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Resumo 
 
Esse artigo visa estudar as possibilidades de evolução do corpo humano num contexto 
artístico, apontando as obras de artistas que trabalham com possíveis metamorfoses a partir 
da associação das tecnologias digitais ao corpo. O estudo se inicia com a questão da 
hibridação do humano com máquinas e chips, presente nas obras de Stelarc e de Eduardo 
Kac, e busca refletir sobre as possíveis contribuições e novos questionamentos que esses 
trabalhos artísticos podem trazer num contexto contemporâneo. 
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Abstract 
 
This article aims to study the possibility of human body evolution in an artistic context, 
showing projects of artists that work with possible metamorphoses by associating digital 
technologies with the body. The study begins with the question of human hybridization with 
machines and chips, visible in the art works of Eduardo Kac and Stelarc, and seeks to think 
on the possible contributions and new questions that these art works can drag to a 
contemporary spot. 
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Reflexos da evolução tecnológica 

Felix M. Keesing, (1961, p. 636) faz uma interessante comparação quando diz 

que durante milhares de anos o ser humano se limitou às tecnologias da idade da 

pedra, e que em um novo período mais perto de nós e contrastando com a realidade 

anterior, as pesquisas no desenvolvimento de novas tecnologias estão amplamente 

aceleradas, inicialmente relacionadas à produção de alimentos, e mais ainda na 

“idade da máquina”. Todas as mudanças ocorridas contribuíram para transformar 

nosso habitat e a vida orgânica, tanto através da redução de doenças, quanto para 

que se possa pensar em um novo corpo metamorfoseado, evoluído. Kessing prevê: 

“Parece razoável supor que os homens distantes poucas gerações da nossa 

possuirão um conhecimento tecnológico e um controle em muitos pontos além da 

nossa imaginação”. 
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Também segundo Fernando Fogliano (2008, p. 114), nas últimas décadas, a 

sociedade passa por um número de transformações incomparáveis, principalmente 

em termos de avanços nos estudos das áreas da ciência e da tecnologia. Ele diz 

que de algum modo, os processos culturais, tais como a arte, foram envolvidos por 

esses progressos. Lucia Santaella (2005, p. 250-251) reitera essa afirmação quando 

diz que ocorre uma grande revolução tecnológica após as revoluções industrial e 

eletrônica, e como ela afirma, “cada período histórico é marcado pelos meios que lhe 

são próprios”. Dessa maneira, podemos dizer que a tecnologia, como meio de 

produção artística, nos possibilita revolucionar conceitos, atribuindo-lhes novas 

significações no campo da arte.  

 

A reformulação do corpo através da arte e tecnologia 

O corpo humano, sempre foi o alvo freqüente de questionamentos dentro da 

história da arte, e é agora, novamente trabalhado através dos recursos tecnológicos. 

Lucia Santaella (2003, p. 66), pontua a transformação ocorrida nas abordagens do 

corpo na arte contemporânea quando explica que 

(...)no momento mesmo em que, na trajetória da arte do século XX, a 
exploração do corpo do artista reduzido a si mesmo atingiu o seu limite, o 
seu ponto de saturação, no final dos anos 1970, uma outra grande 
transformação na relação do artista com o corpo, não apenas seu próprio 
corpo, mas o corpo em geral, começou a se insinuar com o advento das 
tecnologias computacionais, da engenharia molecular, da explosão das tele-
redes de informação e comunicação e das nanotecnologias. Essa 
transformação está sendo e será, provavelmente, muitíssimo mais 
impactante do que foi, no século XX, a auto-apropriação pelo artista do seu 
corpo como sujeito e objeto da experiência estética. 

 

A partir desse pequeno trecho, podemos dizer que os artistas têm utilizado os 

recursos propiciados pelas tecnologias para fazer mudanças no corpo humano e 

transformar sua percepção, proporcionando às pessoas novas experiências. Romero 

(2008, p. 153) diz que “Na rede, o corpo simboliza as diversas interseções entre o 

mundo virtual e o real, é representado, reinventado, conectado e alterado física e 

virtualmente (...)”, isso permite que os indivíduos, através dos progressos 

tecnológicos, alterem seus corpos deixando-os da maneira que quiserem tanto em 

situações reais - que podem ser definitivas -, quanto em experiências virtuais. 
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 Com a integração, cada vez maior de nossas atividades com aparelhos 

eletrônicos (no nosso dia a dia fazemos uso constante do celular, da internet e das 

redes sociais, além de outros exemplos mais específicos) nos vemos cada vez mais 

dependentes das máquinas. Dessa maneira, pode-se começar a pensar numa 

metamorfose do corpo, dentro de um processo evolutivo permitido por num 

acoplamento1 entre o homem e a máquina, criando seres híbridos. Artistas como 

Stelarc2 defendem que o corpo humano torna-se obsoleto frente à quantidade de 

recursos tecnológicos que temos disponíveis. 

J. L. Poersch (1972, 149-150) descreve o porquê de o corpo ter se tornado 

obsoleto. Ele começa nos afirmando que o homem já não se desenvolve no sentido 

orgânico, pois uma mutação como um novo órgão, por exemplo, levaria milhares de 

gerações para se desenvolver de um indivíduo para outro. O autor afirma que a 

solução mais rápida e eficiente está na criação de instrumentos adequados para 

satisfazer a necessidade humana envolvida. Assim, completa sua afirmação dizendo 

Nas eras geológicas passadas a produção de órgãos demandava milhões 
de anos em mutações biológicas, ao passo que hoje o fabrico de novos 
instrumentos se reveza até várias vezes do decurso de apenas uma 
geração - como se fossem apêndices orgânicos do corpo humano. 

É na forma de apêndice que os artistas também irão se utilizar das 

tecnologias. A partir da inclusão, em seus corpos, de membros não-biológicos ou 

partes de máquinas que podem ser tanto permanentes como não, é que irão propor  

a ideia de um corpo metamorfoseado, híbrido. 

 

A criação de corpos híbridos na Arte 

Na linha de pensamento defendida, um dos artistas que se destaca é o performer 

australiano Stelios Arcadiou, mais conhecido como Stelarc. Claudia Gianetti (2010, 

p. 33), diz que ele demonstra “através de suas ações, a dessacralização do corpo e 

sua transformação em objeto de intervenção”. Desde os anos 1970 ele tem 

produzido uma série de performances que exploram constantemente a questão do 

híbrido, pois ele une a seu corpo partes de máquinas, transformando a relação entre 

o humano e as tecnologias. “Atualmente, o que tem sentido já não é a liberdade de 
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idéias, mas a liberdade de formas: a liberdade de se modificar e mudar o corpo” 

(STELARC, 1997 apud GIANNETTI, 2010, p. 33). 

Em seu trabalho Exoskeleton (1998), constituído de um robô acoplado a seu 

corpo com seis pernas pneumáticas controladas pelos gestos seus braços, ele pode 

locomover-se para todos os lados. De acordo com Maria Teresa Dörrenberg (2008, 

349-350) “seu interesse é alterar, introjetar e provocar experiências involuntárias 

com o corpo a fim de perceber as alterações perceptivas que essas experiências 

provocam”. Seu trabalho nos faz pensar sobre um possível ser humano do futuro, o 

qual tem seu corpo invadido e sua percepção ampliada pela tecnologia. 

 

 

Figura 1 - Stelarc, durante a performance Exoeskeleton (1998) 

 

A performance artística de Stelarc pode ser entendida também, 

principalmente nesse trabalho, a partir das ideias de Gilles Deleuze, (2009, p. 228) 

do cinema e do teatro, quando ele diz que nessas ocorrências, precisa-se “dar” um 

novo corpo, e que precisa-se fazer este corpo “passar por uma cerimônia, impor-lhe 

um carnaval, um disfarce que dele faça um corpo grotesco, mas também extraia 

dele um corpo gracioso ou glorioso”. 
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Outro artista, chamado Eduardo Kac3, em seu trabalho chamado Cápsula do 

Tempo (1997), implanta um chip para identificação animal no seu próprio corpo com 

a pretensão, segundo Arlindo Machado (2001), que possamos ter a visão de um 

futuro próximo, em que todos os seres humanos seriam identificados através de um 

chip. 

 

Figura 2 - Registro do momento da inserção do chip 

Essa obra vem ao encontro da afirmação de Stelarc (2008, p. 12), na qual ele 

relata que a pele “já foi o começo do mundo e, simultaneamente, os limites do self.” 

Mas que no atual momento de expansão tecnológica, a pele é invadida e penetrada 

por máquinas. Ele completa dizendo que “uma obra de arte foi inserida dentro do 

corpo”. 

Mas Giannetti (2010, p. 32) nos expõe que assim como alguns comparam o 

cérebro a um computador, devemos considerar qualquer ser vivo como instrumento, 

e que se fizermos isso superamos o  

[...] conceito antropocêntrico tradicional baseado na crença de que a técnica 
(ou a biotécnica) deve ser desenvolvida unicamente como prolongamento 
externo dos órgãos humanos ou com o fim de ampliar suas capacidades 
físicas [próteses, ferramentas, etc.]. 
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Ou seja, não é somente em obras como a de Stelarc, que pretende ampliar o 

corpo humano através do uso de uma máquina, que devemos ilustrar a ideia de uma 

evolução metamórfica possibilitada pela tecnologia. Paula Sibilia (2005, p.120) nos 

fala que não é só o corpo humano e a sua subjetividade que estão sendo 

redimensionados pelas propostas de reinvenção da vida, ela nos diz que estas 

propostas compreendem também todos os seres vivos, visto que são constituídos 

pelas mesmas substâncias, pelo mesmo “tipo de informação”.  

Por isso, podemos afirmar que as novas tecnologias não tornaram apenas o 

corpo obsoleto: as situações trazidas pelas tecnologias nos indicam que o futuro do 

ser humano, ou o ser que ele irá se tornar após ser metamorfoseado também está 

sendo questionado. Gianetti (2010, p. 32) relata que “as tecnociências como a 

biotecnologia, a nanotecnologia, a engenharia genética, a vida artificial, entre outras, 

partem da hipótese de que os seres humanos e o mundo natural são radicalmente 

transformáveis e manipuláveis”.  Também afirma que essas tecnociências “podem 

nos permitir desfrutar de meios extraordinários de manipulação, transformação, 

conhecimento e ação”. Isso significa que através delas, não ficamos limitados a 

apenas evoluir os nossos corpos. Com a genética podemos criar também criaturas 

geneticamente modificadas, híbridas de duas ou mais espécies ou desenvolver 

organismos completamente artificiais.  

A arte transgênica de Eduardo Kac 

Eduardo kac, também nos apresenta projetos artísticos desenvolvidos através 

da tecnologia genética. Recentemente ele apresentou um projeto chamado Natural 

History of the Enigma (2009), que consiste em uma flor que recebeu o DNA do 

artista, sendo renomeada Edúnia, fusão entre seu nome e a espécie da flor, 

Begônia. O artista explica que a flor foi concebida através da biologia molecular e 

que em suas pétalas ela apresenta veias vermelhas - onde, segundo afirma, seu 

gene está presente. Segundo Kac, a intenção do trabalho é mostrar às pessoas o 

quão maravilhoso é o fenômeno o qual chamamos “vida”, e atrair a atenção para 

outras formas de vida, sobretudo com as quais não nos comunicamos diretamente 

(como no caso de alguns animais), dentre elas a flora.  
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Nesse trabalho, vemos como os processos evolutivos num viés humano não 

ocorrem apenas com a hibridação entre o próprio corpo do artista e as máquinas, 

também podemos nos misturar com outros seres através de cruzamentos genéticos. 

 

Figura 3 - Edúnia 

 

Considerações finais 

Em contraste com os dois primeiros trabalhos apresentados, podemos 

perceber que, em Natural History of the Enigma, Kac propõe retirar a figura do corpo 

da questão central da metamorfose - afinal, aqui o corpo aparece representado 

unicamente pelo seu DNA. Isso nos leva a pensar se o ser humano poderá sofrer 

um processo evolutivo que o levará a algo não-humano. Sibilia (2005, ps. 119-120) 

nos afirma que as espécies biológicas que existem hoje não podem mais encaixar-

se na evolução pelo critério da seleção natural de Darwin. Ressalta ainda, que em 

contraste ao número elevado de espécies entrando em extinção num pequeno 

período de tempo, inúmeras novas podem ser criadas através de meios artificiais. A 

autora sugere que comecemos a pensar numa evolução pós-biológica ou pós-

evolução. 

 Essas propostas artísticas apresentam ideias talvez chocantes para algumas 

pessoas, visto que o corpo ainda é considerado por muitos como algo sagrado, e 
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que assim deve permanecer: imutável, estático em sua forma natural. Uma alusão 

dessa aversão das pessoas a uma nova forma corporal de um indivíduo está 

presente em uma obra de Frank Kafka, denominada Metamorfose (1982), em que 

um homem vê seu corpo se transformar em um tipo de inseto e tem que lidar tanto 

com a assimilação de suas mudanças físicas, quanto com as reações de sua família.   

Acredita-se que os artistas e que as obras aqui estudadas desenvolvem um 

trabalho cultural na medida em que as obras e seus questionamentos se propagam, 

e tentam trazer à sociedade possibilidades ilimitadas para se pensar em uma 

metamorfose do humano. 

 

                                                           
1
 Corpo acoplado, termo citado em DOMINGUES, DIANA. Desafios da ciberarte: corpo acoplado e sentir 

ampliado. In BARROS, Anna; SANTAELLA, Lucia (orgs.). Mídias e Artes: os desafios da arte no início do século 
XXI. São Paulo: Unimarco, 2002. 

 
2 Stelarc estudou Artes e Artesanato na Texas State Technical College (TSTC), Arte e Tecnologia na California 

Institute of Technology (CALTECH) e no Malla Reddy Institute of Technology (MRIT). Foi professor e Arte e 
Sociologia na Escola Internacional de Yokohama e Escultura e Desenho na Ballarat University College. 

3
 Artista multimídia, biológico e comunicacional. Atualmente é professor da The School of the Art Institute of 

Chicago (EUA) e um dos principais nomes brasileiros na área de arte e tecnologia. 
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