeiro sobre o que representa a ciência na sociedade. As experiências artísticas são 

também científicas e, como consequência, os artistas adquirem um papel quase divino, 

pelo facto de terem a possibilidade de criarem novas formas de vida. O artista 

supramencionado, Eduardo Kac, desenvolveu uma peça chamada História Natural do 

Enigma, apresentada em 2009 na exposição Inside [arte e ciência], na Cordoaria, em 

Lisboa. Esta obra consistia numa petúnia em cujas veias corria o ADN de Kac. Esta flor, 

geneticamente manipulada, possui pétalas cor-de-rosa, de um tom semelhante ao da pele 

do autor, e pequeníssimas veias vermelhas por onde correm as moléculas de ADN que 

evocam imediatamente sangue. Neste caso, o do próprio artista (cf. anexo 1, fig. 2). Para 

reforçar a ideia de ligação entre ambos, Kac chamou-lhe Edunia (petúnia+Eduardo). 

Lembramo-nos, a esse propósito, da questão da diluição de fronteiras referida atrás, que 

neste caso ocorre entre o mundo animal e o mundo vegetal, diluição essa que é 

possibilitada pela transgenia.  

A visão deste ―plantimal‖ (Kac 2009:138), como lhe chama o artista, é 

esteticamente apelativa. Porém, quando a sua génese é conhecida, este objecto torna-se 

desconcertante. Certamente podem ser consideradas aberrações, mas são também 

formas artísticas e belas, que despertam a atenção sobre o que ocorre nos laboratórios 

científicos. 

Nas histórias da cultura popular, mexer com transformações genéticas ou criar 

seres melhorados através de próteses tecnológicas representa sempre um território 

perigoso, com consequências imprevisíveis e, por vezes, desastrosas (Anker&Nelkin 

2004:64). Nas séries de banda desenhada, os super-heróis são frequentemente o 

resultado de experiências científicas falhadas e, por isso, acabam por ficar normalmente 

em terreno movediço: por um lado, possuem poderes que os humanos comuns não têm, 

por outro sofrem as respectivas consequências. O homem-aranha, por exemplo, era um 

fotógrafo comum, antes de ser atacado por um aracnídeo que vivia num laboratório 

científico e ver o seu ADN misturado com o do insecto. Tornou-se, desta forma, num 

super-herói com capacidades acima do comum, que lhe permitiram ser um protector dos 

restantes seres humanos. Escondeu a sua identidade através de um fato que criou para 

não ser reconhecido e para poder levar uma existência normal no dia-a-dia. No entanto, 

existiu uma altura em que não conseguiu despir esse disfarce e em que acabou por ficar 

corrompido pelo poder que adquiriu ao sofrer a mutação genética. Nesse momento, ele 
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passa a ser o vilão, um perigo para si mesmo e para os outros. É nesta ambiguidade que 

vivem as criaturas das histórias populares, que de um momento para o outro passam de 

heróis a ameaças para a população em geral. 

Na arte visual, os artistas dedicam-se a representar corpos disformes, mutantes, 

grotescos. John Isaacs, em 1997, criou The Matrix of Amnesia (cf. anexo 1, fig. 3), uma 

escultura de um corpo obeso e disforme, estendido pelo asfalto de uma rua despovoada, 

que desprende uma enorme massa de gordura da sua barriga, como se estivesse a 

derreter-se. O autor pretende lembrar o desenvolvimento celular primordial, quando o 

mundo estava povoado por formas de vida prototípicas (vd. site oficial de John Isaacs).  

É interessante traçar um percurso sobre a literatura que tratou o tema dos 

monstros criados pela ciência, porque foi ela uma das grandes responsáveis por povoar a 

cultura de seres perigosos extraordinários. Os híbridos representam normalmente na 

literatura grandes ameaças, por serem figuras ambíguas das quais é difícil saber o que 

esperar. A figura associada à criação das bestas e aberrações é, constantemente, a do 

cientista. Não é por acaso que a maioria das obras literárias e cinematográficas tem o 

nome de um ―doutor‖, que remete imediatamente para uma figura sinistra, obcecada até 

às últimas consequências com um objectivo eticamente muito questionável 

(Anker&Nelkin 2004:85). 

A primeira obra que invocamos, a qual tem presença na maioria dos estudos 

sobre monstros, é o romance Frankenstein or the Modern Prometheus, criação da 

escritora Mary Shelley, de 1818, que narra a história das experiências do Dr. 

Frankenstein. O médico deu vida a uma criatura monstruosa que se virou contra o seu 

próprio criador (Shelley 1973). Aqui reside um dos maiores temores em relação ao mito 

do ciborgue: o da imprevisibilidade e do perigo de tomar o papel de deus. Segundo 

Claudia Giannetti, o ponto de ligação entre os dois mitos reside precisamente nos 

propósitos científicos: 

―Aqui se encontra o ponto de conexão entre o mito de Frankenstein e o ideal do 

cyborg: ambos se traduzem nas obsessões das ciências por alcançar fórmulas de 

geração, independentes e assistidas da vida.‖ (Giannetti 2002:74) 

Outra personagem que serve de metáfora para os malefícios da busca pelo 

conhecimento científico é Fausto, o estudioso alemão que faz um pacto com o diabo, 

celebrizado na obra de Johann Wolfgang von Goethe. Fausto é uma personagem da 
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cultura popular alemã, que tradicionalmente servia a função de conto moralizador sobre 

a escolha do conhecimento técnico em vez da doutrina religiosa. A obra de Goethe 

Faust, Ein Tragödie é um complexo híbrido entre poema épico e peça de teatro e trouxe 

uma nova visão sobre a história popular ao representar a busca do conhecimento 

científico, já mais afastada da questão meramente moral e religiosa (Goethe 2003). 

O célebre pai da ficção científica, H.G. Wells, criou um romance distópico 

chamado A Ilha do Dr. Moreau em que um náufrago, Edward Prendwick, acaba por ser 

levado pelo navio que o salva para uma ilha onde um cientista leva a cabo experiências 

em seres vivos. Dr. Moreau realiza vivissecções, operando sobre as criaturas 

conscientes para criar híbridos entre humanos e animais. Moreau explica ao revoltado 

Prendwick que só o faz por amor à ciência, e a personagem principal compreende. No 

final, Moreau é morto pelos habitantes que ele próprio criou em laboratório e Prendwick 

acaba sozinho na ilha com os seres grotescos que não são nem animais, nem homens, 

até conseguir fugir num barco à deriva e voltar a terra, onde se afasta do mundo, 

horrorizado (Wells 1988). Mais uma vez a literatura traz um aviso contra os seres 

humanos que tentam ir além dos seus próprios conhecimentos e substituem o papel do 

criador, com resultados catastróficos. Dr. Moreau é uma metáfora para o desafio da 

ciência face à natureza e um alerta para o mundo de criaturas monstruosas que dela 

podem surgir. 

Os primórdios do cinema viram nascer o género do terror, cujo início se deu 

ainda nos filmes mudos, a preto e branco. Estes foram igualmente responsáveis pela 

criação de um imaginário obscuro, de cenários retorcidos, que trouxeram várias 

personagens de cientistas famosos. Das Kabinet des Dr. Caligari foi um dos primeiros, 

que em 1920 levou à tela a trama de um médico e do seu companheiro, o sonâmbulo 

Cesare (Robert Wiene 1920). Posteriormente, em 1940, foi lançado o filme Dr. Cyclops, 

sobre as experiências de um cientista que conduzia uma investigação com o propósito 

de diminuir o tamanho de organismos vivos através de radiação (Ernest B. Schoedsack 

1940). Nesta altura, ainda não eram bem conhecidos os efeitos da radioactividade, mas a 

cultura popular já expressava os seus receios através destas formas artísticas. 

Tanto a arte como a cultura popular expressam, naturalmente, os temores da 

sociedade em relação às experiências científicas e aos seus possíveis resultados. São 

elas as grandes responsáveis pela construção do imaginário que associamos à ciência e à 

figura do ―doutor‖, a caricatura do homem de ciências que não olha a meios para atingir 
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os seus fins. Os monstros que moram no inconsciente colectivo ganham vida na 

literatura fantástica e adquirem uma forma visual no cinema. No entanto, expressões 

como a bioarte levam as suas acções ao limite, ao entrar no campo do laboratório e 

vestir a bata do cientista, porque para além de uma caricatura ou de um aviso sobre os 

perigos de alterar a natureza, experimentam os próprios métodos científicos. Seja para 

reflectir sobre a actividade da ciência ou para encontrar novas formas de expressão 

artística, a arte leva a cabo projectos verdadeiramente arriscados. 

 

 

 

1.5 Prostética: extensões do corpo 

 

 

 

Após uma visão geral sobre perspectivas do corpo e das suas deformidades, 

atravessámos as expressões de arte e ciência que exploraram os modos como a 

tecnologia pode alterar o conceito tradicional de corpo e daquilo que é considerado 

normal ou anormal, visitando também as personagens literárias que construíram a visão 

cultural sobre a interferência dos cientistas na natureza. Nesta fase, abordaremos a 

forma como a tecnologia criou extensões que vão para além do corpo biológico e que 

permitem que o ser humano se auto-supere. Trataremos, deste modo, a prostética, tal 

como é normalmente designada a ciência que aborda extensões ou substituições das 

funções naturais do corpo.  

Para uma maior clareza metodológica, podemos identificar sete tipos de reflexão 

sobre a prótese, apoiados na classificação de Vivian Sobchack (Sobchack 2006:19). O 

primeiro é a consciência prostética, uma reflexão sobre o conceito de substituição de 

partes ausentes. O segundo é a memória prostética, no qual se inserem todo o tipo de 

bases de armazenamento de informação que substituem a mente na função de gravar e 

recordar.
1
 O terceiro tipo é a prótese estética, que está relacionada com todo o tipo de 

                                                             
1  Apesar da obsessão com a extensão da memória, talvez não seja exactamente como Jorge Crespo 

afirma: ―A tolerância e a memória não se admitem numa época que rejeita viver de recordações‖ (Crespo 1997:16). 

Talvez seja até o oposto, já que vivemos numa sociedade tão obcecada com a memória, que inventámos dispositivos 

sem conta para conseguir aumentá-la, gravando todos os pequenos momentos da nossa existência. 
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arte que utiliza objectos prostéticos para produzir a peça artística. O quarto aborda os 

territórios prostéticos, ou seja, todos limites da união entre o corpo e a tecnologia. Uma 

quinta área de reflexão prende-se com os dispositivos prostéticos, que permitem 

modificar aspectos formadores de identidade, por exemplo, modificando características 

físicas. O sexto tipo de reflexão aborda todos os processos prostéticos, que levam à 

criação de criaturas híbridas, com elementos orgânicos e inorgânicos. O último designa-

se subalterno prostético (prosthetic subaltern) e utiliza o imaginário da prótese como 

uma metáfora para a promessa do corpo pós-humano e do mito ciborguiano.  

Vivian Sobchack considera esta última linha de pensamento tendencialmente 

abusiva, tendo em conta que se afasta da realidade para se refugiar na metáfora 

(Sobchack 2006:19). A autora é de opinião que os estudos prostéticos utilizam a ideia 

de corpos incapacitados como metáfora para a evolução humana através da tecnologia, 

traduzida na imagem do ciborgue, a figura por excelência da constante superação dos 

limites naturais. A autora sofreu a amputação de uma perna e defende que experimenta 

quotidianamente a materialização daquilo que é chamado, no âmbito académico, o pós-

humano. Sobchack considera que a prótese é utilizada como ferramenta teórica para 

avaliar todos os contactos entre corpo e ferramentas, um chavão: ―It has become 

topological currency for describing a vague and shifting constellation of relationships 

among bodies, technologies, and subjectivities‖ (Sobchack 2006:18).  

O académico Hermínio Martins chamou ao conjunto de textos sobre a questão 

da tecnologia enquanto extensão humana a ―teoria prostética da tecnologia‖, uma ideia 

que surge no século XIX, com ecos no darwinismo, psicanálise e marxismo. O autor 

refere que os instrumentos construídos pelo ser humano funcionam como meios para se 

conhecer a si próprio, já que ―…é o estudo dos produtos da acção humana, 

especialmente na forma estável de objectos tecnológicos, que melhor revela os poderes 

do Homem à mente humana‖ (Martins 2011:17). Ernst Kapp abordou este tema em 

1877 de forma bastante extensiva, ao desenvolver a teoria da ―projecção orgânica‖ 

(Organprojektion), que considerava que todas as invenções tecnológicas são 

reproduções de partes orgânicas do corpo (Martins 2011:16). Por exemplo, um 

contentor tem o formato de duas mãos em concha, um ecrã seria feito a partir da ideia 

de um olho e os fios eléctricos a partir do sistema nervoso. Kapp considerava que o ser 

humano reflecte a natureza naquilo que produz e que, portanto, toda a tecnologia é 

como um reflexo de si próprio no mundo.  
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Posteriormente, a psicanálise chegou a uma conclusão semelhante. No ensaio 

designado O Mal-estar na Civilização, Sigmund Freud considera que a invenção de 

instrumentos marcou o início daquilo a que chama civilização: 

―Se remontarmos suficientemente às origens, descobriremos que os primeiros atos 

de civilização foram a utilização de instrumentos, a obtenção do controle sobre o 

fogo e a construção de habitações. (…) Através de cada instrumento, o homem 

recria seus próprios órgãos, motores ou sensoriais, ou amplia os limites de seu 

funcionamento.‖ (Freud 2011:17) 

Na óptica freudiana, o conceito de civilização refere-se ao processo de tornar o 

espaço natural em espaço útil para a humanidade, através do domínio progressivo da 

natureza, culminando hipoteticamente no ponto em que todo o planeta seria coberto por 

estruturas levantadas por mãos humanas. A visão de Freud vai ao encontro da opinião 

de Kapp no sentido em que volta a afirmar que estes instrumentos sempre foram 

construídos a partir de modelos retirados do corpo humano. Mas vai também um pouco 

para além disso: 

 ―O homem, por assim dizer, tornou-se uma espécie de ―Deus de prótese‖. Quando 

faz uso de todos os seus órgãos auxiliares, ele é verdadeiramente magnífico; esses 

órgãos, porém, não cresceram nele e, às vezes, ainda lhe causam muitas 

dificuldades. (…) As épocas futuras trarão com elas novos e provavelmente 

inimagináveis grandes avanços nesse campo da civilização e aumentarão ainda mais 

a semelhança do homem com Deus.‖ (Freud 2011:18) 

Freud, ateu convicto, destaca o papel do ser humano enquanto criador e, 

consequentemente, enquanto ―substituto‖ de Deus, um papel que se concretiza através 

da acção prostética. Se, por um lado, se enaltece a capacidade de criar esses 

instrumentos, por outro revela-se um evidente elogio à capacidade de fazer com que 

esses objectos o transformem numa versão melhorada de si próprio. Por outras palavras, 

o ser humano consegue construir os meios do seu próprio desenvolvimento. Elizabeth 

Grosz concorda com este ponto e considera que, ao longo da História, a tecnologia 

influenciou o homem tanto quanto ele influenciou a tecnologia, a tal ponto que poderia 

até ser construída uma história da civilização através de uma visão sobre os 

desenvolvimentos tecnológicos: ―Bodies and technologies function in a self-feeding 

relation where transformations in one produce transformations in the other, which in 

turn feed back on both‖ (Grosz 2006:188). 
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Para analisarmos mais a fundo o que significa a incorporação destes 

instrumentos no corpo, há que encontrar as raízes da prostética. A palavra prótese ou 

próstese terá sido formada a partir do grego pro-, que significa ―à frente, diante de‖, ou 

pros-, que significa ―junto a, sobre‖, com o sufixo thésis, do verbo títhemi, ―colocar, 

acrescentar‖, segundo o Dicionário de Português-Grego e Grego-Português, de Isidro 

Pereira. A ténue diferença do prefixo, que em prosthesis tem sentido de acrescentar e 

em protesis de colocar diante, esbateu-se com o uso, e é visível apenas nas formas 

preferidas da palavra em cada língua. Enquanto no inglês se escolheu prosthesis, nas 

línguas latinas usam-se palavras derivadas de prothesis, tal como prótese, em português, 

ou prothèse, no francês.  

A prothesis tem as suas raízes na medicina e foi utilizada primeiramente por 

Hipócrates para designar um talo de madeira que colocou a um dos seus pacientes, em 

substituição de uma perna amputada, ficando desde então conotada com a utilização de 

objectos para fazer as vezes de capacidades físicas perdidas. Mas só muito mais tarde é 

que o mundo viu nascer as primeiras indústrias de próteses, graças a uma tragédia na 

história da humanidade que deixou marcas profundas: a primeira guerra mundial. 

Durante a guerra muitos soldados ficaram mutilados nas batalhas, principalmente nas 

frentes das trincheiras. As ruas das grandes cidades europeias encheram-se de 

amputados, homens que antes tinham pertencido às frentes do exército e que agora se 

viam desmembrados, cegos ou doentes. A medicina via-se a braços para conseguir dar 

resposta a todos os incapacitados que voltaram da guerra, pelo que a indústria prostética 

se desenvolvia a olhos vistos. O produto dessas indústrias era maioritariamente 

constituído por braços e pernas mecânicos, construídos de forma a assemelharem-se o 

mais possível aos membros cortados, quando observados de fora. Marquard Smith opina 

que o mais importante seria a invisibilidade da prótese: ―the truth and success of the 

discourse of prosthesis are premised on hiding the presence of an amputees disability 

(their physical otherness) and that visibility makes failure all too evident‖ (Smith 

2006:51-54). 

Havia, na altura, uma preocupação principalmente estética e normalizadora, de 

forma a evitar o choque provocado pelos cotos dos amputados, que causava repulsa 

aqueles considerados ―normais‖, os que possuìam ainda todos os membros intactos. 

Para além disso, interessava também ao poder minimizar as críticas a uma guerra 
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destrutiva. Os médicos que construíam estas próteses tinham ainda em mente a 

necessidade de reintegrar os ex-combatentes na sociedade e torná-los novamente mão-

de-obra útil, pelo que se empenharam em desenhar braços e pernas de madeira, com 

elaboradas articulações de metal que imitavam os movimentos naturais. Devido à moda 

da época, os corpos normalmente tapados permitiam esconder estes mecanismos do 

olhar alheio, pelo que apenas um ligeiro coxear poderia revelar uma perna falsa. 

Mas houve uma mudança considerável no caminho que a prostética traçou ao 

nível da medicina, desde o grande desenvolvimento na produção industrial de membros 

de madeira e aço, no século XIX, até aos modelos contemporâneos que se tornam 

completamente invisíveis a olho nu. A preocupação com a opinião alheia e com o olhar 

do outro foi diminuindo com o passar das décadas do século XX, sendo substituída por 

um foco na função da prótese propriamente dita. O desenvolver da tecnologia fomentou 

a confiança da sociedade nos benefícios que esta poderia trazer, dando azo a visões 

utópicas transhumanistas de que o futuro do mundo seria melhor através delas. A figura 

do ciborgue materializou esta esperança numa imagem simultaneamente perigosa e 

atractiva, contribuindo para que as próteses passassem a ser encaradas como meios para 

a evolução humana e como possibilidade de melhoramento de capacidades físicas 

naturais. 

A diferença entre a prostética tradicional e a actual reside, em grande parte, na 

forma como eram vividas as esferas pública e privada no século XIX e como são 

vividas actualmente. No século da revolução industrial, havia um abismo entre a rua, 

(correspondente à polis grega), e a casa, (o oikos), esfera da intimidade e da privacidade, 

tão valorizadas pela época do Romantismo. Na rua, o espaço social por excelência, era 

importante que cada um se comportasse de acordo com o seu papel e não houvesse 

manifestações sobre questões do foro íntimo. A prótese desempenhava, portanto, uma 

função de integração no grupo, uma forma de passar despercebido e de quem a usava se 

sentir longe do olhar do outro, mantendo a sua privacidade. Em casa, podia até ser posta 

de parte num momento mais tranquilo.  

O século XX desvalorizou a vida privada e pôs à vista questões que antes seria 

impensável retirar do seio do lar ou do foro individual de cada um. Por esta razão, fazia 

menos sentido criarem-se próteses como substituições visuais dos membros ausentes. O 

objectivo passou a ser o de imitar as funções biológicas da parte corporal em falta e o 

foco passou a incidir mais sobre a parte prática e menos sobre a estética. Com o avançar 
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do tempo, criaram-se próteses neuronais e sensoriais, as quais operam de modo 

totalmente diferente, já que estão ligadas directamente a terminações nervosas, facto 

que permite enviar estímulos recebidos do exterior para o cérebro. Neste âmbito, a 

percepção do mundo que o sujeito portador de uma prótese actualmente tem é muito 

diferente da percepção daquele que usava uma prótese mecânica, porque o tipo de 

tecnologia modifica o modo de apreensão da realidade.  

Os protesistas passam a preocupar-se mais com as sensações e com o que cada 

pessoa consegue sentir internamente, ao invés de se focarem na imagem que transmite 

aos outros. As próteses mecânicas, mais estéticas do que funcionais, obrigavam o 

utilizador a construir um mundo de sensações novas, adaptando-se ao membro 

mecânico; as próteses actuais adaptam-se a quem as usa. Por exemplo, o famoso 

neurologista norte-americano Paul Bach-y-Rita, que estudou a substituição de 

percepções sensoriais, chegou a desenvolver um sensor ligado à língua e a uma câmara 

externa que envia informação ao cérebro, permitindo devolver a vista a deficientes 

visuais (Davis 2006:149).  

Estas próteses têm limites ao nível da quantidade de sensações que transmitem 

ao indivíduo, já que qualquer informação negativa, como a dor, é suprimida. Há 

também um problema de controlo, porque estas próteses não incentivam acção 

voluntária, como acontece com uma cadeira de rodas, por exemplo. É uma espécie de 

―marionetismo‖, porque em vez de propiciarem iniciativa, lançam estìmulos que 

provocam resposta automática. Mas existe outro facto curioso: os indivíduos amputados 

descrevem uma permanente sensação de ausência, que não significa uma ausência de 

sensação. O ―não sentir‖, referindo-nos quer à falta de dor, quer à inexistência de uma 

parte do corpo, é também uma sensação viva de dormência, um fantasma, que por vezes 

requer mesmo a comprovação que não está lá (Cartwright&Goldfarb 2006:134). O 

sujeito e a prótese têm um problema de conexão permanente, de pertença e não 

pertença, porque a prótese não substitui a sensação constante de ausência. 

Apesar de não cumprir uma função estética, o design das próteses actuais não é 

desagradável à vista, como por exemplo no caso das pernas da modelo e atleta Aimee 

Mullins, a quem foram amputadas as duas pernas durante a infância. Mullins é a super-

heroína e ideal de ciborgue moderno, que tem defendido uma alteridade do ser que, 

segundo ela, não tem de se compartimentar em deficiente ou não-deficiente (Sobchack 

2006:38). No entanto, continua a ser desconfortável e a causar-nos um misto de 
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admiração e de repulsa, um sentimento que se repete inevitavelmente a cada avanço da 

ciência e tecnologia neste campo. O ser prostético, o ciborgue, é um de nós ou é algo 

acima de nós, que tememos e respeitamos?  

Os autores Marquard Smith e Joanne Morra, numa compilação de textos sobre 

esta questão, referem a prótese como uma metáfora para o pós-humano: 

―Pointing to an addition, a replacement, and also an extension, an augmentation, and 

an enhancement, prosthesis has become a staple in the armory of metaphors or 

tropes that are utilized by intellectuals, scholars, students, and practitioners who are 

concerned with interaction in general between the body and technology in 

modernity as they figure a conception of prosthetic lives in our posthuman times.‖ 

(Smith&Morra 2006:2) 

Vivian Sobchack aponta um outro aspecto relacionado com a perspectiva de 

quem possui realmente um objecto prostético. Em vez de se sentir um ser capacitado 

para além do normal, já que as próteses de pernas permitem muitas vezes uma 

deslocação mais rápida do que o habitual, quem as utiliza encara-as apenas como um 

modo de tentar parecer-se com o que é considerado normal, como se fossem 

incompletos sem aquele pedaço de plástico (Sobchack 2006:23). Quando substituição 

de um membro, a prótese não é uma disrupção nem compensa uma ausência, já que a 

pessoa que a utiliza não volta ao estado anterior: torna-se outra pessoa: ―This is a 

question of not just masquerading but rather actually becoming something other” 

(Sobchack 2006:51).  

Alfonso Lingis concorda que a prótese pode funcionar como uma tentativa de 

normalização: ―The whole art of prosthesis is to restore the harmony and proposition of 

the natural body and the equilibrium and pose of its movements‖ (Lingis 2006:76). Não 

obstante, este não é o único fim, pois a prótese pode ser também uma afirmação da 

vontade individual do sujeito e uma forma de traçar um caminho próprio, caso seja 

utilizada para demarcar a individualidade e a diferença, como em casos já existentes de 

próteses incorporadas em permanência. Neil Harbisson, que implantou um eyeborg para 

superar o daltonismo, será um exemplo abordado mais adiante. 
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Noutra perspectiva, Katherine Hayles considera que o corpo é a prótese do 

espírito, a primeira, de onde partem todas as outras, que se inicia no momento em que 

nascemos e desde aí funciona como um projecto continuado:  

―The posthuman view thinks of the body as the original prosthesis we all learn to 

manipulate, so that extending or replacing the body with other prostheses becomes a 

continuation of a process that began before we were born‖ (Hayles 1999:3) 

Se partirmos do pressuposto da autora, podemos considerar-nos sujeitos 

prostéticos e pensar a prótese como parte não só inerente ao ser humano, como até 

mesmo uma condição para o ser. 

 

 

 

1.6 Identidade do corpo no pós-modernismo 

 

 

 

A identidade do sujeito esteve, em todas as épocas, ligada ao conceito de corpo. 

Para o autor Ras Steyn, ela está relacionada com três aspectos: o externo, o interno e o 

psicológico: 

―Identity is the external (clothing and other status accessories as class indicators, 

skin as race identification, nationality, physical deformity, ideal beauty etc.), internal 

(auditory or muscle dysfunctions, HIV status, pregnancy, malignant tumors or ulcers 

and the like) and psychological (personality traits, intelligence, mental impairment, 

neurosis or psychosis) attributes of the human body.‖ (Steyn 2005:14) 

O conceito de identidade ligada ao corpo tem vindo a sofrer uma evolução que 

pode ser dividida em três grandes períodos temporais: pré-moderno, moderno e pós-

moderno. 

O pensamento pré-moderno considerava a parte social da vida como a mais 

importante, sendo que a identidade corresponderia, em primeiro lugar, ao ser social e só 

depois ao Eu interior, o qual era visto como algo estável e permanente. Não eram tidos 

em conta os traços físicos ou as características psicológicas, mas sim aspectos como a 

hierarquia ou o grupo social a que pertenciam os indivíduos.  
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Na modernidade, o indivíduo viu-se dividido numa multiplicidade de papéis 

sociais. Segundo Ras Steyn, esta identidade era transitória, instável e dependente do 

contexto e do protocolo. Em situações diferentes, o sujeito actuava de formas distintas; 

o espaço pessoal era o único reservado ao seu verdadeiro Eu. Ao longo de um dia, o 

indivíduo não teria uma forma de ser estável e constante, mas sim várias máscaras 

sociais, como camadas colocadas sobre a personalidade genuína. Este modo de pensar 

resultou em longas e impossíveis buscas de uma essência única, imutável e 

independente do contexto social (Steyn 2005:12). Este foi também o período do 

positivismo científico e do Iluminismo, que precedeu o grande desenvolvimento 

industrial do século XIX. Os avanços da ciência distanciavam-se da técnica, que se 

tornava cada vez mais sofisticada, mas sempre exterior ao corpo humano: 

―Uma vez que a epistemologia moderna separou o natural do cientìfico, o homem da 

máquina, a ciência da cultura, só pode entender a máquina como mero instrumento, 

sempre exterior, nunca imbricado no humano.‖ (Tucherman 2002:60) 

A pós-modernidade trouxe uma nova forma de encarar as questões de 

identidade: ―Our current postmodern era can be characterized as a transitional period of 

the disintegration of body-identity‖ (Steyn 2005:14). O clima dominado pelo 

consumismo, pelas novas tecnologias cibernéticas, pelos média globais, massificados, e 

por uma enorme variedade de subculturas emergentes, causaram uma fragmentação de 

todos os aspectos da vida. Isto conduziu, inclusivamente, a uma perda do sentimento 

identitário. Tal como indica Jean-François Lyotard, perderam-se pontos de referência, 

desacreditaram-se as grandes narrativas da humanidade e o rígido sistema de valores da 

sociedade moderna passou a ser questionável e transitório (Lyotard 1989). Esta 

multiplicidade reflectiu-se também no corpo, que se tornou espaço de experimentação e 

desconstrução de identidades. Curiosamente, foi a medicina que permitiu a modificação 

do corpo através da tecnologia, o que acabou por ser uma libertação dos 

constrangimentos biológicos e deu azo a intervenções das mais diversas formas 

(tatuagens a laser, implantes subcutâneos, etc.). 

O surpreendente leque de possibilidades ao dispor da ciência para levar a cabo 

modificações físicas faz com que haja dificuldade em escolher uma aparência. Celia 

Lury refere um ―indivíduo experimental‖ (experimental individual), descrevendo-o 

nos seguintes termos: ―It is an individual who in looking in the mirror in the 
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technological order no longer sees a reflection, but looks through the mirror to what he 

or she could be‖ (Lury 1998:23). Estamos perante um sujeito que reclama não só a 

posse do seu corpo, como também a acção sobre si mesmo. 

 O sujeito moderno é plural e fragmentado, tal como muitos artistas expressaram 

nas suas obras. John Keats dizia que o poeta era um ser plural, enquanto Fernando 

Pessoa levou esta ideia às últimas consequências ao criar a heteronímia. Não obstante, 

só no pós-humanismo é que a fragmentação se exteriorizou fisicamente. Por outro lado, 

o ser humano enfrenta agora o medo de perder a autenticidade, ao serem criados seres 

que se lhe assemelham. Gilles Barbier, um artista plástico, criou vários autómatos 

independentes que o representavam nas suas várias identidades: ―These varied ―same-

others‖ represent some of Gilles Barbier‘s multiple identities, some of his possible 

realities‖ (Verdier 2003:20). A imagem perturbadora de um robô que se nos assemelha 

só pode ser ainda mais perturbadora quando se multiplica por vários, como uma viagem 

à casa dos espelhos. 

Apesar de tudo, o controlo da imagem através de alterações por meio da 

tecnologia não equivale necessariamente a fragmentação. Pelo contrário, esta 

possibilidade significa um novo poder e controlo sobre a aparência, sobre o olhar do 

outro e sobre a imagem que ele tem de nós, como constata Thérèse St. Gelais: 

 ―…mastery of appearances is the source of power. (…) This is easy to accept, 

because it suggests that mastery over the body is ostensibly the same as control over 

cultural and social expectations.‖ (St. Gelais 2003:66) 

Ieda Tucherman faz a distinção entre duas formas de modificação que podem 

alterar as fronteiras tradicionais do corpo. Por um lado, a intrusão, que se refere à 

introdução da tecnologia no corpo, fazendo com que esta passe a pertencer-lhe. Por 

outro, a mediação/conexão, que expande a capacidade de o sujeito estar em 

comunicação com o mundo para além da barreira da pele (Tucherman 2002:67). Stelarc, 

o caso de estudo neste trabalho, que se considera a si mesmo como um ciborgue e que 

declarou insistentemente, e em várias circunstâncias, que o corpo está obsoleto, explora 

estes aspectos.  
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1.7 Transhumanismo como profetismo de possibilidade 

 

 

 ― É tão triste e perigoso não suportar os olhos para ver, os pulmões para respirar, a 

boca para engolir, a lìngua para falar, o cérebro para pensar…? ‖ (Deleuze e Guattari 

2007:200)  

 

 

O transhumanismo é um dos movimentos contemporâneos que mais defende e 

acredita na capacidade de o homem se superar através do desenvolvimento científico e 

tecnológico. Esta linha de pensamento olha para o futuro como um extenso horizonte de 

hipóteses e potencialidades a serem exploradas, profetizando possibilidades múltiplas. 

A primeira utilização da palavra transhumanismo (transhumanism) atribui-se ao 

biólogo Julian Huxley, irmão do escritor Aldous Huxley, que a escolheu para título de 

um artigo optimista sobre a necessidade de uma mudança social, face às possibilidades 

que a ciência abria para o ser humano, no qual descrevia o conceito da seguinte forma: 

 ―The human species can, if it wishes, transcend itself —not just sporadically, an 

individual here in one way, an individual there in another way, but in its entirety, as 

humanity. We need a name for this new belief. Perhaps transhumanism will serve: 

man remaining man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and 

for his human nature." (Huxley 1957) 

O pensamento transhumanista é caracteristicamente utópico e defendido 

principalmente por personalidades ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. 

Na sua génese encontra-se a crença de que o futuro do ser humano moldar-se-á através 

do desenvolvimento tecnológico e das possibilidades por ele abertas, tais como a 

extensão de capacidades biológicas, o aumento da esperança média de vida ou 

quaisquer outras formas de desenvolvimento da espécie humana e de prevenção da sua 

extinção por motivo de doenças ou de outras causas de morte.  

Esta corrente de pensamento acredita que a evolução darwinista é um modelo 

em decadência que será substituído pelo progresso tecnológico responsável e 

consciente, o qual será igualmente capaz de levar o homem a um estado de paz e 

harmonia com os outros e com o meio ambiente. Assim como destruiu a natureza para 

construir o mundo à sua imagem, desenvolvendo técnicas e objectos que o ajudaram na 
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acção terrena, o ser humano poderá, com os mesmos instrumentos, encontrar a forma de 

repor o equilíbrio. Da mesma forma que perturbou a harmonia ambiental com a 

exploração petrolífera e carbónica, poderá investir em energias renováveis para 

minimizar a pegada ecológica. 

Este movimento ganha forma na World Transhumanist Association, 

identificada pela sigla H+, ou Humanity+, uma representação gráfica do modo como a 

associação acredita no aumento e na melhoria das capacidades humanas, bem como na 

criação de seres aperfeiçoados que se distanciam da eugenia tradicional. A organização 

explana, na sua declaração de princípios, que encara o desenvolvimento humano no 

futuro como dependente da ciência e da tecnologia, as quais permitirão superar o 

envelhecimento, curar incapacidades cognitivas, impedir o sofrimento (involuntário, 

acrescentam, já que a escolha individual é um dos valores basilares aqui defendidos) e 

alargar o espaço de habitação para fora do planeta Terra (c.f. Transhumanist 

Declaration). 

O H+ propõe uma visão optimista, mas ponderada, sobre a evolução humana 

através da tecnologia, consciente dos riscos que poderão ser enfrentados devido à 

ausência de conhecimento sobre a maioria dos assuntos que são tratados, mas 

argumentando que não deverá constituir impedimento para os avanços do 

conhecimento. A genética, por exemplo, que se afigura como um dos campos mais 

revolucionários, no qual se deposita a esperança de curar doenças e melhorar 

capacidades biológicas, constitui-se simultaneamente como um dos mais perigosos e 

imprevisíveis, já que a sua novidade impede um conhecimento profundo não só dos 

resultados dos processos, mas também dos riscos que lhe estão inerentes, sendo por isso 

necessário um balanço sério dos benefícios que cada acção pode trazer: 

―Research effort needs to be invested into understanding these prospects. We need to 

carefully deliberate how best to reduce risks and expedite beneficial applications.‖ 

(c.f. Transhumanist Declaration) 

Ao encarar a natureza como algo que escapa ao controlo do ser humano, o 

movimento transhumanista tenta proteger-se das acusações de radicalismo que lhe são 

feitas, demonstrando que está consciente da percentagem de risco que a experimentação 

acarreta. Como descendente do positivismo, um dos seus propósitos é controlar cada 

vez mais as consequências das suas acções de modo a diminuir a incerteza, abrindo-se 
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ao mesmo tempo ao debate e à discussão de forma a constituir uma opinião pública em 

torno dos assuntos abordados pelo H+, embora rejeitando totalmente a intervenção 

estatal. É nesse sentido que o movimento se empenha em organizar espaços de 

discussão, tais como conferências e colóquios internacionais, que confrontam campos 

diferenciados, como no caso de Transhumanism Meets Design, um encontro sobre 

cultura, média e design transdisciplinar. 

Podemos afirmar que a filosofia do H+ é perfeitamente coerente com o 

liberalismo tradicional, advogando a autonomia absoluta do sujeito para determinar o 

seu futuro na medida das possibilidades que se lhe apresentam, com interferência 

mínima dos governos, os quais deverão cumprir uma função meramente reguladora. A 

ciência deve avançar livremente, sujeita apenas aos condicionalismos impostos pela 

sociedade através da opinião pública e da livre discussão democrática, duas instâncias 

de acção social consideradas absolutamente fundamentais pelo movimento. Assim 

sendo, todas as formas de vida resultantes de desenvolvimentos científicos ou 

tecnológicos são válidas, desde que sejam fruto da escolha individual. De igual forma, 

segundos os princípios declarados no site do H+, são consideradas válidas todas as 

intervenções com o propósito de melhorar as capacidades naturais: ―to assist memory, 

concentration, and mental energy; life extension therapies; reproductive choice 

technologies; cryonics procedures; and many other possible human modification and 

enhancement technologies‖ (c.f. Transhumanist Declaration). 

Na óptica da World Transhumanist Association, existe uma ideia basilar aos 

princípios transhumanistas. Essa ideia espelha-se num conceito-chave, base para o 

entendimento de toda a filosofia deste movimento: singularidade (singularity). A 

singularidade traduz-se na possível emergência, no futuro, de uma inteligência supra-

humana criada através da tecnologia, algo que é impossível para a mente humana 

compreender actualmente. Esta visão do futuro pode ser levada a cabo através do 

desenvolvimento da inteligência artificial e da robótica, que têm o objectivo último de 

criar um protótipo com uma capacidade muito particular do ser humano, aquela que terá 

sido talvez a maior responsável pela sua evolução: a vontade de se auto-superar. A 

criação mais perturbante da inteligência artificial (ou admirável, consoante o ponto de 

vista) seria um ser que fosse capaz de aprender com os seus erros e melhorar os seus 

aspectos negativos. 
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O movimento transhumanista tem enfrentado várias críticas, sobretudo de 

Francis Fukuyama, um dos oito convidados pela revista Foreign Policy em 2004 a 

escrever um artigo que reflectisse sobre aquela que considerassem ser a ideia mais 

perigosa do mundo. O autor elegeu o transhumanismo como a ideologia que mais 

devemos recear, e frisou que não se tratava apenas de um pequeno culto restrito, mas 

sim do pensamento dominante nas ciências médicas e na biologia contemporâneas.  

A primeira crítica apontada por Fukuyama relaciona-se com o que está hoje 

estabelecido como igualdade entre todos os indivíduos. De facto, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos afirma, no primeiro artigo, que ―Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos‖. Se hoje em dia pensamos 

ter chegado a um acordo justo e suficientemente abrangente sobre ao que nos referimos 

ao falar de um ―ser humano‖, não deve ser esquecido o facto de que levámos vários 

séculos até que esse conceito deixasse de excluir mulheres e negros. ―In effect, we have 

drawn a red line around the human being and said that it is sacrosanct‖ (Fukuyama 

2004:42). O autor defende que existe uma ideia de essência humana por trás de todas as 

diferenças entre os indivíduos e que é ela que une a humanidade, algo que mudará caso 

alguns tenham acesso ao melhoramento científico das suas capacidades e outros não. 

Simultaneamente, o fosso que separa os países desenvolvidos daqueles em vias de 

desenvolvimento aumentará de forma inevitável (Fukuyama 2004:43). 

A segunda crítica de Fukuyama encara com cepticismo a proposta de melhorar 

as características negativas da espécie humana, em virtude da imprevisibilidade que essa 

mudança (aparentemente benéfica) acarreta: ―For all our obvious faults, we humans are 

miraculously complex products of a long evolutionary process products whose whole is 

much more than the sum of our parts‖ (Fukuyama 2004:43). Em última análise, as 

nossas falhas contribuíram, também elas, para as características positivas e para trazer a 

espécie humana até ao ponto onde se encontra agora. Na sua linha de pensamento, se o 

ser humano não tivesse desenvolvido agressividade, não teria tido capacidade de se 

defender dos adversários que encontrasse. 

Por último, o autor critica a arrogância deste movimento ao abordar questões que 

não são ainda completamente dominadas pelos cientistas e que interferem com aspectos 

fundamentais do pensamento ocidental, principalmente a determinação da categoria de 

ser humano. Será que esta situação conduzirá a uma perda de total identidade? ―The 

environmental movement has taught us humility and respect for the integrity of 
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nonhuman nature. We need a similar humility concerning our human nature‖ 

(Fukuyama 2004:43). 

Francis Fukuyama aborda temas essenciais na discussão da agenda 

transhumanista que reflectem em pontos gerais os maiores temores face à acção deste 

movimento. No entanto, sendo um autor que acredita na evolução da mente humana, 

será precipitado pensar que se passaria a encarar como seres inferiores pessoas que não 

têm acesso à tecnologia e se abdicasse da possibilidade de melhorar as condições de 

vida e saúde das populações carenciadas. Por outro lado, a imprevisibilidade das 

consequências da experimentação científica terá de ser tida em conta, mas será caso 

para impedir o seu avanço, em nome dessa humildade (humility)? Será que os governos 

deveriam intervir e regulamentar a ciência, proibir certo tipo de experiências com alto 

nìvel de risco? Como refere o autor Erik Davis, ―a bracing arrogance lurks beneath the 

posthuman and techgnostic rerun of Darwin‘s survival of the fittest‖ (Davis 1998:335). 

Existe, certamente, a desconfiança de que o ciborgue se creia um ser superior, mas a 

humanidade dos seres pós-humanos só poderá ser posta em causa se esquecermos que 

esta foi sempre a luta da própria humanidade: superar-se a si mesma através dos meios 

que tem à sua disposição. 

 

 

 

1.8 Pós-humanismo ou Vitrúvio intersectado 

 

 

 

―Positioned in a liminal zone, the post-human is neither male nor female, neither 

human nor machine, neither dead nor alive.‖ (Clarke 2002:33) 

 

 

Enquanto o transhumanismo se constitui como um movimento informal de 

cidadãos, entre eles filósofos e cientistas que estabelecem e defendem as bases em que 

se apoia, o pós-humanismo representa antes uma corrente de pensamento que se foi 

afirmando em sintonia com o surgimento de ideias pós-modernistas e pós-

industrialistas. O corpo pós-humano é um corpo fragmentado, múltiplo, transgressor, 
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um fugitivo permanente a tentativas de categorização e de harmonização, um ser, como 

indica a autora daquela citação, no limiar. 

Julie Clarke vê os prefixos pós e trans como alternativos: enquanto o termo pós-

humano remete para algo final, como um estado completo de transição, o transhumano 

sugere antes um estado liminar (Clarke 2002:34) e uma vivência de fronteira, que não se 

constitui como uma negação do humano, mas que já não se afirma exactamente como 

tal. O transhumanismo entende que a humanidade está num estado transitório, como se 

atravessasse a adolescência e estivesse em vias de chegar ao estado adulto. Desta forma, 

sugere que nos encontramos num período indefinido e indefinível, tecendo uma imagem 

do futuro como uma realidade que aguarda a nossa chegada. Por seu lado, o pós-

humanismo, tendo em conta as possibilidades de futuro que se apresentam, dedica-se a 

estudar uma negação do passado e a definir as condições dessa rejeição. Tal como se 

infere na epígrafe deste subcapítulo, o pós-humano tem mais de não-ser do que de ser. 

Ieda Tucherman sintetiza aquilo que o pós-humanismo representa: 

―… as antigas dualidades cultura e natureza, humano e não humano (animal ou 

máquina), natureza e artifício, corpo e espírito, orgânico e inorgânico, real e 

simulado, que a modernidade vivenciou como jogos de oposição, (…) onde se 

jogava o jogo dos limites e das transgressões possíveis, estão hoje imbricadas neste 

universo onde a tecnologia aparece com uma dupla presença: condição de 

possibilidade e agente da passagem para um novo contexto.‖ (Tucherman 2002:55) 

Os binómios intocáveis esbatem-se nesta nova identidade proporcionada pela 

tecnologia do pós-industrialismo, a qual se caracteriza por uma progressiva 

miniaturização (até à invisibilidade) dos dispositivos, por um interesse no 

armazenamento, processamento e disseminação da informação, bem como pela criação 

de um espaço cibernético virtual ao qual todos acedemos, como acontece com a 

Internet. Questiona-se, no fundo, o fim de traços identificativos do ser humano tal como 

eram conhecidos na modernidade pelos humanistas antropocêntricos: 

―O resultado aparente é que alguns traços do sujeito liberal humanista são 

reescritos no pós-humano, enquanto outros, particularmente a identificação do self 

com a mente consciente, assim como a separação do homem do animal e da 

máquina, mudaram ou desapareceram, gerando outro campo de novas e impensadas 

questões.‖ (Tucherman 2002:60) 



49 

 

O pós-humanismo afasta-se desta concepção do sujeito. Correntes como o 

neocondutismo e o neobehaviorismo afirmam que a lei biológica e o comportamento 

têm uma origem fìsica e que a lei fìsica é computável, apoiando a ―desconstrução do 

humanismo e a consolidação das teorias pós-humanistas‖ (Giannetti 2002:74). O corpo 

pós-humano afasta-se destes jogos de opostos da modernidade, vivendo num estado 

ambíguo. Para além disso, a sua mente consciente não termina dentro do crânio. Ela está 

permanentemente ligada a uma rede de informação exterior, ao espaço virtual onde a 

informação é armazenada. O corpo encontra-se submerso numa rede de informação da 

qual não pode afastar-se. Quantos de nós dispensamos o acesso a redes tecnológicas de 

informação quando temos a possibilidade de usufruir das suas vantagens? A nossa 

memória é limitada, mas o espaço virtual não o é.  

A ideologia humanista defendia a harmonia, as linhas rectas, a proporção. O 

corpo era completo, perfeito e unido, impossível de ser fragmentado sem que isso 

representasse o seu fim. No entanto, a biologia do século XX encontrou os fragmentos 

que nos tornam naquilo que somos, o código-base a que se chamou ADN. Esta 

descoberta levou a que se encarasse o corpo como um conjunto de informações e erros 

de código, com um especial foco na novíssima capacidade de reconhecimento através 

de qualquer pequeno elemento biológico, já que cada fio de cabelo ou pedaço de pele 

suporta uma grande quantidade de informação. Progressivamente, o corpo deixou de ser 

a harmonia e união que tão bem representa o Homem de Vitrúvio, porque cada parte 

pode existir de forma independente, ser intercambiada de inúmeras formas, intersectada 

por várias correntes de comunicação ou ser agregada a outro organismo. Cada corpo 

pode ser pensado como uma junção e disjunção de partes, sem uma arquitectura natural. 

É a partir da percepção de onde começa e acaba o corpo que começa a definição 

do Eu. Quando a noção humanista de corpo, que via o Eu como res extensa e contentor 

do sujeito cognitivo, pode ser posta em causa, falamos em pós-humanismo. O corpo 

pós-humano não é res extensa da res cogitans, mas sim lugar de criação de identidade. 

A mente não reside apenas no corpo, já que pode ser aumentada, como defende 

Marshall McLuhan, pelas próteses tecnológicas (McLuhan 1964). Ao contrário do que 

sugeria o racionalismo moderno, as dualidades esbatem-se e confundem-se em três 

grandes espaços de fronteiras ambíguas. 
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Em primeiro lugar, entre biológico e tecnológico. Tal como refere Donna 

Haraway, o corpo perdeu a sua barreira com o exterior e passou a poder ser 

intercambiado com objectos tecnológicos que antes eram encarados como alheios: 

―No object, spaces, or bodies are sacred in themselves; any component can be interfaced 

with any other if the proper standard, the proper code, can be constructed for processing 

signals in a common language.‖ (Haraway 1991:214) 

O segundo espaço é o binómio animal/humano. A relação de superioridade que 

o sujeito humanista sentia face aos restantes habitantes do planeta veio a modificar-se 

com a formação de grupos de defesa dos animais, vegetarianismo e outras 

manifestações a favor de uma igualdade entre espécies, que remontam ao início do 

século XX. A partir de meados do século, esses movimentos tiveram apoio junto de 

filósofos e intelectuais defensores do fim do especiesismo, conceito que, nas palavras 

do filósofo Peter Singer, que se dedica essencialmente a questões de ética animal, se 

define da seguinte forma: ―the idea that it is justifiable to give preference to beings 

simply on the grounds that they are members of the species Homo Sapiens‖ (Singer 

2006:3). De facto, será possível distinguir com clareza o humano do animal, quando é 

possível transplantar um coração de um suíno para uma criança? A xenotransplantação, 

ou a transplantação de tecido inter-espécies, representa algo absurdo, uma aberração. O 

que sentimos quando vemos a imagem de um rato com uma orelha humana implantada? 

Charles Vacanti investiga, desde 1989, formas de criar cartilagem humana em 

laboratório. Após 8 anos, em 1997, o investigador conseguiu implantar a réplica de uma 

orelha humana criada em laboratório nas costas de um rato. Passados alguns anos, o 

colectivo australiano ―Tissue Culture‖ trabalhou com ele para criar Wings Project, 

durante o qual se produziram asas de morcego, de pássaro e de réptil, a partir de células 

suínas (Anker&Nelkin 2004:95).  

Por último, a categorização dos indivíduos consoante géneros, raça ou 

deficiência torna-se altamente problemática. As possibilidades de alteração de 

características físicas através de cirurgias, implantes e próteses tornam-se quase 

ilimitadas. Cláudia Giannetti resume esta ideia: 

―As tecnociências, assim como a biotecnologia, a engenharia genética, a robótica, a 

vida artificial, entre outras, partem da hipótese de que os seres humanos e o mundo 

natural são radicalmente transformáveis e manipuláveis. Com isso se pretende 
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superar definitivamente o conceito antropocêntrico tradicional, que defendia a 

crença de que a técnica deve ser desenvolvida só como prolongamento externo dos 

órgãos humanos ou a fim de aumentar as suas prestações fìsicas‖ (Giannetti 

2002:74) 

 O corpo é, desta forma, uma instância dinâmica no pós-humanismo, o que pode 

ser conflituoso na formação da identidade individual, na medida em que é no momento 

em que temos consciência dele que nos constituímos como pessoas. Celia Lury trabalha 

com o conceito de ―indivìduo possessivo‖ (possessive individual), referindo-se à 

percepção que temos do próprio corpo como essencial para a noção de individualidade: 

―Individuals are constituted as such through the recognition of their possession of a 

unique body‖ (Lury 1988:7, sublinhado pela autora). Tomamos consciência de que o 

facto de o indivíduo se encontrar intimamente ligado ao mundo industrial e à 

tecnologia, incorporando em si partes deste mundo, pode alterar a percepção que tem de 

si mesmo. Nesta ideia, está presente o seu carácter enquanto homo faber de que fala 

Hannah Arendt em A Condição Humana, já que a humanidade molda o seu destino 

através da techné (Arendt 2001:192).  

A capacidade deliberativa do sujeito torna-se um pilar central de todo este 

processo. E ainda que a escolha nunca seja total, a verdade é que se abriu um mundo de 

possibilidades que têm de ser consideradas por um ser consciente. Afirma-se que a 

consciência de si se torna o meio e o fim da experimentação. O indivíduo está ciente da 

sua capacidade de experimentar sobre si próprio, num círculo que começa e acaba nele 

mesmo.  

Hannah Arendt distinguiu, na obra A Condição Humana, as três componentes da 

Vita Activa¸ aquilo em que consiste a esfera da acção humana no mundo (Arendt 2001). 

A arte de fabricar instrumentos com um propósito está inerente ao trabalho, produtivo, 

tendo como objectivo criar objectos permanentes que superam a fugacidade da vida do 

ser humano. As tecnologias prostéticas poder-se-iam inserir nesta esfera, tendo em 

conta que são fabricadas com vista a não perecer, sem pertencer ao ciclo da vida natural. 

No entanto, ao serem integradas no próprio corpo, estão a introduzir o indivíduo nas 

lógicas de reprodução próprias do labor, tornando difícil dizer em que esfera está o 

ciborgue.  

O artista Wafaa Bilal, por exemplo, implantou uma câmara na parte de trás da 

cabeça para captar imagens, cimentando uma reflexão sobre a fugacidade do tempo e 
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sobre a incapacidade de capturar memórias e experiências (Bosco&Caldana 2010). A 

câmara, integrada numa placa de metal que por sua vez foi instalada na cabeça do 

artista, fará parte integrante de si diariamente, até ser retirada. Este exemplo demonstra, 

por um lado, como o ciborgue mantém uma parte biológica. Por outro, o resultado do 

seu trabalho foi incorporado no próprio corpo de Bilal, unido à parte orgânica. Parece 

que o ser pós-humano integra, assim, os processos tecnológicos, próprios do trabalho, 

na esfera dos processos reprodutivos, próprio do labor. Desencadeia-se uma acção sobre 

a parte da vida que estava reservada à natureza, resultando em ―processos de resultado 

imprevisìvel‖ (Arendt 2001:283): 

―Embora os homens sempre tenham sido capazes de destruir tudo o que fosse 

produzido por mãos humanas e, hoje, sejam capazes até de destruir aquilo que o 

homem não criou – a Terra e a natureza da Terra – nunca foram e jamais serão 

capazes de desfazer ou sequer controlar com segurança os processos que 

desencadeiam através da acção.‖ (Arendt 2001:284) 

O ser humano confronta-se com uma incapacidade de conhecer na totalidade aquilo que 

o rodeia, levando a que toda a sua acção produza resultados imprevisíveis e 

problemáticos. À medida que vai conseguindo conhecer e manipular alguns aspectos da 

vida, outros escapam e fogem do controlo. No entanto, segundo Timothy Druckrey, o 

pós-humano opõe-se à ciência enquanto poder, dominação. O autor defende que há uma 

substituição: 

 ―a dynamic partnership between humans and intelligent machines replaces the 

liberal humanist subject‘s manifest destiny to dominate and control nature… Just as 

the posthuman need not be antihuman, so it also need not be apocalyptic.‖ (Druckrey 

2007:53) 

Como já vimos, as várias facetas do sujeito pós-humano têm sido incorporadas 

na arte para explorar as fronteiras que se estabelecem, pondo em evidências as suas 

novas características. As suas representações têm ocorrido em duas correntes principais 

e distintas, indicadas por David Tomas. A primeira, transhumanista, consiste num 

retorno às forças criativas e ideológicas que crêem na eterna possibilidade de progresso 

encabeçado pela ciência e tecnologia, enquanto outros almejam novas formas de 

relacionamento com a natureza, com a História e com a evolução (Tomas 2003:81). 

Quando à segunda vertente, acredita-se que vem quebrar protocolos estabelecidos pelas 

escolas de arte tradicional, jogando com limites estabelecidos e com a visão que os 



53 

 

média têm das suas práticas, nomeadamente em relação a temas controversos como o da 

manipulação genética: ―They are designed to raise questions about the limits of 

acceptable practices and about the politics and social impact of new forms of human 

practices and relationships‖ (Tomas 2003:82). Concentrar-nos-emos sobretudo na 

primeira vertente ao abordar a obra de Stelarc. 

 

 

 

1.9 Somos todos ciborgues? 

 

 

 

―By the late twentieth century, our time, a mythic time, we are all chimeras, 

theorized and fabricated hybrids of machine and organism; in short, we are all 

cyborgs.‖ (Haraway 1991:151) 

 

 

A figura mítica do ciborgue nasce da cibernética de Norbert Wiener, enquanto 

organismo que recebe e envia informação, tendo sido nomeado pela primeira vez por 

Manfred E. Clynes e Norbert S. Kline num artigo para a NASA e definido nos seguintes 

termos: ―The ―Cyborg‖ deliberately incorporates exogenous components extending the 

self-regulatory control function of the organism in order to adapt it to new 

environments‖ (Clynes&Kline 1995:31). 

Definir o nascimento do ciborgue ocidental é uma tarefa impossível. Sabemos 

que é antigo o desejo de substituir a divindade através da criação de um ser semelhante 

– a história mais marcante é, talvez, Frankenstein, de Mary Shelley. O ciborgue não tem 

identificação com a natureza, portanto, não partilha do mito do todo, da unidade e da 

harmonia, mas sim da fragmentação e desconjunção. Como se viu, Donna Haraway 

caracteriza-o como um híbrido entre máquina e organismo, uma criatura que pertence 

tanto à realidade social como à ficção: ―The cyborg is resolutely commited to partiality, 

irony, intimacy and perversity. It is oppositional, utopian and completely without 

innocence‖ (Haraway 1991:151). O ciborgue é um ser individualista que não tem 

ligações a uma família ou a uma comunidade, já que é o resultado da junção de várias 

partes e de várias intervenções que nada devem à biologia ou à sociologia. É um ser sem 
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espiritualidade: não tem uma ligação com o cosmos, como tem o ser humano. Quanto 

ao aspecto político, Haraway refere: "The main trouble with cyborgs, of course, is that 

they are the illegitimate offspring of militarism and patriarchal capitalism, not to 

mention state socialism‖ (Haraway 1991:151). 

Este ser atemoriza-nos tanto quanto nos fascina. É como uma ameaça que paira 

sobre a nossa originalidade, perante o orgulho que o ser humano sente de ser filho de 

Deus: 

 ―A ideia do cyborg, a sua realidade, tal como a possibilidade da clonagem, 

aterroriza não em função de pôr em dúvida a origem divina do humano, mas porque 

coloca em xeque a originalidade do humano, a nossa quarta ferida narcìsica. (…) O 

mundo não seria construído de unidades («sujeitos») de onde partiram as acções 

sobre as outras unidades, mas inversamente de correntes e cicuitos que encontram 

tais unidades na sua passagem.‖ (Tucherman 2002:68) 

As incompatibilidades entre as identidades modernas e pós-modernas são um 

tema amplamente explorado pelos artistas que se interessam pelo leque de 

possibilidades aberto pelo pós-humanismo, tal como explica David Tomas: 

―Since the early 1980s, the posthuman in its various guises (cyborg, clone, 

transfenetic art object) has captured the imagination of a section of the artworld with 

the force of a divine revelation. (…) artists are now in position to explore new kinds 

of transhumant possibilities that lie beyond powerful cybernetic theories of 

human/machine interaction and communication, new computing systems, and new 

disciplines like genetic engineering and biotechnology.‖ (Tomas 2003:81) 

Segundo André Lemos, os ciborgues podem ser de dois tipos diferentes. 

Existem, por um lado, ciborgues interpretativos, criados através do condicionamento de 

pensamento de que são acusados os meios de comunicação social, como os cidadãos do 

romance distópico 1984, de George Orwell. Por outro lado, temos os ciborgues 

prostéticos, que utilizam próteses tecnológicas para viver, sejam elas cadeiras de rodas 

ou aparelhos de fala electrónicos (Lemos 2008:2).  

O ciborgue surge enquanto junção utopicamente perfeita do biológico e do 

maquinal: ―The Cyborg deliberately incorporated exogenous components extending the 

self-regulatory control function of the organism in order to adapt it to new 

environments‖ (Tomas 2003:90). A figura sai da ficção científica para se tornar o mito 

por excelência do pós-humanismo e da capacidade de estender e melhorar as 
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capacidades humanas, uma reminiscência do super-homem de Nietzsche, um ser 

superior, forte, genial. O grande perigo, tal como abordámos ao reflectir sobre o 

transhumanismo, reside precisamente neste sentimento de superioridade em relação aos 

outros: como garantir que esta massa de seres física e intelectualmente mais 

desenvolvidos não tomará o poder e dominará sobre todos os outros? Deverão, ou não, 

os governos interferir, através de legislação, nas actividades dos cientistas? Esta é uma 

questão colocada permanentemente e sem solução à vista. Apesar de parecer inegável 

que os conhecimentos científicos adquiridos até hoje são insuficientes para controlar 

todos os possíveis riscos, é impossível haver regulação sem condicionar o 

desenvolvimento tecnológico. 

Donna Haraway aplicava o conceito de ciborgue à realidade social. Através da 

prostética, existem vários casos de indivíduos que adoptaram as extensões tecnológicas 

do corpo como uma parte tão integrante do self como todos os outros elementos 

orgânicos, tendo em conta que a sua vida e modo de ver o mundo mudaria radicalmente 

sem eles. Isto aplica-se a extensões prostéticas, mas também a intervenções cirúrgicas. 

Os implantes serão para um transexual feminino parte integrante de si e não objectos 

externos. 

Neil Harbisson, um artista que sofre de daltonismo total, teve a possibilidade de 

implantar na parte frontal do cérebro aquilo que se designou de eyeborg, um dispositivo 

de tecnologia avançada que funciona de forma sinestésica. Isto significa que transforma 

as cores que capta no meio ambiente em frequências sonoras, permitindo ao seu 

utilizador distinguir até o grau de saturação das mesmas (Wade 2005). Harbisson pôs 

em causa a sua identidade como cidadão ao recusar ser fotografado para o passaporte 

sem este dispositivo, que defendia fazer parte de si. É fácil compreender a posição deste 

indivíduo que, enquanto artista, sofreu a estigmatização de ser incapaz de distinguir 

cores e que, actualmente, não prescinde desta prótese em nenhum momento do dia-a-

dia, de tal forma que foi o primeiro a reclamar para si o estatuto de ciborgue dentro da 

sociedade civil. As questões de cidadania estão ainda imbuídas do pensamento 

cientìfico modernista: ―Uma vez que a epistemologia moderna separou o natural do 

científico, o homem da máquina, a ciência da cultura, só pode entender a máquina como 

mero instrumento, sempre exterior, nunca imbricado no humano‖ (Tucherman 

2002:60). 
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Encontramos quatro tipos de tecnologia ciborguiana enunciados por Ieda 

Tucherman: tecnologias restauradora, normalizadora, reconfiguradora e melhorada. O 

primeiro tipo refere-se a todas as intervenções que tenham como objectivo repor uma 

capacidade perdida. O segundo tipo de tecnologia refere-se a toda a operação que, sem 

ser essencial, contribui para que o indivíduo se integre naquilo que é definido como 

―normal‖ pela sociedade. O terceiro é constituìdo por todas as tecnologias que 

possibilitam a criação de criaturas pós-humanas, que recebem capacidades e que são 

simultaneamente semelhantes aos humanos, mas muito diferentes deles. Finalmente, as 

intervenções melhoradas são todas as que têm como objectivo criar seres mais 

avançados do que nós. ―…de um lado temos a mecanização e a electrificação do 

humano; de outro a humanização e a subjectivação da máquina e, da combinação destes 

dois processos, nasce esta figura pós-humana‖ (Tucherman2002:68). Talvez pudesse ser 

acrescentado um quinto tipo de tecnologia: a estética, nomeadamente para artistas que 

explorem as questões do pós-humanismo. 

Para além das intervenções que criam ciborgues no sentido mais habitual e 

próximo da ficção científica, Marshall McLuhan já havia concebido outro tipo de 

extensões tecnológicas. O autor concebeu uma rede de ligações cada vez maior e mais 

forte entre os seres humanos através da tecnologia e dos média, que levaria a uma união 

e harmonia entre todos, numa ―aldeia global‖. Apesar de ter sofrido algum descrédito 

por parte de discursos pós-modernistas que questionaram a possibilidade de 

concretização desse desejo de harmonia total, continua a valer a pena reflectirmos sobre 

o discurso de McLuhan. O filósofo, ao pensar os média como extensões do homem, 

considerou que este alcançaria a sua extensão máxima quando fosse possível construir 

uma espécie de consciência colectiva apoiada num suporte tecnológico: 

―…the technological simulation of consciousness, when the creative process of 

knowing will be collectively and corporately extended to the whole of human 

society, much as we have already extended out nerves and our senses by various 

media.‖ (McLuhan 1964:11) 

Seremos então todos ciborgues, como afirma Haraway? 
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1.10  The Ballad of Genesis and Lady Jaye 

 

 

―Bodies, then, are not born; they are made.‖ (Haraway 1991:108)  

 

 

 Numa entrevista concedida durante o Festival Internacional de Cinema de 

Berlim, a cineasta Marie Losier contou a história de como começou a filmar o 

documentário The Ballad of Genesis and Lady Jaye. Em 2004, a realizadora aborrecia-

se num concerto em Manhattan e preparava-se para sair quando a terceira banda da 

noite entrou em palco. A vocalista, Genesis, captou-lhe a atenção: era uma personagem 

de aspecto bizarro, com uma voz que soava estranhamente poética por entre distorções 

de guitarra e sons electrónicos desconexos. Quando se encontraram, a conversa levou 

Genesis a convidar Marie Losier a discutir pontos de vista comuns em sua casa. A 

postura de Genesis Breyer P-Orridge, um transexual com uma boca ostensiva e traços 

que denotavam múltiplas operações plásticas, tinha tanto de teatral como de 

perturbadora, aspecto que utilizava a seu favor. Quando Losier chegou, Genesis chamou 

a companheira, Lady Jaye Breyer P-Orridge. As duas assemelhavam-se de forma 

notória, não fosse a diferença de idades - quase vinte anos - e o facto de Lady Jaye 

manter aparentemente o género original. 

A longa conversa dessa tarde atingiu um momento de empatia em que Jaye 

exclamou ―You‘re the one!‖, decidindo-se nesse instante que Losier teria completa 

permissão para filmar a vida do casal, tanto privada quando pública, nos concertos que 

davam com as bandas Throbbing Gristle e Psychic TV. O documentário que resultou 

deste acordo, com o título The Ballad of Genesis and Lady-Jaye, foi filmado ao longo 

de sete anos, tendo sido exibido e ganho prémios em diversos festivais internacionais, 

em 2011 (vd. The Ballad of Genesis and Lady Jaye - Interview with Filmmaker Marie 

Losier). 

O filme The Ballad of Genesis and Lady Jaye tem início com uma breve 

explicação sobre a história de duas pessoas cujo objectivo foi, desde que se conheceram, 

assemelhar-se o mais possível, até à quase-negação do eu individual. Genesis comenta, 

em voz-off: ―You know how it is, you fall madly in love with somebody and there‘s this 
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moment when you just want to consume each other and not be individuals anymore. We 

wanted to pursue that: not just talk about it, but live it‖. A partir daí, o casal ocupa o 

ecrã: vivem numa pequena casa tradicional, fazem espectáculos de música industrial. A 

vida pareceria normal, não fossem as operações plásticas que ambas vão fazendo e as 

histórias que as imagens contam sobre a altura em que colocaram implantes mamários 

ou operaram os narizes. Antes de se conhecerem, Genesis, personagem de culto entre os 

admiradores da música industrial, era um homem, heterossexual, divorciado e pai (vd. 

The Ballad of Genesis and Lady Jaye). 

O casal é um exemplo perfeito das características representadas pelo ciborgue: o 

hibridismo, as possibilidades oferecidas pelos avanços da tecnologia, o desprezo pelos 

constrangimentos biológicos e sociais e a sensação de que (quase) todos os desejos são 

possíveis de concretizar. Aqui não está em causa se concordamos ou não com o 

caminho que os indivíduos escolheram, nem sequer os perigos de saúde inerentes, 

porque estamos no campo da escolha individual. Importa, sim, analisar de que forma o 

mito do ciborgue se materializa, e o que representa esta quebra de fronteiras, que parece 

não ter limites. 

A questão central, julgamos, prende-se com a sexualidade. Qual é o género de 

ambos? Genesis foi um homem, e heterossexual, durante a grande parte da sua vida, 

sem nunca expressar desejo de se tornar mulher até conhecer Jaye. Manteve a sua 

heterossexualidade, mas tornou-se mulher, sendo assim considerada lésbica pelos 

padrões normativos da sociedade actual. No entanto, parecem conviver naturalmente o 

homem dentro de si, heterossexual, e a imagem feminina exterior. Quanto a Jaye, 

manteve-se mulher. Mas será homossexual por estar com alguém que tem agora o 

mesmo sexo que ela, apesar de ser o oposto quando se apaixonaram? Nenhuma destas 

perguntas tem uma resposta. No entanto, o casal apresenta uma proposta ideológica no 

filme: chamam-lhe pandroginia e, tal como o nome sugere, representa uma ruptura 

completa com os padrões que definiram os sexos até agora.  

Tal como este casal demonstra, hoje em dia é possível tornar as questões de 

género tão ambíguas que talvez não devessem existir com as categorias que hoje se lhe 

aplicam. A pandroginia crê que é possível um indivíduo não ser apenas homem ou 

mulher, porque pode ser ambos ou nenhum dos dois. Genesis e Lady Jaye defendem, no 

filme, que é possível ostentar características de ambos os sexos sem escolher adoptar 

apenas um deles. Por conseguinte, pode-se manter uma ambiguidade permanente, longe 
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dos constrangimentos biológicos ou sociais, o que nos remete para as teorias feministas 

de Simone de Beauvoir e para o sexo como construção social. Aqui temos uma 

formação ciborgue como um escape e uma transgressão aos pressupostos modernos, 

uma contradição dos jogos de opostos estáticos do racionalismo: "Human beings are 

trapped in this either-or world", diz Genesis no filme. Genesis vai muito para além da 

questão da possibilidade de escolha do sexo no qual um indivíduo se sente mais 

confortável. O que ela faz é pôr em causa o facto de considerarmos apenas duas 

categorias como válidas quando existem tantas combinações possíveis. Por quê ser 

apenas masculino ou feminino? 

Lady Jaye e Genesis P-Orridge representam a escolha total e o poder absoluto do 

indivíduo sobre o seu corpo, até ao limite, sem interferências exteriores. A opinião 

pública não parece incomodá-los. É, aliás, um assunto que nem sequer é abordado 

durante o filme, já que ambas vivem entre o seu círculo de amigos e os intervenientes 

dos seus concertos. Noutro momento do filme, caracteriza-se o corpo como categoria 

mutável e espaço de intervenção. Este aspecto recorda-nos a imagem da artista 

feminista Barbara Kruger, que consistia numa face de mulher dividida a meio, com uma 

das metades a negativo e letras com fundo vermelho que diziam ―Your body is a 

battleground‖ (Kruger 1989, cf. anexo 1, fig. 4). Nas palavras já referidas de Julie 

Clarke, Genesis e Lady Jaye são seres de fronteira, que se encontram num estado 

liminar (liminal), impossíveis de definir com precisão, frutos do pós-humanismo e, em 

última análise, de características ciborgues (Clarke 2002:53).  

 

 

Respondemos à pergunta que colocámos inicialmente: nem todos somos 

ciborgues (enquanto seres que desafiam categorização), mas todos temos a possibilidade 

de nos tornarmos ciborgues. Todos temos as nossas pequenas próteses e extensões, mas 

nem todos as consideramos parte integrante de nós. A frase que melhor resume as 

posições avançadas por nós, bem como a visão do corpo enquanto território de 

intervenção, inclui uma forte imagem proposta por Genesis no filme: "The body is a 

flesh suitcase". 
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1. Stelarc: a possibilidade de uma imagem do futuro? 

 

 

 
―In a dramatic instance of art as a precession of reality, we are living in a world 

whose main scientific and technological features have been accurately forecast and 

artistically performed by Stelarc.‖ (Kroker&Kroker 2007:63) 

 

 

Após reflexões sobre pós-humanismo e transhumanismo, bem como sobre o 

significado que o mito do ciborgue tem na cultura actual, foram exploradas as 

transformações no corpo biológico e nas suas extensões, ou próteses. Chegados à 

segunda parte, o nosso objectivo será o de analisar o trabalho do artista Stelarc à luz dos 

aspectos que abordámos nas páginas anteriores. O artista australiano tem desenvolvido 

projectos que desafiam, como poucos, as fronteiras entre o biológico e o tecnológico. 

Usando o próprio corpo como veículo, Stelarc tem vindo a pôr em prática aquilo que a 

ciência, a tecnologia e a bioengenharia apresentam à imaginação colectiva como as 

novas potencialidades do ser humano.  

Para além de Stelarc, têm-se destacado outros artistas que se dedicam à bioarte e 

à bioengenharia, dos quais Orlan é uma das mais proeminentes figuras. A francesa 

combate e desafia os castradores padrões de beleza feminina através de múltiplas 

operações estéticas, num projecto a que chamou The Reincarnation of Saint-Orlan, 

durante o qual transforma partes da sua cara para se assemelhar a cânones clássicos: o 

queixo da Vénus de Botticelli, a testa da Mona Lisa, etc. (vd. site oficial de Orlan). 

Outro criador é Kevin Warwick, que há cerca de uma década iniciou Project Cyborg, 

durante o qual realizou vários implantes tecnológicos e nanotecnológicos no seu próprio 

corpo, com o objectivo de se tornar, finalmente, um ciborgue (vd. site oficial de Kevin 

Warwick). Tal como Stelarc, ambos desafiam os próprios cientistas a realizarem 

projectos embrionários e arriscados que quebram as fronteiras da ciência. No entanto, 

poucos têm conseguido atingir um espectro de acção tão amplo e simultaneamente tão 

incisivo quanto Stelarc, nomeadamente quando este aborda alguns dos piores receios da 

sociedade. 
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A actividade deste artista iniciou-se após a década de 1960, mas só adquiriu 

notoriedade a partir de 1980, com o seu primeiro grande projecto: a série Suspensions, 

em que Stelarc partia da ideia-base da sua obra: o corpo está obsoleto (―the body is 

obsolete‖). Para concretizar os seus objectivos, Stelarc tem colaborado, ao longo da sua 

carreira, com vários institutos médicos, centros tecnológicos e universidades. O criador 

australiano escolheu a performance como meio principal para apresentar os projectos ao 

público, apostando em encenações mediáticas, altamente controversas e de grande 

impacto para a audiência. Esses projectos têm-lhe dado bastante visibilidade, não só 

junto do público especializado, como também, nos últimos anos, junto do público em 

geral.  

Stelarc acompanha as suas performances com um discurso muito característico. 

A parte retórica do seu trabalho é, por vezes, exagerada de forma a enfatizar as suas 

ideias, pelo que, tal como frisa Jane Goodall, há que manter a distância entre esta e as 

apresentações propriamente ditas (Goodall 2007). No entanto, sabemos que a 

performance é o meio por excelência da sua expressão, pelo que o discurso se apresenta 

mais como uma forma de diálogo com uma parte do público, nomeadamente os 

especialistas e os média, de forma a divulgar as suas ideias sobre os projectos. O 

discurso surge antes e depois da obra, moldando-se à medida que os projectos se vão 

desenvolvendo e modificando, os quais são muitas vezes sujeitos não só a contingências 

diversas, como também à possibilidade ou não da sua realização nos moldes que Stelarc 

propõe inicialmente.  

Stelarc tem recebido algumas críticas, nomeadamente do filósofo Paul Virilio, 

que tem vindo a desenvolver uma teoria crítica da tecnocracia contemporânea, da 

actuação dos governos em prol de uma automatização da sociedade e, também, da arte 

que aborda ideias pós-humanistas. Paul Virilio encara com receio as teorias mais 

entusiásticas, que aclamam o domínio da tecnologia em vários sectores da sociedade. 

De facto, adopta a posição de um céptico: por um lado, não apoia a religião tradicional 

e, por outro, rejeita a crença fervorosa na tecnologia (Zurbrugg 1999:175). O autor 

coloca-se numa posição de rejeição da hegemonia tecnológica: 

―It all starts by saying how great those things are for people who need them, and 

then comes the day when it is being forced upon people who don‘t need or want 

them.‖ (Virilio 2000:50) 
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Não é, por isso, surpreendente que Virilio tenha dificuldade em aceitar o 

trabalho de Stelarc e o acuse de conivência com um mundo que caminha para a 

automatização, identificando-o com um tipo de arte com poucas barreiras éticas. Apesar 

de admitir interesse pela obra de Stelarc, que abordou no livro L’Art du Moteur, o autor 

sublinhou em entrevista que considerava que Stelarc cometia um suicídio lento, 

tentando transformar-se num ser automatizado, deixando de ser ele próprio: 

 ―…Stelarc has opted for ‗eugenic suicide‘. Instead of commiting plain suicide, he 

does so by grafting himself into various gizmos, so that in the end there will be no 

Stelarc lef, pffuuut!, gone. Only a pure automaton will remain.‖ (Virilio 2000:50) 

Outro autor, Mark Poster, refere a obra de Stelarc em relação ao pós-humanismo 

e escreve num tom condescendente: 

―One may easily dismiss Stelarc‘s performances as scientifically off-base, morally 

repugnant, politically naive and psychologically disturbed. Yet they dramatically 

draw our attention to the fate of the body under the conditions of global 

connectivity.‖ (Poster 2002:28) 

No entanto, as vozes que defendem a relevância do seu trabalho para a sociedade 

têm sido mais fortes. Ao analisar o trabalho de Stelarc, o crítico de arte e académico 

Edward Scheer comenta que a arte de performance funciona sempre como resposta a 

crises pessoais e sociais. A obra de Stelarc representa o encontro problemático entre o 

homem e a tecnologia, a integração do ser humano num mundo rapidamente invadido 

pelos meios tecnológicos: 

―In Stelarc, it is the life crisis of an obsolete body finding itself without sympathetic 

environments in an age of technological innovation that is accelerating beyond the 

capacities of the organism to adapt. For him, it is a life crisis of the species.‖ (Scheer 

2002:94) 

Esta é a crise principal que Stelarc crê existir na sociedade: a conjugação da 

parte biológica, emocional e orgânica do ser humano, com a frieza, racionalidade e 

automatismo da tecnologia. Crê que o corpo precisa de ser reinventado, porque já não é 

capaz de se adaptar aos novos dispositivos, apesar de ter sido ele próprio que os criou. 

A questão que permanece prende-se com a capacidade de encontrar novas formas de 

conexão com um mundo em permanente mudança: ―He emphasizes that we need to 
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interact more effectively with the increasingly denaturalized environment this system 

finds itself in‖ (Scheer 2002:88). 

 Na opinião de John Appleby, as performances de Stelarc não apontam sequer no 

sentido de uma condição pós-humana, mas sim de novas formas de ligação e interacção 

entre os seres: 

―Thus the performances do not point towards a post-human condition; they open up 

the possibility of novel interactions and new forms of connectivity between bodies 

and their environments, leading one to wonder where the body ends and the 

environment begins.‖ (Appleby 2002:110)  

A preocupação é, portanto, para com estas novas formas de conexão entre os 

corpos e o que os rodeia, principalmente com os dispositivos tecnológicos que permitem 

essas ligações. Stelarc é um dos poucos artistas cujo trabalho se foca na área da ―pós-

biologia‖ (postbiologics), ou seja, em técnicas que se afastam da biologia tradicional e 

das suas categorias fixas, as quais se traduzem na divisão das várias espécies. Stelarc 

põe à prova o presente e o futuro, levando ao limite as possibilidades que a ciência 

apresenta e usando a imaginação para desenvolver projectos que concretizam ideias, 

sempre suportando no seu próprio corpo os riscos que tais experiências acarretam. 

Tomando de empréstimo as palavras de Arthur e Marilouise Kroker, ele é quem ―testa o 

futuro‖ (prober of future), como poucos artistas na actualidade o fazem, e por isso 

estamos na era do ―liquid Stelarc‖ (Kroker&Kroker 2007:65). Sem o referir 

concretamente, estes autores remetem para a modernidade líquida de Zygmunt Bauman. 

Tal faz sentido, pois Stelarc concretiza a ideia de uma diluição de fronteiras e de uma 

ligação permanente a outros corpos que esbate o tempo e o espaço, tal como iremos 

observar mais adiante. Por esta mesma razão, Arthur e Marilouise Kroker afirmam, no 

título do mesmo artigo, que somos todos Stelarcs (We Are All Stelarc’s Now): estamos 

todos em busca de novas conexões, de novas formas de adaptar o corpo à tecnologia. 

Stelarc não é um inventor, porque não cria objectos com um fim utilitário, nem 

mesmo pensando num certo modelo de futuro, daí que não se insira nos princípios 

transhumanistas da H+, que formam uma certa ideia prescritiva de futuro. Este seria, 

segundo a sua filosofia, moldado pela evolução técnico-científica. Stelarc não pretende 

que as suas invenções funcionem como uma antevisão do que sucederá ao mundo e 

muito menos tenciona posicionar-se como profeta de um devir tecnocrata, tal como ele 

próprio referiu em entrevista: 
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―what I‘m really interested in is what happens when disruptions and transgressions 

occur – not devising utopian or social engineering schemes for some kind of 

dogmatic agenda.‖ (Stelarc 2002:118, sublinhado pelo autor) 

O que interessa ser explorado na obra de Stelarc são, não só as imprevisíveis 

disrupções, mas principalmente as ligações estabelecidas entre pontos inesperados. As 

possibilidades de conexão encontradas são um dos aspectos mais interessantes nas suas 

performances. A arte de Stelarc é precisamente sobre a possibilidade. É por isso que não 

damos relevância ao seu papel de inventor, apesar do que observa um dos autores mais 

prolìferos da actualidade, Brian Massumi: ―a true invention is an object that precedes its 

utility. An invention is something for which a use must be created‖ (Massumi 

2007:128). Talvez não seja inteiramente assim, pelo menos no caso de Stelarc, pois ele 

não cria objectos para o uso comum, tal como, por exemplo, Alexander Bell criou o 

telefone para ele ser usado pela sociedade. Stelarc imagina vários usos para as suas 

invenções, mas o primeiro propósito é o de questionar, de desafiar. Stelarc suspende a 

utilidade e a necessidade porque cria objectos que são, à primeira vista, inúteis. Tal 

como refere Massumi, ele converte as ideias em objectos concretos e integra-os no 

corpo, tornando a utilidade um aspecto perfeitamente secundário (Massumi 2007:128). 

Muitas das performances de Stelarc são carregadas de dispositivos tecnológicos, 

de sons amplificados, luzes frenéticas e um ambiente altamente desconfortável para o 

observador. É, desta forma, difícil compreender que ele defenda que não existe 

actualmente uma disrupção total com o passado: ―For me the body has always been a 

prosthetic body. (…) Technology is what constructs our humanity‖ (Stelarc 2002:114). 

O artista vai, portanto, ao encontro do que defendemos ao abordar a prostética, a saber, 

que esta é uma tendência proveniente dos primórdios da humanidade, que tem 

acompanhado a espécie humana desde o início da técnica, e uma ideia levantada em 

alguns mitos da antiguidade clássica, como já vimos. Na mesma entrevista, Stelarc faz 

uma das afirmações mais surpreendentes: ―I don‘t see any of these recent controversies 

as a crisis of the natural‖ (Stelarc 2002:114). Mas talvez não seja tão contraditória 

quanto aparenta: no fundo, a tecnologia é inerente à humanidade porque com ela 

nasceu. Não há uma ruptura, mas sim uma integração com o passado: 

―It‘s not that there was once a ―pure‖ body and that this has somehow been 

contaminated as we have entered the so-called ―technological age‖. Rather, the 



66 

 

human here seems to be born out of the relationship with technology‖ (Stelarc 

2002:115). 

Stelarc sente algum prazer em testar o receio frankensteiniano que a sociedade 

tem de ser dominada pela tecnologia que ela própria criou e usa duas figuras da cultura 

popular para representar esse medo: o zombie e o ciborgue: ―We have always feared 

acting involuntary and we have always been anxious about being automated, but in fact 

we fear what we have always been and what we already became. We have always been 

zombie and cyborg bodies‖ (Stelarc 2009:5, sublinhado nosso). O zombie está na 

fronteira entre a vida e a morte, é um morto-vivo. Animado por uma força exterior, 

constitui-se imagem distópica de uma sociedade que teme ser dominada e perder tanto a 

vontade própria como a capacidade de acção. Já o ciborgue é um mito que representa a 

união do tecnológico com o biológico, que produz um resultado híbrido. ―The problem, 

which Stelarc art both expresses and exacerbates, is that the process has already begun‖ 

(Massumi 2007:183). 

Jane Goodall observa a arte de Stelarc a partir de uma perspectiva evolucionista 

e darwinista. A obra de Stelarc sugere uma nova evolução, a partir da própria tecnologia 

e da acção do ser humano, contornando a lenta transformação natural. No entanto, Jane 

Goodall acredita que o processo de evolução não passará a ser efectuado através da 

tecnologia, mas continuará, sim, da forma como sempre se operou: 

―My claim is that, like all other apes, humans are not the work of God but of 

thousands of millions of years of interaction amongst highly responsive microbes. If 

this is the case, out technologies still have much more to learn from our ―obsolete 

bodies, and Stelarc may be one of those best qualified to assist this process.‖ 

(Goodall 2007:29) 

Enquanto o evolucionismo encontra hierarquias definidas dentro das espécies e 

entre elas, que constantemente se defrontam numa luta pela sobrevivência, pensar uma 

evolução através da tecnologia torna todas estas questões mais problemáticas. Se 

olharmos desta perspectiva para o trabalho de Stelarc, percebemos que a hierarquização 

é complexa, já que o artista concebe sistemas em que a interacção entre o homem e a 

máquina é permanente. Neste caso, torna-se difícil perceber qual a parte que controla e 

qual a parte que é controlada, pelo que não se observa uma luta pela sobrevivência. 
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Stelarc não representa uma disputa entre homens e máquinas pelo poder, mas sim uma 

constante cooperação (Goodall 2007:13): 

―We must exercise our agency by consciously, deliberately taking steps in a new 

evolutionary direction that will move us beyond the obsolete body, but in doing this, 

we will also move toward a condition in which agency, consciousness and 

deliberation will never be the same again.‖ (Goodall 2007:17, sublinhado pela 

autora) 

Nos pontos seguintes, a obra de Stelarc será abordada consoante as temáticas 

que analisámos anteriormente. Delimitámos quatro áreas de reflexão. A primeira 

prende-se com aquela que consideramos ser a fisicalidade (physicality) no corpo pós-

humano, relacionando-se com a forma como o corpo é abordado na série de 

performances Suspensions. A segunda área que nós identificamos é a da prostética, um 

campo amplamente explorado por Stelarc, enquanto extensões tecnológicas do corpo. 

Ainda neste ponto será também estudado o conceito de agenciamento, ou aquilo que em 

inglês é designado de agency, ao tratarmos as obras Third Hand, Prosthetic Head e 

Movatar. A terceira área aborda a monstruosidade enquanto característica da 

performance Exoskeleton e a partir do conceito de ―monstro‖ abordado anteriormente. 

Por último, a quarta área inclui questões acerca de uma nova arquitectura do corpo e 

analisa tanto Extra Ear como Stomach Sculpture. O facto de delimitarmos estas quatro 

áreas não significa que cada projecto não possa ser analisado segundo outras 

perspectivas. 

 

 

 

1.1 Sobre o corpo: Suspensions 

 

 

 

A série Suspensions (1980-1985) representou a primeira fase da carreira de 

Stelarc e funcionou também como um primeiro manifesto sobre a obsolescência do 

corpo (cf. anexo 1, fig. 5). Nesta série, o artista ficava literalmente suspenso através de 

ganchos que lhe perfuravam a pele e pendia sobre vários cenários ao longo das 
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diferentes performances, fosse sobre um mar revolto, sobre a galeria de Copenhaga ou 

mesmo acima de uma rua movimentada de Nova Iorque. 

Esta série de suspensões foi a primeira manifestação do principal mote de 

Stelarc: ―the body is obsolete‖. Representavam o corpo que está em suspenso, entre o 

passado e futuro, contra as familiares forças naturais (a gravidade, por exemplo) e 

contra a evolução biológica darwinista: 

―The body is neither a very efficient nor very durable creature. It has inadequate 

sensory and cerebral capabilities. Its lack of modular design and overreactive 

immunological system make it difficult to replace malfunctioning organs.‖ (Stelarc 

1984:74) 

Stelarc afirma que a dor sofrida pelo seu próprio corpo durante as suspensões é 

um factor absolutamente secundário e está ausente da performance, pelo que se 

empenha em criar um ambiente sereno e manter uma expressão impassível. No entanto, 

é inevitável que, ao observarmos as exibições, não pensemos na dor provocada. De 

todas as formas, as suspensões acabam por colocar ênfase na fisicalidade, na presença 

do corpo fragilizado: ―The enactment of imagined events to surpass the body contains a 

referent to limited body capabilities that cannot be ignored‖ (Jones&Sofia 2002:62). 

Meredith Jones e Zoë Sofia repararam nesta contradição e compararam as performances 

de Stelarc com a experiência religiosa medieval. As autoras consideram que, tanto no 

trabalho de Stelarc como de Orlan, a audiência experimenta um estado de comunhão ao 

observar a penitência do artista. Stelarc parte do corpo para criar um espectáculo e isso 

torna-o ainda mais presente e visível, em todos os aspectos. As mesmas autoras reparam 

que, tal como os antigos cristãos, Stelarc recusa o corpo, a parte carnal da existência, 

que os crentes encaravam como impedimento para chegar a Deus: 

―Like medieval mystics whose views of the body as deficient led them towards, no 

away from, corporeal experiences of holiness, these contemporary artists 

demonstrate a willingness to subject the body to suffering for not meeting imagined 

ideals of beauty and technology.‖ (Jones&Sofia 2002:70) 

Apesar do grande exercício de comparação que Jones e Sofia fazem, é difícil 

conceber que um corpo invadido pela tecnologia relembre formas medievais de culto. 

No entanto, é legítimo que insistam no facto de que a dor é uma componente importante 



69 

 

das performances de Stelarc, não só pela sensação de compaixão que provocam na 

audiência, como pela imagem da tecnologia invasiva, quase violenta: 

―When Stelarc insists that ―the body is obsolete‖, we understand him to mean that 

we have technologies and imaginations to put it in situations for which it is not 

engineered, thereby potentially assaulting it.‖ (Jones&Sofia 2002:58) 

O corpo humano é, sem dúvida, o ponto de partida. Mas pode não ser o de 

chegada: ―there are also other possibilities, other scenarios – for example, that post-

human life may no longer reside in bodies and machines but in intelligent, operational 

and autonomous images sustained on the Internet‖ (Stelarc 2002:123). 

Então o que significa verdadeiramente o corpo para Stelarc? A que se refere, 

quando se lhe refere? 

―I mean this cerebral phenomenological, aware, and operational entity immersed in 

the world. Not only should we not split mind and body; we should not split the agent 

from its environment. (…) To be an intelligent agent, one needs to be both embodied 

and embedded‖ (Stelarc 2007:216) 

O corpo é uma entidade racional, construída, inserida no mundo e nunca distante 

do seu contexto. Compreende-se que o mundo actual, onde circula a bioengenharia e a 

tecnologia de ponta, seja aparentemente hostil para o corpo biológico. É por esta razão 

que Stelarc defende que o corpo tem de se adaptar a ambientes múltiplos e ser receptivo, 

mas sem nunca ser posto de parte: ―The obsolete body is not about a loathing of the 

body; it‘s not about discarding the body altogether. (…) You don‘t escape the body‖ 

(Stelarc 2002:122). É por esta razão que a sua arte, que coloca a visão tradicional do 

corpo em ―suspensão‖, se efectua através da performance e não de outra forma de 

expressão artística. 

Uma outra questão frequentemente levantada ao abordar o corpo na performance 

artística é a sexualidade. Elizabeth Grosz põe a hipótese de a arte servir como atractivo 

sexual, para tornar o corpo nu atractivo quando ele não o é naturalmente, como é o de 

um pavão que se exibe (Grosz 2006:194). Será que o nu torna as performances de 

Stelarc sexuais, ao contrário do que ele pretende? ―Nakedness is a lure to intimacy and 

proximity because it invites the other‘s care and solicitude‖ (Grosz 2006:194). Stelarc 

não usa roupa, tanto porque isso simplifica a interacção com os cabos que o seguram, 

como também para demonstrar toda a fragilidade do corpo humano. Neste caso, acaba 
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também por nos tornar mais próximos de si, porque sentimos compaixão com o corpo 

exposto. Além disso, sendo a exibição gratuita e desinteressada e a nudez desprovida de 

qualquer possível erotismo, fica anulada a atracção sexual. 

A exposição e a dor são também formas de demonstrar que o corpo, na 

performance, é responsável pelos seus actos e sofre, efectivamente, as consequências 

reais daquilo que apresenta. O artista envolve-se plenamente, tanto quanto envolve 

também o corpo, e é por isso que a performance é uma arte de crise. Ela consegue 

reificar, como nenhuma outra forma de expressão, os pressupostos teóricos do artista. 

Timothy Druckrey aclama o ―conhecimento perigoso‖ que busca Stelarc: 

―Instead of ―relinquishment‖, Stelarc prods the ―dangerous knowledge‖ that 

information is somehow neutral by empowering systems (and participants) to wield 

power and regulate actions in which command, control, and communication lose 

innocence and implicate agency in actions that are neither painless nor devoid of 

real-world consequences.‖ (Druckrey 2007:59) 

Este tipo de busca de conhecimento pode ser, tal como sugere o autor, uma 

forma de procurar o controlo absoluto da sua arte e o poder sobre cada acção. É 

precisamente o conceito de agenciamento que será abordado de seguida. 

 

 

 

1.2 Extensões prostéticas: Third Hand, Prosthetic Head e Movatar 

 

 

 

 

Na parte que se segue serão abordadas tanto as extensões tecnológicas do corpo 

como a capacidade de um sujeito agir no mundo, sendo para esse efeito analisados três 

projectos de Stelarc: Third Hand, Prosthetic Head e Movatar. 

Third Hand (cf. anexo 1, fig. 6) foi completado em 1980 e consistia, tal como o 

nome indica, numa terceira mão acoplada por cima do braço direito de Stelarc, ligada 

através de sensores ao corpo do artista, nomeadamente aos músculos abdominais e das 

pernas. Estes últimos permitiam-lhe mover a prótese mecânica com gestos simples, 

como beliscar, agarrar, largar ou dar uma volta ao pulso de 290º. Os sensores tinham 

ainda capacidade de retroalimentação e podiam transmitir sensações tácteis. O sujeito 



71 

 

prostético, detentor do braço, controlava quase inteiramente o dispositivo, à excepção 

das sensações que este lhe transmitia do exterior. 

Tal como em todos os projectos do artista, o problema da utilidade desta 

invenção está em suspenso, até porque os movimentos da mão metálica são 

extremamente limitados. Quando Stelarc concebeu Third Hand pensava usá-la 

permanentemente, mas verificou mais tarde que os adesivos dos circuitos, ligados ao 

corpo, desgastavam a pele, tornando impossível manter o braço mecânico em constante 

funcionamento. Por conseguinte, uma vez mais concluiu que o corpo biológico não está 

convenientemente preparado para receber dispositivos externos e que enfrenta 

dificuldades consideráveis para adaptar-se. 

A descrição do projecto no site oficial de Stelarc coloca ênfase na acepção de 

prótese como excesso, em vez de substituição: 

―The Third Hand has come to stand for a body of work that explored intimate 

interface of technology and prosthetic augmentation- not as a replacement but rather 

as an addition to the body. A prosthesis not as a sign of lack, but rather a symptom of 

excess.‖ (vd. site oficial de Stelarc) 

Dos sete tipos de reflexão prostética de Vivian Sobchack (Sobchack 2006:19) que 

abordámos anteriormente, podemos aplicar três a Third Hand. Primeiro, segue a linha 

da prótese estética, efectuada por motivos puramente artísticos, com o objectivo de 

expressar desta forma o leque de possibilidades futuras da biotecnologia. Como 

referido, a utilidade prática é irrelevante neste caso. Se existe uma função imediata, é a 

de reflectir sobre até que ponto o ser humano pode estender as suas capacidades 

naturais, bem como criar um cenário de performance propício à comunicação das suas 

ideias, já que este é o meio escolhido para apresentar todas as suas criações. Segundo, 

aborda os territórios prostéticos, já que o corpo humano se funde com o dispositivo 

tecnológico que, neste caso, é uma mão mecânica. No entanto, esta é uma fusão apenas 

momentânea, já que o corpo de Stelarc não é ainda um anfitrião suficientemente 

preparado para receber a prótese como parte integrante de si, pelo que podemos afirmar 

apenas que o território é invadido temporariamente. Por fim, aborda os processos 

prostéticos, através dos quais é criada uma nova criatura – o ciborgue. Quando ligado a 

Third Hand, Stelarc não é apenas ele próprio, porque existe uma nova componente do 

seu corpo acoplada a si e feita a partir de materiais inorgânicos, para estender as suas 

capacidades. 
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Brian Massumi tem uma visão mais abrangente, considerando que toda a matéria 

pode ser prótese de qualquer objecto com o qual interaja: ―The thing, the object, can be 

considered a prosthesis of the things. Matter (…) itself is prosthetic‖ (Massumi 

2007:133, sublinhado pelo autor). Objecto e corpo, mão mecânica e braço orgânico, 

existem apenas na medida em que estão implicados um no outro, na reciprocidade entre 

si. E se assim é, Massumi reverte o pensamento: ―then isn‘t it just as accurate to say that 

the body is literally, materially, an organ of its things?‖ (Massumi 2007:133). O corpo 

de Stelarc pode ser visto como uma prótese da sua terceira mão, na medida em que 

também ele está a funcionar como extensão das capacidades do objecto mecânico e 

estabelece permanentemente uma relação de cooperação mútua. O corpo está obsoleto, 

e é ao estar obsoleto que ele se reorganiza e se transforma, se modifica e melhora. Brian 

Massumi conclui que esta obsolescência é a condição principal para que haja evolução: 

―The body‘s obsolescence is the condition of change. Its vitality is in obsolescence‖ 

(Massumi 2007:152). 

O projecto Prostetic Head (cf. anexo 1, fig.7) foi exibido pela primeira vez em 

Glasgow em 2003 e consistia numa cabeça desenhada à imagem de Stelarc que continha 

uma base de dados e um sistema que lhe permitia interagir com qualquer interlocutor a 

partir de frases relativamente simples. A cabeça prostética tinha completa autonomia e a 

sua base de dados era suficientemente completa para lhe permitir um certo nível de 

inteligência artificial. Imitava o processo comunicativo através de expressões faciais, 

tais como movimentos de olhos ou de lábios, tendo a capacidade de reproduzir esgares 

que se assemelham a emoções, como desagrado ou satisfação. Stelarc, na descrição da 

concepção do projecto, ironizava: 

―In recent years I‘ve had an increasing amount of PhD students requesting 

interviews to assist in writing their thesis. Now I can reply that although I‘m too 

busy to answer them, it would be possible for them to interview my head instead.‖ 

(Stelarc 2005) 

Esta prótese não está directamente ligada ao corpo, mas é uma extensão de si. 

Ou, se quisermos, é uma extensão espectral da sua presença. É capaz de a alargar a 

vários lugares ao mesmo tempo, quebrando barreiras temporais e espaciais. Para além 

disso, abre-se a possibilidade de uma simultaneidade de existência do sujeito que, 

eventualmente, poderá ter a sua consciência em vários locais ao mesmo tempo. 
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Prosthetic Head é uma prótese desconcertante: como é que a consciência pode estender-

se no espaço, sem o controlo do indivíduo? Esta é a total anulação do sujeito cartesiano, 

a transmissão da mente consciente para outro espaço, controlada através de tecnologia e 

de uma base de dados.  

Perturba, de igual forma, a noção de agenciamento, aqui entendida enquanto 

capacidade de um agente interferir no mundo que o rodeia. Este dispositivo conta com 

um sistema baseado na personalidade do próprio Stelarc, um projecto que, levado ao seu 

último grau de desenvolvimento, poderia reproduzir toda a sua consciência. O controlo 

é uma questão bastante problemática em Prosthetic Head, pois a cabeça virtual é 

manipulada através de um sistema informático automatizado, sem interferência de 

Stelarc ou da equipa técnica que concebeu o projecto inicialmente. Desta forma, é difícil 

dizer quem é responsável pela sua actuação: o próprio sistema informático ou o artista 

que lhe deu origem? Quem é o responsável pelo que é dito: o sistema, que é uma cópia 

da personalidade de Stelarc, ou antes o próprio Stelarc? Em última instância, talvez 

possamos afirmar que Stelarc é o grande responsável pela actuação de Prosthetic Head, 

pois foi a ele que a criou e é, portanto, o seu agente. 

O terceiro projecto que será analisado nesta parte é Movatar. Este projecto 

consistia num sistema informático que inverte a ideia de ―motion capture‖: em vez de 

um corpo físico animar uma figura virtual 3D, através de sensores de movimentos 

ligados ao corpo, Stelarc concebeu uma forma de uma plataforma virtual animar um 

corpo físico. A mais célebre apresentação pública de Movatar foi altamente controversa 

e teve lugar no Luxemburgo. O artista estava numa sala com eléctrodos ligados ao seu 

corpo, que recebiam estímulos à distância. Estes eram enviados de vários pontos do 

globo pelos diferentes participantes da performance, através da Internet. O artista 

pretendia que o corpo pudesse ser totalmente comandado à distância sem os 

condicionalismos espácio-temporais da obrigatoriedade presencial. Stelarc imagina que, 

um dia, possam existir vários corpos comandados (avatares) que ofereçam a 

possibilidade de serem acedidos em qualquer lugar, através de uma espécie de log-in 

que fornecerá acesso a partir de qualquer ponto. Com Movatar, o corpo não reside 

apenas em si mesmo, podendo ser movimentado a partir de um ponto afastado no 

espaço. 

Ao desenvolver este projecto, Stelarc reflectiu sobre a possibilidade de fazer 

com que o avatar transmitisse emoções e, no caso de isso ser possível, qual seria o seu 
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significado. Para Stelarc, não há emoções propriamente ditas na inteligência artificial, 

mas sim ―e-moções‖ (e-motions), que na arte da performance, são apenas uma operação 

mimética (Stelarc 2009:8). Temos de nos habituar a uma interacção com o ambiente 

desnaturalizado, artificial, que não transmite a emotividade como a concebemos. Stelarc 

acha possível reproduzir reacções exteriores, não demonstrações de sentimentos 

internos, mas sim aquelas acções que são aprendidas socialmente e utilizadas com um 

propósito claro. Isto pode, no entanto, ser problemático, pois atribuir apenas um 

movimento a uma emoção seria, por exemplo, atribuir um franzir de sobrolho a 

desconfiança, quando pode significar dúvida ou preocupação. No entanto, o autor 

Edward Scheer considera que esta é a única forma de transmitir emoção em seres com 

inteligência artificial: 

―But the real irony lies in the fact that the future of cybernetic interaction depends 

on moiré unambiguously readable displays of emotional behavior in the style of the 

nineteenth-century image-makers and researchers (…) so that the entire system 

develops more characteristics and greater degrees of behavioural complexity.‖ 

(Scheer 2002:94) 

Como o objectivo de Stelarc não é o de sensibilizar o público, mas sim de mantê-lo 

racional de forma a reflectir sobre as questões apresentadas, as e-moções (e-motions) 

deverão manter-se com um carácter secundário. 

Movatar aborda o corpo que se torna prótese desligada, sem conexão com outros 

corpos que o influenciam: ele é uma extensão dos participantes da performance, que são 

uma massa anónima controladora dos movimentos do avatar. Os inputs são de várias 

origens e não há apenas um emissor e um receptor. Que território prostético é este? 

Poderá ser igualmente um ciborgue, porque a ligação à tecnologia é evidente. A prótese 

é o corpo controlado à distância, violado e invadido. Porém, Stelarc não considera que a 

noção de poder e controlo sejam o mais importante: ―This is not about remote-control of 

the body, but rather of constructing bodies with split physiology, operating with 

multiple agency‖ (Stelarc 2005). 

O conceito de agenciamento é dos aspectos principais a analisar em Movatar, 

tornando-se aqui uma questão altamente problemática. Stelarc não nega o agenciamento 

ao sujeito invadido pelos estímulos enviados através de controlo remoto, mas 

multiplica-a, atribuindo-a a vários intervenientes. Brian Massumi defende que o melhor 

termo para esta problemática da obra de Stelarc não é agenciamento (agency), mas sim 
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movimento. O movimento pode ser voluntário, como em Third Hand. Pode ser 

involuntário, no caso de funções orgânicas ou de músculos reagentes a estímulos 

exteriores, controlado, como por exemplo em Exoskeleton, onde Stelarc tem a 

capacidade de controlar os movimentos da máquina, ou mesmo, por fim, programado, 

se for estabelecido com antecedência quais as funções a serem realizadas. A vontade 

humana parece estar presente apenas no primeiro tipo, mas todos eles são necessários. 

Numa rede como Movatar, essa vontade é apenas visível como uma interrupção no 

fluxo de movimentos do corpo, e é livre apenas no sentido em que se oferece à rede, 

existindo nos vários pontos ou nódulos da mesma (Massumi 2007:182). 

O medo de sermos apenas zombies sem capacidade de reacção, controlados por 

uma vontade externa, é uma ideia que assombra inevitavelmente performances como 

Movatar. Julie Clarke mostra-se indignada: 

―Is Stelarc proposing that in the future we may merely serve as the flesh of superior 

machines? He has said on many occasions that he is not sure whether we have in 

fact ever had a mind of our own, and that we may rather be like the Frankenstein 

monster, who is not controlled by our will any more.‖ (Clarke 2002:52) 

Em Third Hand ou Exoskeleton é evidente que Stelarc controla a máquina e se 

posiciona num nível hierarquicamente superior em relação a ela, mas essa posição é 

contrariada em Movatar: ―you blur the distinctions between the virtual and the actual. 

(…) the body itself becomes a prosthesis for the manifestation of a virtual entity‘s 

behavior‖ (Stelarc 2002:129). Stelarc parece, efectivamente, sugerir que deixemos o 

corpo ser controlado pelos dispositivos tecnológicos, deixando-se invadir. 

Quem assista à performance Movatar sente normalmente um desconforto, 

porque Stelarc sugere que percamos o medo de deixar que o corpo seja accionado por 

uma entidade virtual, ou seja, por alguém desconhecido e distante, sem podermos 

interferir. A audiência teme perder a identidade e o poder de decisão, confirmando que 

se tornou na figura do zombie, já explicada anteriormente. Edward Scheer desmascara 

este medo principal: ―His discourse of the body exposes the primal fear of the zombie – 

that is, of our bodies being animated by a distant alien intelligence – in our imagining of 

the body and its functions‖ (Scheer 2002:87). É um medo de controlo alheio, de não 

sermos agentes das nossas acções.  
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Stelarc não pretende explorar as questões de controlo e poder, mas sim de acesso 

e de ligação: 

―Seeing the body as an evolutionary architecture for operation and awareness in the 

world means not seeing the body simply as a site for the psyche or for social 

inscription but rather as a structure – one connected to other structures.‖ (Stelarc 

2007:218) 

O mais importante aqui é a capacidade de ligação, que deve ser permanente e ilimitada, 

tanto entre corpos, como entre corpos e máquinas. Desta forma, Movatar prenuncia a 

hipótese de um indivíduo poder movimentar um corpo à distância, como se fosse um 

avatar, em que o corpo não está ligado a uma só mente, mas a várias, que poderão 

aceder-lhe em controlo remoto. Edward Scheer chama-lhe intimidade sem proximidade 

(―intimacy without proximity‖): ―The challenges he poses is to think about the 

relationship between body and technology in terms of connections and not in terms of a 

logical separation of bodies from the world‖ (Scheer 2002:86). 

Por seu lado, Amelia Jones recusa a ideia generalizada de que Stelarc submete o 

seu corpo a controlo externo, porque é ele que provoca as situações, que escolhe 

submeter-se às performances e que, por último, é o criador das formas através das quais 

concretiza os projectos. Assim sendo, só é possível concluir que o artista reclama, e de 

forma muito evidente, o controlo sobre o seu corpo (Jones 2007:104). Esta é uma 

questão pertinente, já que o pós-humanismo preconiza a liberdade total do indivíduo 

sobre o seu corpo, através de uma acção quase ilimitada (dentro das barreiras do 

possível). Stelarc, apesar de reiterar que não está preocupado com o problema do 

agenciamento, nem sequer o coloca: ao afirmar que o corpo está obsoleto, dá uso à 

liberdade de intervenção sobre ele de forma a torná-lo mais aberto a conexões com a 

tecnologia. Julie Clarke, por seu lado, afirma que a prótese estética tem como objectivo 

explorar as conexões do corpo, e é essa a função de Movatar. Por exemplo, ter uma 

parte do corpo imobilizada estimula-nos a encontrar formas de mexer as restantes que 

seriam impensáveis noutra circunstância (Clarke 2007:197).  
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No site oficial, Stelarc afirma que a nova geração de próteses será semelhante ao 

próximo projecto que iremos estudar, Extra Ear: 

 ―The THIRD HAND (technology attached), the STOMACH SCULPTURE 

(technology inserted) and EXOSKELETON (technology extending) are different 

approaches to prosthetic augmentation. The EXTRA EAR is a soft prosthesis, 

constructed not out of hard materials and technologies, but out of soft tissue and 

flexible cartilage. This would not be simply a wearable prosthesis, but one 

constructed on the body using its skin and cartilage as a permanent addition.‖ (vd. 

site oficial de Stelarc) 

 

 

 

1.3 Para uma nova arquitectura do corpo: Stomach Sculpture e Extra Ear 

 

 

 

Stomach Sculpture foi um projecto construído para a Fifth Australian Sculpture 

Triennale in Melbourne, uma exposição que pedia aos artistas um trabalho site-specific, 

ou seja, concebido especificamente para aquele espaço. Stelarc decidiu criar uma peça 

para o seu próprio corpo, neste caso uma escultura de aproximadamente 40 centímetros, 

que inseriu na sua cavidade estomacal. A escultura não era simplesmente um objecto 

inanimado, porque podia estender-se e retrair-se, bem como emitir sons e luz, tudo 

mediante um comando exterior. 

A propósito da criação deste objecto, explicou: ―The body is experienced as 

hollow with no meaningful distinctions between public, private and physiological 

spaces‖ (Stelarc 2005). Stomach Sculpture é uma escultura para um corpo vazio e 

receptivo, enquanto lugar onde residem não só o Eu consciente, como também outras 

interfaces e objectos. O propósito desta escultura não é prostético, pois não se trata de 

um aumento de capacidades naturais, mas sim puramente estético. Desenvolveu-se um 

objecto aplicado a uma parte do corpo, uma escultura, que aponta, mais uma vez, para a 

necessidade de um corpo mais aberto e receptivo. ―Vazio‖ tem, neste caso, um sentido 

de hospitalidade, de um corpo que não está fechado sobre si próprio e sobre a mente 

consciente que alberga, mas que se abre a interligações com o exterior. 

Mas como aceitar uma invasão radical do corpo humano? Não estará Stelarc a 

propor que nos rendamos ao automatismo que nos rodeia e que observemos impassíveis 
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a anulação do Eu? Assistimos, na verdade, a uma nova arquitectura do corpo, enquanto 

redesenhar de uma estrutura conhecida que precisa de actualização face aos recentes 

desenvolvimentos tecnológicos, de forma a poder adaptar-se a um mundo que lhe 

permite uma panóplia de possibilidades de intervenção.  

Outro projecto que merece ser analisado perante esta problemática é, sem 

dúvida, Extra Ear (cf. anexo 1, fig. 8). Em 1997, Stelarc iniciou um projecto na Curtin 

University of Technology, em Perth para criar um implante de uma orelha humana no 

lado direito do cérebro, junto ao aparelho auditivo. No entanto, devido aos perigos 

inerentes a uma operação numa zona do corpo tão sensível, o seu projecto foi recusado 

por vários investigadores. Stelarc continuou determinado a levá-lo adiante, 

especialmente por se encontrar fascinado com a ideia de poder criar um órgão que 

desempenhasse uma função diferente da esperada. Stelarc ambicionava que esta orelha 

fosse capaz de, por exemplo, cheirar ou falar. Graças ao grupo Tissue and Art Project, 

que se propôs a desenvolver uma orelha a partir das células auriculares de Stelarc, este 

viu arrancar o projecto em 2002, utilizando para o efeito avançadas tecnologias de 

manipulação de tecidos orgânicos (Stelarc 2009:5). 

O órgão foi criado em laboratório a partir de células estaminais e, quando ficou 

preparado, foi implantado no antebraço esquerdo do artista, uma zona menos 

problemática do que o cérebro. A sua função era falar com quem se aproximasse do 

braço de Stelarc, através de um microfone colocado a seu lado no implante. A 

microcirurgia utilizada abria um novo leque de possibilidades para as diferentes funções 

das partes do corpo, já que esta orelha seria capaz de emitir sons em vez de ouvir. ―To 

have an extra ear points to more than visual and anatomical excess. It also points to a re-

orientation of the body‖ (Stelarc 2005). No entanto, o projecto não pôde ser concluìdo 

porque a pele em torno do microfone entrou em necrose e este teve de ser removido, 

mantendo-se apenas a orelha extra. 

 Até agora, era possível modificar o aspecto do corpo biológico e levar a cabo 

diversos tipos de implantes e próteses. No entanto, a ideia mais revolucionária é a 

possibilidade de alterar as funções atribuídas pela natureza às diferentes partes do corpo 

humano. Stelarc espera conseguir, nos próximos anos, melhorar Extra Ear para que, 

além de tudo, possa também incorporar a questão da deslocalização territorial de 

Movatar, ou seja, permitir um controlo remoto da audição. Por exemplo, Stelarc 

pretende que seja possível implantar, através de Bluetooth, um transmissor no seu 
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ouvido e transmitir os sons que o artista está a ouvir num determinado momento, em 

tempo real, através da Internet (Stelarc 2009:5). 

O projecto Extra Ear difere, em termos prostéticos, de outros como Third Hand 

ou Exoskeleton. Enquanto estes últimos remetiam para a máquina tradicional, de 

dimensão impressionante, com um carácter duro, frio e metálico, Extra Ear não tem 

nenhuma destas características. A orelha criada em laboratório é feita com células 

humanas, pelo que apesar de ser construída artificialmente é constituída por material 

orgânico. Feita através das mais avançadas técnicas de biogenética, esta prótese não é 

apenas uma união homem-máquina. É uma extensão do ser humano, feita a partir de 

uma parte de si mesmo, uma prótese mole que poderá vir a ser um tipo de prótese mais 

comum, por ser próxima da natureza e mais facilmente aceite pelo organismo. 

Não obstante, Extra Ear levanta questões diferentes dentro do pós-humanismo, 

aspectos que vão para além da prostética e que são particulares deste projecto. 

Principalmente, levanta a questão da ultrapassagem do corpo tal como o conhecemos, 

adaptando-o a novas circunstâncias tecnológicas e destacando a liberdade de 

intervenção individual sobre o organismo, que poderá conduzir a uma nova arquitectura 

do corpo: ―Perhaps ergonomically designing technology for the body is not enough. We 

have to design bodies to match our machines‖ (Stelarc 2007:228). O artista imagina a 

possibilidade de esvaziar o corpo, mudar-lhe a pele e capacitá-lo ao máximo para se 

conectar com o exterior. Mudando-lhe o aspecto e a função, está a redesenhá-lo à sua 

medida. 

No livro Mil Planaltos – Capitalismo e Esquizofrenia 2, Gilles Deleuze e Felix 

Guattari falaram em ―corpo sem orgãos‖, imaginando um corpo vazio que funcionaria 

como um circuito aberto, receptivo a ligações e interconexões (Deleuze&Guattari 

2007:200). Stelarc transmite também a ideia de um corpo receptor, rápido e ágil, 

contrário ao corpo biológico em alguns projectos: ―Avatars perform smoothly and at the 

speed of light. Images are eternal. Avatars have no organs‖ (Stelarc 2009:9). O corpo 

abre-se a uma rede infinita de ligações, desde que se ultrapassem os condicionalismos 

biológicos e sociais, como refere Edward Scheer: ―He recedes from us into the hollow 

body, emptied of qualities associated with personality and affect‖ (Scheer 2002:85). 

Enquanto isto é verdade para, por exemplo, Movatar, em Extra Ear a orelha vive 

sem estar incorporada e existe por si mesma. Deparamo-nos com ―órgãos sem corpo‖, 

partes vivas que não necessitam de estar ligadas a um corpo para viver. Julie Clarke 
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afirma: ―organs without bodies are machines waiting for connection‖ (Clarke 

2007:205). Segundo a autora, os órgãos separados do corpo procuram ligar-se a ele e 

estabelecer contacto. Stelarc usa-os como forma de intervenção sobre si mesmo, contra 

a hierarquização e padronização: 

―I was always interested in the body as a structure rather than a site for the psyche or 

for social inscription- not as an object of desire but rather an object one might want 

to redesign, the body as a biological apparatus that fundamentally determines out 

perception of the world.‖ (Stelarc 2007:216) 

Uma parte do corpo biológico independente e criada artificialmente em 

laboratório é chamada vida parcial e cumpre funções surpreendentes em termos 

médicos. Se Stelarc escolheu possuir uma ―orelha extra‖, qualquer indivìduo que, por 

acidente, tenha perdido uma das suas orelhas, poderá ter esperança de voltar a possuí-la. 

Não se trata de um aparelho auditivo, mas sim de uma criação a partir de células 

humanas, como se de uma regeneração se tratasse. Mas esta existência solitária de uma 

parte, em vez do todo, levanta problemas holìsticos: ―An embrace of partial life 

suggests a recognition of and benevolence to fragmentary, synecdoche, and fractal 

identities‖ (Clarke 2007:208). 

Para além disso, levantam-se vários problemas éticos: a vida parcial é realmente 

vida, ou não? Será aceitável criá-la e destruí-la? Julie Clarke afirma que Extra Ear pode 

ser lido como um alerta: 

 ―In looking at Stelarc‘s use of a bioengineered partial life, we become alerted to the 

facts that human bodily material is appropriated every day, trademarked and 

copyrighted by biomedical corporations for their own economic purposes, and that 

humanity is redefined every day through the activities of biomedicine and surgical 

practice.‖ (Clarke 2007:210) 

 No entanto, a autora refere ainda que não é apenas um alerta negativo, mas sim uma 

chamada de atenção para ―formas de vida alternativas‖ (alternate life forms) (Clarke 

2007:210). Os desenvolvimentos tecnológicos permitem que surjam novas criaturas, 

chamando a atenção para o que podemos chamar de modos monstruosos de vida. 
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1.4 Monstros: Exoskeleton 

 

 

 

O monstro é um ser que vive na fronteira. Um ser híbrido, humano ou inumano, 

animal ou talvez sem nenhum destes atributos. Tanto enquanto fruto da natureza como 

resultado de uma criação humana, o monstro é um ser no qual não nos conseguimos 

rever, apesar de pressentirmos uma semelhança assustadora. Monstro é mostra, é uma 

exibição perturbante (Gil 1994:77). O monstro é uma figura omnipresente na obra de 

Stelarc, mas escolhemos a performance Exoskeleton para abordar este tema mais 

aprofundadamente. 

Exoskeleton (cf. anexo 1, fig. 9), construído em 1997 em colaboração com a 

empresa F18/Diekmann Enterprises, é uma máquina gigante criada por Stelarc para se 

unir ao exterior do seu corpo, um pouco no seguimento de Third Hand. Tal como o 

nome indica, tratava-se de um ―esqueleto externo‖, composto por seis pernas de aço 

dobradas como as de uma aranha gigante, em que o corpo do artista ficava colocado 

numa plataforma giratória no centro. Exoskeleton é inspirado nas máquinas que algumas 

indústrias utilizam na fabricação e montagem de produtos de grande escala, como peças 

automóveis. Os seis membros têm a capacidade de efectuar movimentos laterais, 

frontais e à retaguarda, bem como de se elevar e baixar, sempre controlados pelos 

braços de Stelarc. Neste caso, os braços são três: os seus próprios braços e mais uma 

prótese, ligada ao seu corpo e movimentada através de estímulos (Stelarc 2005).  

Esta performance gira em torno da estrutura mecânica, a qual funciona como 

uma extensão perfeitamente adaptada ao corpo. Para invocar o imaginário de ficção 

científica na audiência, os sons produzidos pela máquina locomotora são ampliados e 

difundidos em colunas durante a exibição, uma ideia inspirada no imaginário de filmes 

como Alien. Exoskeleton é um ciborgue prostético, que aumenta capacidades e que faz 

parte do indivíduo que o incorpora. Mais tarde, em 2003, na Nottingham Trent 

University, Stelarc apresentou uma nova versão deste projecto, Muscle Machine, que, 

para além de possibilitar movimentos mais complexos, tinha uma abertura mesmo no 

centro das seis pernas, permitindo que o corpo se unisse perfeitamente a si.  

Stelarc recria em Exoskeleton a figura do ciborgue-monstro, ou seja, a união 

entre o homem e a tecnologia. Esta é uma junção perfeita entre a parte orgânica e a parte 
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técnica do mundo. Ao assistir à performance de uma máquina gigante com um ser 

humano integrado nela, temos a sensação de ver emergir as criaturas de filmes como 

Blade Runner ou I-Robot, de vê-las tornarem-se realidade diante dos nossos olhos. 

Stelarc sabe o impacto que as suas criações provocam no público e não foge dessa 

ligação com o mundo da ficção científica, antes pelo contrário: provoca-o ainda mais, 

através dos sons aumentados de elementos metálicos a embaterem e de notas 

electrónicas que fazem lembrar as naves espaciais e extraterrestres cinematográficos.  

Uma performance envolve normalmente um sentimento de identificação 

imediato entre público e artista, provocado pela mera presença de um corpo humano no 

centro da obra de arte. Stelarc evita esta identificação no sentido mais emocional do 

termo, tentando por todos os meios provocar um afastamento brechtiano e tornando as 

suas apresentações extremamente frias, artificiais, racionais. É por esta razão que surge 

um ―efeito monstro‖: a audiência tem tendência a querer identificar-se com o homem no 

centro da performance, mas tem dificuldade em fazê-lo devido à mecanização que 

Stelarc promove. Juntamente com toda a maquinaria à sua volta, o artista é um monstro, 

um ciborgue e um híbrido entre o orgânico e o tecnológico. Não obstante, a indiferença 

é impossível ao observar as suas performances, porque ver um ser que é 

simultaneamente humano e inumano provoca tanto um sentimento de fascínio como de 

repulsa. É por esta razão que uma audiência sem conhecimentos prévios sobre a 

filosofia de Stelarc tem normalmente tendência a repudiar as suas performances, porque 

tal actuação parece exagerada e quase ridícula. Este é um mecanismo de defesa primário 

contra o sentimento provocado pelo monstro: o riso. No entanto, intimamente sentimos 

que estamos perante a possibilidade de uma imagem do futuro. 

O próprio Stelarc prefere pensar que estas não são possibilidades futuras, mas 

sim factos do presente: 

 ―The issue for the human is not in a future but in the problem of its present. In 

affirming its presence and constructing a present, it erases its past and escapes its 

future. (…) What it means to be human is not to merely perpetuate out form and 

functions but to be immersed in the alternate.‖ (Stelarc 2007:241)  

Para si, a questão não está em concepções antigas do corpo, nem naquilo em que se 

poderá vir a tornar, mas sim no fim do determinismo de todas as formas e funções. No 

entanto, não deixa se operar uma mudança de um estado que deixou de existir, que 

pertence ao passado, para uma situação nova, pelo que o passado e o futuro não podem 
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ser ignorados. Quer queira, quer não, Stelarc está a trazer uma nova ideia do corpo 

humano, um corpo receptivo, um circuito aberto, hospitaleiro a formas de conexão 

tecnológica com outros corpos e objectos. 

O medo que o monstro provoca na audiência é o medo de estar a assistir a um 

futuro próximo, um processo que está em marcha e que já não é possível travar. É um 

medo do desconhecido e das consequências que o pós-humanismo poderá trazer. Ou 

talvez seja como imagina Mark Poster: 

―High-tech Frankenstein therefore functions as an opening to globalized, 

machinic post-humanity, one who will stare backwards at us, his/her 

historical ancestors, like Benjamin‘s angel, as if observing a monster.‖ 

(Poster 2002:30) 

O dispositivo de seis pernas que se une a Stelarc em Exoskeleton é, também ele, 

uma prótese que estende a força e a capacidade do mesmo. Mas representa também 

acolhimento, hospitalidade. Por essa razão, a autora Joanna Zylinska considera que é 

um propósito ético, de aceitação de uma inevitabilidade: ―An ethical response of this 

kind presents itself as a non-hysterical acceptance of a necessity‖ (Zylinska 2002:233). 

Estamos perante uma nova realidade emergente, que dá origens a seres que são 

monstros, híbridos, ciborgues. 

Stelarc quer dizer-nos que o corpo precisa de se actualizar e ser receptivo às 

novas tecnologias, ligar-se através de todos os meios que estão à sua disposição a outros 

pontos da rede. Mas não há razão para temer uma perda de humanidade ou de 

sensibilidade já que, afinal, é Stelarc quem está no meio de Exoskeleton. O agente é 

sempre ele, o precursor de todos os projectos que desenvolve. 
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1.5 Comunicação com o público: ligações e disrupções 

 

 

Tal como acontece com qualquer outro artista que utilize a performance como 

meio principal de expressão artística, Stelarc desenvolve uma comunicação muito 

directa com o público que é muito específica da sua forma de actuação. A parte da 

exposição ao público ganha particular relevância no trabalho de artistas que exploram 

arte e ciência, e que estão envolvidos com o pós-humanismo, desde Stelarc, aos 

referidos Eduardo Kac, Orlan ou John Isaacs.  

De modo a que o espectador se questione sobre a obra que observa, é necessário 

que ele seja alvo de uma provocação, interpelado e obrigado a reflectir sobre o que vê. 

Os artistas da bioarte e da arte tecnológica procuram normalmente que o público se sinta 

incomodado pela obra. É importante que a audiência não pense que está apenas a 

observar um filme inverosímil ou uma realidade alheia que nada tem a ver consigo, mas 

sim algo que lhe toca a si também, profundamente. 

A autora Gillian Yates Atkins escolheu o artista Max Dean para falar sobre a 

ligação entre o criador e o seu público: 

―Max Dean consistently creates situations that engage the viewer physically and 

psychologically. His work challenges the ―fourth wall‖, the real and illusionary 

boundary that separates an audience from a spectacle. (…) Dean seeks to break 

down traditional spatial and cognitive boundaries through interactivity.‖ (Atkins 

2003:75) 

Neste caso, a forma de comprometer o público com a obra que este observa é, 

principalmente, o envolvimento físico e psicológico. A interactividade é a maneira que 

Max Dean encontra de quebrar a referida barreira entre o espectáculo e a audiência e, 

consequentemente, de tornar o público numa parte daquilo a que assiste. 

As experiências variam bastante no caso de Stelarc. Diríamos mesmo que a sua 

relação com o público é de permanente ligação e interrupção. Na primeira série de 

performances da sua autoria, Suspensions, o artista não promoveu qualquer tipo de 

interacção com o público, antes pelo contrário. O seu objectivo era expressar a 

inadequação do corpo à realidade presente, e por isso o que se mostrava era a suspensão 

de todos os pressupostos, de todas as forças naturais que o regeram até hoje. A 
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audiência ficava a observar, mais ou menos distante fisicamente, sentindo, como já foi 

referido, no máximo, alguma compaixão pela dor que se adivinhava. O objectivo era 

tornar o público consciente, racional, de forma a compreender o que estava a ser posto 

em causa. Daí que Stelarc frisasse que a dor era meramente secundária. 

Já em Movatar, por exemplo, a audiência não só era levada a intervir, como 

representava um elemento fulcral. Através da Internet, os participantes enviavam 

estímulos ao corpo de Stelarc e eram eles os responsáveis pelos seus movimentos. Desta 

forma, qualquer pessoa que participasse se sentia verdadeiramente parte do projecto, ao 

ver a sua interferência ter um resultado imediato. Aqui o objectivo mudava 

completamente: não existia o propósito de observar fria e racionalmente uma proposta 

do artista, mas sim de interagir com ele e de perceber as implicações de Movatar através 

da sua própria participação, frisando a problemática do agenciamento e da prostética. 

Posteriormente, Prosthetic Head promoveu o mesmo tipo de envolvimento junto 

da audiência. Enquanto imagem virtual do artista, a cabeça próstetica requeria um 

interlocutor com quem interagir, que poderia conversar com ela, testá-la e fazer-lhe 

perguntas. O sistema informático permitia ainda fazer observações sobre o modo como 

a pessoa com quem interage está vestida ou sobre a sua aparência física. Jane Goodall, 

após ter assistido a esta performance, resumiu os dois pontos fulcrais da apresentação: 

―One is the artificial intelligence program built into the head, which will be designed 

on evolutionary principles so that it learns from interaction-selecting, picking up, 

and imitating patterns of dialogue that are effectively in generating responses. The 

other is the assumption and inferences programmed into the human participant, who 

will automatically read intelligence into certain kinds of facial expression or 

comments. Thus a minimal set of programmed actions may generate a continually 

diversifying range of interactive possibilities.‖ (Goodall 2007:27) 

Verifica-se, assim, uma constante ligação e interrupção do contacto com a 

audiência nas performances de Stelarc. Por um lado, a admiração e rejeição inicial da 

apologia de uma junção entre o homem e os dispositivos por ele criados. Por outro lado, 

experiencia-se uma identificação com Stelarc enquanto ser humano e um 

reconhecimento da problemática actual, que leva os espectadores a sentirem algum 

desconforto ao assistirem às apresentações. 

Os já referidos materiais escritos, ou seja, a parte retórica do seu trabalho, são 

outro aspecto relevante na comunicação da arte de Stelarc. As entrevistas e os 
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manifestos da sua autoria dirigem-se a públicos diferentes, com propósitos diferentes. 

Os manifestos, tal como acontece com qualquer artista, são tanto uma explicitação da 

filosofia por detrás da sua obra, como uma forma de conseguir atenção mediática. Daí 

que seja de esperar o estilo hiperbólico e as frases marcantes que, por vezes, se tornam 

controversas e contraditórias com os seus projectos. Como já foi anteriormente notado, 

o mote ―the body is obsolete‖ foi, por diversas vezes, interpretado como uma forma de 

dizer que o corpo tinha sido ultrapassado, o que não acontece nas suas apresentações. 

Este tipo de afirmação necessitou, posteriormente, de muitas explicações adicionais. 

 No que toca às entrevistas, estas são muito direccionadas à comunidade 

académica, pelo que Stelarc se mostra mais ponderado, com a preocupação de citar 

alguns autores que o influenciam, como McLuhan, Baudrillard ou o próprio crítico Paul 

Virilio. Citações como esta demonstram um carácter mais ponderado: 

―So, in summary, what I‘m really interested in is what happens when disruptions 

and transgressions occur – not devising utopian or social engineering schemes for 

some kind of dogmatic agenda.‖ (Stelarc 2002:118, sublinhado pelo autor) 

A comunicação social parece igualmente interessar-se pelo tipo de performance 

de Stelarc e pelas suas afirmações, altamente mediáticas e controversas. Várias notícias 

foram publicadas na altura da implantação de Extra Ear, em diferentes países, cada um 

com reacções próprias. Assim sendo, Stelarc tem vindo a construir uma forte 

personalidade que atrai atenção por parte dos meios de comunicação social à sua volta, 

conseguindo reacções muito distintas por parte do público, nem sempre positivas, mas 

sempre fortes. O meio académico parece ser aquele que mais procura entendê-lo em 

profundidade, não como atracção mediática, mas sim enquanto artista que constrói um 

discurso artístico pós-humanista. 

 

Em conclusão, podemos inferir que a obra de Stelarc não se trata de uma 

negação do humano. Apesar do aparente predomínio da máquina, continua a ser um 

homem, mais precisamente o artista, que se coloca no centro da performance e decide o 

plano de acção. Stelarc é o motor das suas expressões artísticas e, sem ele, elas não 

existiriam. O corpo está obsoleto, no sentido em que chegou a altura de se adaptar ao 

mundo que criou, um momento em que precisa de se ligar a outros elementos, sejam 
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eles animais, tecnologia ou parcelas de vida artificial, como a orelha de Extra Ear. O 

corpo, tal como defende Stelarc, não deve ser um espaço de rejeição, como a natureza o 

criou, nem fechado sobre si mesmo. Ele deve ser aberto e receptivo, porque é assim que 

o mundo pós-humano se constitui.  

Seria errado partir do princípio de que um corpo obsoleto é um corpo que deixa 

de existir, ou que perde a sua humanidade. Perde sim, tal como já foi dito, a divisão 

entre mente consciente e corpo físico. Perde, também, o antropocentrismo que coloca o 

homem como dono e senhor do universo, para passar a ser um ponto numa grande rede 

de ligações globais. Stelarc, no fundo, preocupa-se tanto com o que é humano como 

com o que é pós-humano, pois as suas performances, apesar de promoverem uma certa 

frieza e distância do espectador, continuam a ter o artista, enquanto ser humano, como 

figura central. Não nos esquecemos que existe um indivíduo por detrás da exibição, mas 

lembramo-nos que ele já não está sozinho: está em ligação com a tecnologia que criou. 

O agente deixa de ser o indivíduo, armado apenas da sua própria força de 

vontade, porque o agenciamento pode ser partilhado e intercambiado entre sujeitos e 

máquinas, sem necessitar de proximidade física, como vimos ao analisar Movatar. Por 

seu lado, a prostética evoluiu de uma mera técnica de substituição para um mundo novo 

de possibilidades variadas. A prótese aumenta capacidades, expande a presença e 

desafia tempo e espaço. Prosthetic Head é o exemplo perfeito, pois proclama a 

possibilidade de o ser humano poder ter a sua mente em vários locais distantes, sem que 

a presença seja necessária. 

O pós-humanismo veio desafiar as categorias humanistas, mas não traz uma 

perigosa tecnocracia, antes pelo contrário: afirma que, na verdade, foi o humanismo que 

esteve errado ao distinguir tão profundamente aspectos que estavam ligados. Humano e 

tecnológico não são campos tão distintos como pode parecer ao primeiro impacto. A 

tecnologia faz parte, tal como sempre fez, da natureza humana. Tal como vimos, o ser 

humano precisou da técnica desde os primórdios da sua existência. Talvez seja esta a 

lição mais importante que Stelarc nos dá. 
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Por muito longe que pareça estar o futuro, ele está sempre mais perto do que 

julgamos. O ciborgue saiu das telas e dos livros de ficção científica para passar a ser 

uma questão sociológica, e os ideais humanistas parecem desmoronar-se face a novas 

ideologias pós-humanistas e transhumanistas. Stelarc ergue a bandeira do pós-

humanismo como nenhum outro artista, levando as suas criações por novos caminhos, 

sempre em busca de concretizar o imaginário científico. 

Ao longo deste trabalho, foi nosso objectivo organizar um conjunto de visões 

dispersas sobre a posição do corpo humano em relação à tecnologia no mundo 

contemporâneo. Desta forma, elaborámos um curto percurso histórico pelas várias 

concepções do corpo humano, demorando-nos sobre as ideias contemporâneas que o 

consideram permanentemente interligado com os dispositivos tecnológicos por ele 

criados. Pareceu-nos indispensável começar por percorrer o imaginário mitológico 

grego, provando como a ideia de extensão das capacidades humanas através da técnica 

tem vindo a desenvolver-se quase desde os primórdios da espécie. 

O corpo só é definível se encontrarmos os seus limites e fronteiras, pelo que o 

monstro surgiu naturalmente como oposição ao corpo perfeito e ao humano. O ciborgue 

é o monstro contemporâneo por natureza, desafiando estas fronteiras entre o humano e o 

inumano, o natural e o artificial. Encontramos aqui uma explicação possível para o 

sentimento de desconforto (unheimlich, para utilizar a expressão alemã intraduzível) 

transmitido por esta figura-chave do pós-humanismo. O monstro, enquanto produto da 

ciência, tem vindo a ser um tema sucessivamente abordado pela arte contemporânea, 

preocupada com os resultados da revolução genética e responsável pelo imaginário 

actual sobre as possibilidades futuras da ciência. 

Os limites entre humano/tecnológico esbatem-se ao abordar a prostética, não 

tanto enquanto substituição, mas como extensão das capacidades naturais do ser 

humano. Chegámos à conclusão de que a prostética é mesmo uma condição para sermos 

humanos e que ela nos tem acompanhado ao longo de toda a evolução. No entanto, 

actualmente este campo de estudo chegou a um patamar de enorme desenvolvimento, 

em que a fusão entre homem e máquina pode ser quase perfeita, criando-se um novo ser 

no limiar: o ciborgue. Assim surge uma identidade distinta, ligada aos dispositivos 
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técnicos, defendida nos ideais transhumanistas e pós-humanistas. Os primeiros 

defendem uma ideia utópica de futuro, para o qual estamos em trânsito, enquanto os 

segundos falam de um novo estado para o ser humano: o pós-humano, um afastamento 

das dicotomias e categorizações estáticas do humanismo. 

No final da primeira parte do trabalho, interrogámo-nos sobre se seria possível 

afirmar que já somos todos ciborgues, na medida em que os nossos corpos estão, de 

certa forma, dependentes de dispositivos tecnológicos. Concluímos que é precipitado 

generalizar esta afirmação, mas que também é possível identificar vários casos de 

identidades ciborguianas, com características desta figura pós-humanista. Foi neste 

âmbito que tivemos em consideração a obra cinematográfica com o título The Ballad of 

Genesis and Lady Jaye, que representa as possibilidades revolucionárias que a 

tecnologia pode trazer à liberdade individual de actuação sobre o corpo. 

Este percurso culminou na segunda parte da dissertação, a qual incide sobre a 

obra artística de Stelarc, o artista que deu vida à temática pós-humanista em várias 

performances. Nas últimas décadas, Stelarc teve a capacidade de levar a cabo ideias que 

pertenciam ao mundo da ficção e que moravam apenas no imaginário da ciência e das 

suas possibilidades e implicações futuras. A sua originalidade reside, provavelmente, no 

facto de desenvolver estruturas tecnológicas que são implantadas no seu próprio corpo, 

em constante interacção com ele. As pesquisas efectuadas não encontraram, até ao 

momento, nenhum outro artista que leve tão longe este tipo de projectos. 

Por impossibilidade de tratar a obra completa de Stelarc nesta dissertação, foram 

seleccionados projectos emblemáticos, que ilustraram a organização de ideias da 

primeira parte. A série Suspensions, a primeira sob o mote de que ―o corpo está 

obsoleto‖, demonstrou que Stelarc não se divorciou do seu próprio corpo. Antes, 

procurou representar uma colocação do corpo em suspenso, face às suas concepções 

tradicionais, e contra as forças naturais que o constrangem, necessitando novas formas 

de adaptação ao mundo contemporâneo. Com Third Hand, Prosthetic Head e Movatar, 

concluímos que a prostética é uma forma de interacção e cooperação entre o dispositivo 

e o ser humano, em que a relação hierárquica se esbate, ainda que o agente continue a 

ser o artista, Stelarc. Nos projectos Stomach Sculpture e Extra Ear, lidámos com a 

necessidade de uma nova arquitectura do corpo, referindo-nos à dificuldade que Stelarc 

encontrou em fazer com que o corpo aceite as novas formas de ligação tecnológica 

exigidas pelo desenvolvimento dos meios de conexão. O artista esforça-se por ligar o 



91 

 

corpo a outros dispositivos e a outros corpos, de forma a corresponder ao que considera 

serem as expectativas actuais. Em Exoskeleton fomos encontrar as características do 

monstro e do ciborgue, enquanto híbrido contemporâneo, representante máximo do pós-

humanismo.  

Por fim, foi abordada a relação que Stelarc estabelece com o público das suas 

performances, que aparenta ser de uma constante ligação e disrupção, já que tanto 

existem momentos em que o público é claramente envolvido no acto que está a observar 

(tornando-se até frequentemente participante), apenas para mais tarde ser reforçada a 

distância entre ambos, de forma a encorajar um sentido crítico nos espectadores. Stelarc 

é apologista de uma visão racional e fria da arte, para poder analisá-la como uma 

espécie de espelho aumentado da realidade. 

Como pudemos observar, Stelarc não é um profeta do futuro que nos afasta de 

um estado natural e projecta para um estado frio, mecânico e inumano. Pelo contrário, a 

parte humana está constantemente presente, quer seja pelo facto de utilizar o próprio 

corpo como suporte para a expressão artística, quer seja pela constante insistência na 

questão da ligação. Se um dos aspectos mais importantes do século anterior foi 

desenvolver grandes meios de comunicação, então o mais natural será que o ser humano 

tenha de se adaptar de forma a poder comunicar não só entre si, como com os 

dispositivos tecnológicos que criou.  

 A tecnologia é, na realidade, o maior fruto do engenho da humanidade. Não 

será, portanto, aquilo que de mais humano existe? 
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