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RESUMO 
O artigo apresenta parte de um estudo transdisciplinar que articula artes visuais, medicina, 
filosofia contemporânea e história das tecno-imagens com a finalidade de investigar como 
se constroem as diferentes corporalidades na arte contemporânea. A pesquisa visa ainda 
discutir em que medida as representações do corpo e as apropriações de imagens 
biomédicas estão vinculados aos registros do corpo, dispositivos técnicos e ao hibridismo 
estético. A fundamentação teórica está centrada em referencial histórico-crítico e partiu da 
aproximação conceitual de autores como Michel Foucault; Peter Burke; Nicolas Bourriaud; 
Lúcia Santaella e Luiz Claudio da Costa. Entre os artistas, Claudio Mubarac, Robert 
Rauschenberg e Juana Gómez participam da analise que aponta para as diferentes 
visualidades de um corpo polifônico, fruto da investigação artístico-científica.  
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ABSTRACT 
The article presents part of a cross-disciplinary study that articulates visual arts, medicine, 
philosophy and contemporary history of techno-images in order to investigate how to build 
the different corporeality in contemporary art. The research aims to discuss to what extent 
the representations of the body and biomedical imaging appropriations are linked to the 
body's records, technical devices and aesthetic hybridity. The theoretical foundation is 
centered on the historical-critical framework and set of conceptual approach of authors such 
as Michel Foucault; Peter Burke; Nicolas Bourriaud; Lucia Santaella and Luiz Claudio Costa. 
Among the artists, Claudio Mubarac, Robert Rauschenberg and Juana Gómez participate in 
the analysis that points to the different visualities a polyphonic body, the fruit of artistic and 
scientific research. 
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A arte contemporânea tem alimentado cada vez mais as videoinstalações, 

videoartes e espaços imersivos com apropriações de imagens produzidas por 

diagnósticos e exames médicos. Estas imagens, ou registros do corpo, exploram a 

exposição interna e externa de órgãos e membros e foram qualificadas por Lúcia 

Santaella (2004) como corpo esquadrinhado e/ou corpo ao avesso.  

A especificidade de sons e imagens e a vivência visual, cognitiva e sensível que tais 

imagens promovem transformam-nas em agentes de experiências estéticas do 

corpo na contemporaneidade, resultantes de diferentes corporalidades. Essas 

experiências participam estruturalmente da constituição do sujeito e alteram 

paulatinamente sua percepção, fruição e interação com o mundo (SARZI-RIBEIRO, 

2012). 

Os diferentes níveis de interação na estética digital e as novas tecnologias da 

imagem e do som levam o sujeito à experiência da virtualização que reitera a 

experiência do corpo fragmentário, em fluxo, em constante devir. Tempo, espaço e 

materialidade são alterados e experiências estéticas novas são mediadas pelos 

meios eletrônicos. As técno-imagens ampliam as representações do corpo em 

fragmentos cuja autonomia acabou gerando um estilo para o tratamento do corpo na 

modernidade.  

Neste contexto, o artigo que apresentamos é resultado da primeira parte da 

pesquisa, em andamento, na qual estamos investigando como se constroem os 

imaginários corporais e as diferentes corporalidades na contemporaneidade a partir 

do uso de imagens biomédicas tendo como base um estudo transdisciplinar que 

articula as Artes Visuais, a Filosofia Estética Contemporânea, a Sociologia, a 

Medicina e a História das Técno-Imagens.  

As conexões entre a representação e as formas de registros (desenho, gravura, 

fotografia, vídeo) do corpo se tornam complexas com as transformações conceituais 

e tecnológicas desencadeadas na passagem do século XVIII para o XIX. As 

representações do corpo ganharam notoriedade no século XX com o advento da 

imagem fotográfica, sobretudo as que surgiram a partir de imagens da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918). Imagens, estas que mostram os mais de dez milhões 
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de corpos destruídos, mutilados e traumatizados, cujos registros perpetuaram a 

prática de fragmentação e a visualidade moderna, levando-nos à experiência do 

corpo por meio da virtualização (SARZI-RIBEIRO, 2014).  

A natureza da pesquisa é bibliográfica e documental, baseada em coleta de dados 

(iconográficos e videográficos) e materiais bibliográficos. As análises e 

interpretações do corpus são pautadas em referencial histórico-crítico que 

caracteriza a pesquisa como qualitativa.   

Nesta primeira etapa, o corpus da pesquisa é composto de gravuras e fotogravuras 

de Robert Rauschenberg e Claudio Mubarac e fotografias e bordados de Juana 

Gomez, escolhidos em função do interesse despertado pela temática e plasticidade 

das gravuras e fotogravuras e a apropriação de imagens biomédicas. O recorte não 

contempla uma cronologia linear, mas destaca artistas que exploram a imagem 

anatômica do corpo na “era pós-fotográfica” (ORTEGA, 2008, p.141) cuja produção 

se dá pela apropriação e registros do corpo na atualidade através de operações de 

pós-produção (BOURRIAD, 2009) e ampla manipulação da imagem técnica.  

A metodologia é composta da descrição e analise de obras artísticas de diferentes 

períodos da História da Arte, visando discutir em que medida as representações do 

corpo e as apropriações de imagens biomédicas estão vinculadas aos dispositivos 

visuais e ao hibridismo estético.  

O objetivo da pesquisa é ampliar a compreensão dos processos históricos, sociais e 

culturais que envolvem a produção e a recepção de imagens tecno-artísticas 

resultantes da apropriação e hibridização de imagens biomédicas, exames e 

diagnósticos médicos. Além disso, visa delinear como se constrói o imaginário corporal 

e as diferentes corporalidades desde as representações do corpo (desenho e gravura) 

na Arte e na Ciência, como no Renascimento, até os registros do corpo na Arte 

Moderna e Contemporânea (fotografia, filmes, vídeo, raios-x, scanner) quando se 

destacam os dispositivos e as operações de apropriação e hibridização estética.  

A fundamentação teórica é centrada no referencial histórico-crítico e partiu da 

aproximação conceitual entre os seguintes teóricos e pensadores: Michel Foucault 

(2013) e o instrumento do exame e o conceito de dispositivo; Peter Burke (2003) e 
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seus estudos sobre o hibridismo; Nicolas Bourriaud (2009) e a ideia de como a arte 

“reprograma” o mundo na contemporaneidade a partir da pós-produção e 

apropriação de informações e dados já elaborados e Lúcia Santaella (2005) e Luiz 

Claudio da Costa (2009) que tratam cada um a sua maneira, sobre os meios de 

produção das imagens e os cânones de registro, arquivo e memória.  

A semioticista Lúcia Santaella (2005) defende três paradigmas de constituição da 

imagem, a saber: o pré-fotográfico, o fotográfico e o pós-fotográfico. O pesquisador 

Luiz Cláudio da Costa (2009) observa o domínio do regime fotocinematográfico na 

arte do século XX e os desdobramentos dos registros e arquivos na arte, na 

espacialidade e temporalidade das obras. O filósofo francês Michel Foucault trata do 

conceito de dispositivo em Microfísica do Poder (2013) e de igual forma elabora sua 

analise sobre o instrumento do exame e sistemas de vigilância e controle, 

relacionados à disciplina como um conjunto de técnicas pelas quais o sistema de 

poder submete os indivíduos e os torna dóceis.  

Ao passo que o inglês Peter Burke, em Hibridismo Cultural (2003), analisa 

amplamente os processos de hibridização do sujeito, da cultura e dos objetos 

culturais e tece diferentes interpretações acerca do hibridismo como fenômeno 

cultural em diferentes épocas e contextos.  No campo da crítica e curadoria de arte, 

o francês Nicolas Bourriaud descreve, em Pós-Produção. Como a arte programa o 

mundo contemporâneo (2009) como o conjunto de atividades associadas ao 

tratamento de dados e informações já registrados como a montagem, a soma de 

diferentes fontes visuais ou sonoras e apropriações de imagens e sons já produzidos 

pela televisão, cinema e do vídeo organizam a “pós-produção” que “reprograma” o 

mundo na contemporaneidade. 

Os primeiros resultados apontam para um corpo vigiado, devassado, ressignificado, 

múltiplo e polifônico, fruto da investigação artístico-científica, o qual uma vez 

recomposto na Arte Contemporânea por diferentes visualidades se torna cada vez 

mais uma presença multifacetada e virtualizada, em constante devir.  

Imagens biomédicas e arte contemporânea 
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Após a primeira metade do século XIX, a fotografia passou a revelar coisas que o 

olhar humano, mais lento e menos preciso, não conseguia captar, mas que a partir 

do registro fotográfico podiam ser vistas pela percepção detalhada e ou fragmentada 

das imagens. As relações entre a tradição da visualidade e o corpo representado por 

fragmentos podem ser encontradas em diferentes épocas e artistas como nas 

gravuras do brasileiro Claudio Mubarac (Rio Claro, 1959).  

Na suíte Sobre as Câmeras, Mubarac se apropriou dos raios-X de seu corpo e por 

meio da fotogravura integrou as radiografias às imagens gráficas. 

De igual forma, na suíte Sobre a Dança da Morte (No.2) e ou Dos Ícones Gráficos 

(Figura 1), Mubarac se apropria da técnica de photoetching (fotogravura) para criar 

estampas que combinam imagens de uma chapa de raio X de um pé esquerdo 

feminino (da esposa do artista), de perfil e de frente sobrepostos à uma inscrição 

hospitalar que denuncia a natureza documental das imagens. 

 
Fig. 1 – Claudio Mubarac 

Beatrice, 2001 – Suíte Dos Ícones Gráficos  
Fotogravura, folha de ouro sobre lençol de chumbo, 30 x 29,5 cm  

Fonte: Objetos Frágeis: a gráfica de Claudio Mubarac, 2006 
 

Segundo o historiador da arte e curador Tadeu Chiarelli, a manifestação de imagens 

de esqueleto humano, crânios, quadril, braços e pés e ainda, troncos humanos e 

braços dissecados é recorrente na produção gráfica do artista, sendo interpretadas 

como metáforas da morte, associadas à simbologia e fragilidade do corpo e à 
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transitoriedade da vida. Chiarelli (2006) ressalta que o tema do corpo torna-se uma 

presença na poética gráfica de Mubarac a partir de um processo de hibridização que 

o artista busca operar na própria estrutura da gravura em conexão com outras artes 

como a fotografia, e disso resulta um imaginário de corpos fragmentados que 

caracterizam sua produção deste período. 

O artista também manipula as imagens via computador, o que lhe permite um vasto 

repertório de imagens “[...] povoadas por outros crânios, outros fragmentos do corpo 

(captados pelo raio-X ou não), por outros corpos despedaçados, por registros da 

ação do artista sobre a matéria gráfica [...]” (CHIARELLI, 2006, p. 2). Sobre a 

presença do corpo ao avesso e as imagens biomédicas nas estampas de Mubarac, 

Chiarelli afirma: 

[...] as imagens de pés ressurgem sozinhas em duas outras 
estampas impressas em folha de prata sobre chumbo; a imagem 
dupla, formada pelo crânio e pela mão, reaparece apenas em uma 
estampa, impressa em folhas de prata sobre chumbo, igualmente; o 
crânio em buril e água-forte aparece de novo, com sutis 
intervenções, em mais uma impressão sobre papel, enquanto o 
corpo com suas vísceras (com intervenções invertidas e/ou 
modificadas) ressurgem mais duas vezes. (CHIARELLI, 2006, p.2) 

A partir dos anos 1960, os artistas conceituais descobriram o corpo e as instalações 

artísticas, mas também a fotografia, o filme e o vídeo. A experiência acumulada com 

as formas de registro de imagens no campo da comunicação fez com que ações, 

performances e intervenções urbanas passassem a ser registradas de maneira 

frequente em fotografias, filmes e vídeos. Surgem as videoinstalações e a arte 

eletrônica.   

Entre as décadas de 1970 e 1980, o suporte passou a ser questionado como lugar 

de memória e autoridade para dar espaço à arte como prática do tempo: arquivar, 

diferenciar, serializar, intermediar, transferir, reproduzir, se tornam operações 

organizadas por um regime visual fotocinematográfico. A arte no século XX se 

tornou fotográfica. Registrar, arquivar e reproduzir ou serializar se tornaram ações 

poéticas que operam os novos meios e suportes. O arquivo fotocinematográfico atua 

nos intervalos entre a obra e a sua extensão temporal (COSTA, 2009). 
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Em 1969, o artista norte-americano Robert Rauschenberg (1925–2008) se apropriou 

de imagens biomédicas e raios X de seu próprio corpo para criar a litografia Booster 

(1969), da série Booster & 7 Studies (1967). Nesta série o artista subverte 

propositalmente a ideia de reprodutibilidade da imagem técnica e rompe com a 

condição de múltiplos da litogravura e cria imagens únicas, de grandes formatos em 

diálogo com a pintura compondo estas impressões com fragmentos de fotografias, 

radiografias do seu corpo e recortes de cenas e objetos. 

Na estampa Booster (Figura 2), nota-se uma montagem de fragmentos a partir de 

uma imagem central: o raio-x de um esqueleto cujos fotogramas foram arranjados 

um abaixo do outro a partir da cabeça, para constituir um corpo inteiro. 

Ao redor deste esqueleto outras imagens são sobrepostas, como dois “pinos” que 

aparecem do lado direito próximo aos quadris e que poderiam ser a indicação de que ali 

naquela região teriam sido implantados. Ou mais abaixo e do mesmo lado, a imagem 

de um atleta, fazendo exercício, reproduzido em tamanho bem inferior ao esqueleto. 

 
Fig. 2 – Robert Rauschenberg 

Booster, 1969 – Série Booster em 07 estudos 
Litografia e silkscreen, 183,4 x 90,9 cm 

Fonte: MOMA, NY 
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O corpo deste homem saudável está em movimento e se contrapõe ao esqueleto 

estático em postura frontal. Estes e outros objetos operam uma cartografia de 

sentidos, como a cadeira em azul no alto do lado esquerdo da estampa, e nos 

remetem às ações do corpo como andar, sentar, realizar exercícios e se movimentar 

cujos fragmentos dialogam com o corpo esquadrinhado pelo dispositivo do raio-x. 

As combinações de Rauschenberg não se restringiam apenas ao campo dos 

assemblages, objetos ou pinturas, mas também ao da litogravura e fotogravura que 

associadas à serigrafia e a gravura dão origem a um novo sistema de impressão 

hibrido e polifônico, resultante de colagens, sobreposições e tessituras entre 

fragmentos do interior do corpo e a realidade externa.  

Na esteira criativa que dá materialidade a novas corporalidades e sistemas híbridos 

de impressão de imagens, a artista chilena Juana Gómez imprime em tecido fotos 

de seu corpo, em preto e branco e levemente desbotadas, associadas a imagens 

anatômicas de fragmentos como coração, pulmão, e depois borda sobre eles a 

corrente sanguínea, trazendo o interior do corpo para a superfície do tecido. A base 

de seu trabalho é a imagem fotográfica, mas no final o que se vê é um hibrido de 

foto-bordado já que a linha sobreposta à imagem fotográfica do corpo funde-se 

como em um mosaico pictórico.  

Segundo a artista, seu trabalho é decorrente da observação da natureza e dos 

processos que definem a vida e as coisas, os seres vivos no mundo orgânico e 

inorgânico. Tal como uma lei fundamental esta organização que rege a construção 

de tudo e de todos é representada pela artista na forma de bordados coloridos 

produzidos manualmente, sobrepostos às fotografias do seu corpo (GÓMEZ, 2015).   
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Fig. 3 – Juana Gómez 

Constructal 3, 2015 
Bordado a mão sobre foto impressa em tela e desenho, 77 x 47 cm 

Fonte: Site Juana Gómez 
 

Juana Gómez relata que na série Constructal (2015), (Figura 03), seu objetivo é “[...] 

decifrar a linguagem comum, conectando micro com o macro, o mundo exterior e 

interior, para distinguir um padrão que influencia o inerte, biológica, social e cultural” 

(GÓMEZ, 2015, s/p). A forma icônica da rede, trama, rizoma é o que ela identifica como 

“linguagem comum” e está presente nos nossos órgãos internos, sistema nervoso, na 

corrente sanguínea, no curso dos rios, nas raízes das plantas e nas redes de 

comunicação, transporte entre outros.  Juana afirma, ainda, que os bordados se 

baseiam na repetição desta estrutura que regula o mundo orgânico e inorgânico: a rede, 

elemento central para compreensão da complexidade das formas e estruturas da 

natureza, mas também de toda a sociedade, economia, política e a cultura. 

As conexões que Juana tece entre as imagens biomédicas de esqueletos e 

membros internos, como a corrente sanguínea, o coração e ou pulmões e a sua 

poética provocam novos campos de mediação e experimentação a partir da 

hibridização estética das imagens técnicas com as imagens artesanais (bordados). 

Suas fotografias-bordados ao mesmo tempo em que reiteram o funcionamento do 

corpo por dentro, subvertem a função das imagens de exames médicos 

humanizando nossa relação com estas corporalidades, na medida em que torna 
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visível aquilo que nos torna seres singulares, mas também aquilo que temos em 

comum: a vida, na beleza, na delicadeza e na fragilidade dos corpos. 

Hibridismo estético e registros do corpo 

Cabe destacar que o registro constitui-se ao longo do tempo como a tradução de 

uma visão ou ideia em uma imagem – figura e ou representação – cujo aspecto de 

guardar ou preservar sobre um suporte (meio, veículo) aquilo que se observou e 

gravou, o define como tal. Portanto, desde os primórdios da humanidade, o homem 

registra tudo aquilo que observa, imagina ou cria tendo como base, inúmeras 

superfícies ou materiais que servem de condutores da imagem.  

Para Lúcia Santaella (2005), são três os paradigmas da imagem: o pré-fotográfico 

cujas imagens são resultado da habilidade manual do homem para dar forma ao 

mundo visível e invisível; o fotográfico que produz imagens que dependem de 

dispositivos maquínicos (fotografia, filmes, vídeos, holografia) capazes de registrar 

cenas, objetos e paisagens; e o pós-fotográfico, no qual a imagens são totalmente 

computacionais, sintéticas e infográficas resultantes de uma matriz numérica.   

Como se sabe, no Renascimento (Séculos XIV e XVI), o papel, a madeira e a pedra 

foram suportes por excelência para registro de imagens do corpo em desenho, 

pintura e gravura. No entanto, esta última “[...] na sua capacidade reprodutora, 

embora de modo ainda artesanal, já começara a antecipar o caráter fundamental do 

paradigma fotográfico” (SANTAELLA, 2005, p.298). 

De igual forma, a reprodução e veiculação de imagens promovidas pelas técnicas de 

gravura – xilogravura, gravura em metal e litogravura – marcam as relações intensas 

entre a Arte e a Ciência, à luz de práticas como dissecações e estudos anatômicos 

realizados por anatomistas, fisiologistas e artistas que puderam ser amplamente 

conhecidos graças à circulação das estampas. No final do século XVIII e começo do 

século XIX, a fotografia promoveu tanto a produção quanto a reprodução de 

imagens numa velocidade sem precedentes. Nesse paradigma, conforme descreve 

Santaella: “[...] a imagem é o resultado do registro sobre um suporte químico ou 

eletromagnético [...] pronto para reagir ao menor estímulo da luz” (SANTAELLA, 

2005, p.300).  
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Das relações entre a imagem e o dispositivo que a produz interessa-nos 

especialmente o fato de que ela – a imagem – será sempre fruto de cortes e 

enquadramentos que resultam dos diferentes pontos de vista do sujeito que opera a 

máquina e da própria programação do dispositivo como o obturador que corta e 

recorta o tempo, seu fluxo e ou continuidade (SANTAELLA, 2005). A técnica de 

registro e impressão da luz sobre uma superfície, sem o uso de tintas ou grafite, deu 

início ao regime fotográfico ou a “era da reprodutibilidade técnica” de Walter 

Benjamin (1892-1940), que somado ao cinema e ao registro do movimento 

constituirão o regime foto-cinematográfico (COSTA, 2009). 

Em outras palavras, o registro da realidade ou da imaginação humana na era 

moderna sofre transformações na medida em que os suportes de condução da 

imagem se alteram passando das técnicas de registro e reprodução de imagens, 

desenho para a gravura e a fotografia e depois da fotografia ao cinema. Os regimes 

e a evolução das imagens técnicas ou técno-imagens são elementos chave para 

compreensão do tema desta pesquisa: os dispositivos de registros do corpo e o 

hibridismo estético na arte contemporânea.  

Na segunda metade do século XX, conforme Luiz Claudio da Costa (2009), uma 

crise dos suportes se instala no cenário artístico, fazendo com que numerosos 

dispositivos eletrônicos de produção e reprodução de imagens passem a ser 

explorados. Entre as décadas de 1970 e 1980, o suporte passa a ser questionado 

como lugar de memória e autoridade para dar espaço à arte como prática do tempo: 

arquivar, diferenciar, serializar, intermediar, transferir, reproduzir, se tornam 

operações organizadas por um regime visual foto-cinematográfico.  

Para Costa (2009), a arte no século XX se tornou fotográfica. Registrar, arquivar, 

samplear e reproduzir ou serializar se tornam ações poéticas (fazer) que operam os 

novos meios e suportes. De igual forma, na era eletrônica o armazenamento de 

dados e informações e o acesso a diferentes bancos de imagens já codificadas e 

produzidas pela arte e pela comunicação (fotografia, vídeo, televisão) promovem 

uma segunda corrente de transformações, tanto na produção quanto na veiculação 

de imagens do corpo.  
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Trata-se da era pós-fotográfica marcada pelas operações de apropriação e “pós-

produção” descritas por Nicolas Bourriaud pelo termo técnico advindo do campo da TV 

(BOURRIAUD, 2009). Sobre os resultados da proliferação e inflação de imagens na 

atualidade e as estratégias de criação dos artistas contemporâneos, Bourriaud afirma:  

Se a proliferação caótica da produção levava os artistas conceituais 
à desmaterialização da obra de arte, hoje ela desperta nos artistas 
da pós-produção estratégias de mixagem e de combinação de 
produtos. A superprodução não é mais vivida como um problema, e 
sim como um ecossistema cultural. (BOURRIAUD, 2009, p. 48) 

Um breve paralelo e notamos que o campo das imagens técnicas e as ações 

poéticas de apropriação, mixagem, colagem e outras ressignificações oriundas do 

diálogo da Arte com o campo da Comunicação participam da estrutura da Arte 

Contemporânea, da mesma forma como a Ciência e os estudos anatômicos 

constituíram aspectos relevantes do Renascimento, no começo da Era Moderna. 

A operação de apropriação de imagens produzidas por dispositivos maquínicos, 

exames médicos e processos da Medicina e Biomedicina de registros do corpo, 

resultantes de uma cultura de vigilância, documentação, controle e normalização, 

tem se revelado uma prática poética da arte contemporânea. Neste sentido, 

interessa-nos a visão de Michel Foucault sobre o poder, implicado na disciplina cujo 

instrumento do exame provoca domesticação e objetificação da subjetividade. Os 

exames médicos surgem como estratégia política para controle e domínio de 

indivíduos e instituições. Foucault afirma:  

É o poder de individualização que tem o exame como instrumento 
fundamental. O exame é vigilância permanente, classificatória, que 
permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, por 
conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, a 
individualidade torna-se um elemento pertinente para o exercício do 
poder. (FOUCAULT, 2013, p. 182) 

Neste contexto, Márcio Alves da Fonseca (2011) comenta o funcionamento dos 

mecanismos de exames e das relações com o poder e a disciplina no pensamento 

de Michel Foucault e revela três procedimentos que permitem ao exame 

desempenhar seu papel disciplinar: 

Pelo primeiro deles, o exame realiza uma inversão de visibilidade no 
exercício do poder. [...] as relações de poder devem permanecer 
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ocultas [...] obrigam a uma visibilidade cada vez maior e mais 
detalhada aqueles que submetem à sua atuação. [...] Em segundo, o 
exame também produz um arquivo, cuja fonte não é outra que não os 
indivíduos sobre os quais atua. Com isso, ele faz a individualidade 
entrar no campo documentário. Toda extração conseguida pelo 
exame é registrada e documentada. [...] A vigilância detalhada e 
permanente consegue extrair um grande número de informações 
sobre o vigiado: seus hábitos, suas reações. [...] pelo exame, o 
individuo passa a ser uma peça de um dispositivo estratégico [...] a 
individualidade é um objeto de descrição e documentação [...] pode 
ser controlada e dominada a partir de um processo constante de 
objetivação e sujeição. (FONSECA, 2011, p.61–62)    

Destes três procedimentos, cabe destacar especialmente dois deles: o método de 

dar visibilidade detalhada ao sujeito vigiado, medido e dominado, e a produção do 

arquivo, registro, documento que revela sua individualidade e traços de sua 

identidade. Associamos o primeiro procedimento às novas tecnologias de 

visibilidade do corpo e o segundo, aos registros do corpo, matéria prima para os 

artistas na sociedade contemporânea.  

Para Foucault (2013) existe um jogo disciplinar de poder que se estende 

socialmente por meio dos dispositivos, aqui entendidos como as novas tecnologias 

de visualização ou registros do corpo que geram enunciados científicos e discursos 

biomédicos que controlam e normatizam o corpo dos indivíduos. O filósofo francês 

define dispositivo como:  

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não dito são 
elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 
estabelecer entre esses elementos. (FOUCAULT, 2013, p. 364) 

Cumpre destacar que o conceito de dispositivo de Foucault e sua associação com 

redes e rizomas foi o que permitiu a elaboração de um dos objetivos desta pesquisa: 

buscar compreender a origem das imagens biomédicas e o seu papel social e 

político para relacioná-las aos registros do corpo e suas diferentes corporalidades na 

arte moderna e contemporânea, cuja experiência estética transforma tais imagens 

em provocações sinestésicas. A ação de deslocamento das imagens do âmbito 

médico para o artístico subverte a função das imagens do corpo, antes produzidas 

com objetivos e sentidos bastante distintos no campo da ciência.  
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Os artistas ao se apropriarem das imagens produzidas por exames médicos e 

biomédicos como matéria prima recodificam estas imagens dando a elas um novo 

significado, agora poético. Essa operação de deslocamento, apropriação e 

ressignificação gera uma ruptura na economia da disciplina e do poder destas 

imagens, promovendo derivações no sistema controlador. A arte contemporânea se 

apropria de imagens geradas para um determinado fim: objetificar o sujeito, para 

tornar sensível a experiência da invisibilidade ou da visibilidade do corpo.  

 Para o espanhol Francisco Ortega (2008), doutor em filosofia e professor de 

Medicina Social da UERJ, as tecnologias de visualização médica têm provocado à 

superestimação do interior do corpo humano como nunca antes foi observado em 

nossas sociedades. De igual forma, Ortega defende que o processo de tornar visível 

o invisível, o interior do corpo, pode ser entendido como parte de uma transformação 

social e cultural mais geral tal como a “virada somática da subjetividade” e destaca: 

Essas tecnologias extrapolam o campo estritamente biomédico e se 
introduzem no campo sociocultural e jurídico. [...] mesmo quem 
nunca tenha se submetido a uma ressonância magnética se encanta 
com as imagens médicas na televisão [...] As imagens coloridas de 
cérebros em funcionamento obtidas por PET-scanners tornaram-se 
tão populares como os retratos de Marylin Monroe ou Mao Tsé-Tung 
realizados por Andy Wahrol, com as quais guardam certa 
semelhança cromática. (ORTEGA, 2008, p. 71) 

As gravuras, fotogravuras e foto-bordados que apresentamos neste artigo são 

apropriações de imagens biomédicas deslocadas da área médica para o campo da 

Arte que nascem do hibridismo estético decorrente das diferentes operações 

poéticas: deslocamento, apropriação, recodificação e ressignificação no imenso e 

volumoso cenário de produção de imagens do corpo, ontem e hoje.   

Hibridismo: elemento estrutural da cultura da globalização que absorve aspectos do 

outro, do desconhecido para fundir-se e tornar-se algo singular. Sobre o hibridismo 

como prática cultural em diferentes épocas, Peter Burke esclarece:  

[...] hibridismo é um termo escorregadio, ambíguo, e ao mesmo 
tempo literal e metafórico, descritivo e explicativo. Hibridismo evoca 
observadores externos que estuda a cultura como se ela fosse a 
natureza e os produtos de indivíduos e grupos como se fossem 
espécimes botânicos. Conceitos como apropriação e acomodação 
dão maior ênfase para o agente humano e à criatividade, assim 
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como a ideia de tradução cultural, usada para descrever o 
mecanismo por meio dos quais encontros culturais produzem formas 
novas e híbridas. (BURKE, 2003, p.55) 

 Para Peter Burke (2003) a maior dificuldade do conceito de apropriação, um dos 

elementos chave do hibridismo é entender a lógica da escolha por este ou aquele 

conteúdo já que não há um fundamento lógico, consciente ou inconsciente, para 

explicar por que alguns itens são apropriados e outros rejeitados. 

No cenário artístico moderno e contemporâneo são recorrentes obras e trabalhos 

artísticos que terão como traço o hibridismo estético resultado da fusão entre 

imagens biomédicas (exames e dispositivos maquínicos) e linguagens artísticas 

como a gravura e a fotografia.  

Em suma, a partir desta pesquisa observamos que as diferentes corporalidades 

oriundas do hibridismo estético e da apropriação de imagens do corpo nas artes 

visuais, como as que são produzidas pela biomedicina, acabam provocando 

diferentes processos de produção de subjetividade. Nas obras de arte, o corpo se 

revela como algo que se esquiva, foge e resiste aos padrões de racionalização, 

normatização e disciplina. O corpo esquadrinhado em constante mutação se 

reinventa continuamente, aproximando cada vez mais a arte da vida. 
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