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Apresentação
Ana Chiara

O livro Bioescritas, biopoéticas: corpo, memória e arquivos con-
templa investigações sobre os gêneros de escrita e atividades artísti-
cas que conjugam vida, obra, subjetividade e mitologias pessoais com 
pesquisas na clave das metamorfoses e estudos pós-humanos buscan-
do a ultrapassagem de certos preceitos modernos, em favor de áreas 
temáticas e conceituais interdependentes e atuantes no cenário da 
literatura e das outras artes contemporâneas. Os artigos nele reuni-
dos são resultantes do II Seminário Internacional dos Grupos de Pes-
quisa Bioescritas/Biopoéticas: Corpo, Memória e Metamorfoses, que 
ocorreu entre os dias 27 e 30 de setembro de 2016. 

A crise de valores e a perda dos referenciais que sustentaram 
crítica e teoria como instrumentais do conhecimento e da experiência 
estética são postos em xeque à luz de novas abordagens abertas ao diá-
logo para que os sistemas de pensamento se desloquem por discursos 
num enfrentamento transdisciplinar inédito para a tradição crítica. 

O conceito de bioescritas cobre o amplo espectro das relações 
entre vida artística e obra, entre ficção e verdade, entre memória e 
imaginação. No plano textual, bioescritas diz respeito aos gêneros li-
gados às escritas de si (autobiográficas e autoficcionais), às escritas 
da intimidade (diários, cartas), às escritas do Outro (biografias, alter-
biografias), mas também ao gênero ensaístico, criando possibilidades 
imaginativas ou híbridas (no dizer de Silviano Santiago) para escri-
turas ou reescrituras de vidas artísticas. Também a vida das formas 
nos interessa como âncora de reflexão sobre o impacto destas sobre 
a subjetividade artística e vice-versa. A partir dessa “liberdade de gê-
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nero” (aqui entendido como gênero textual, ou “gender”), ampliamos 
nossos interesses para as formações de cadeias fantasmáticas de “con-
tágio” entre escritas e também para os encadeamentos geracionais ou 
epocais. Desse modo, o conceito de bioescritas tende a ser elástico, 
mas não frouxo. Tende a ser criativo, sem deixar de ser rigoroso. Não 
se confunde com a relação estreita entre vida e obra, enriquecendo-a 
com a compreensão de que essa equação constitui uma relação meta-
fórica para pensar os modos de relação da experiência, da arte e da 
ética. No campo recepcional, a formação do desejo do público tam-
bém pode ser investigada nos estudos bioescríticos, como é o caso,  
por exemplo, dos endereçamentos. Por fim, uma frase de Silviano                                                 
Santiago pode ser usada como emblemática para o conceito de bioes-
critas no intuito de redefini-lo o quanto mais distante de uma com-
preensão identitária, referencial ou, porventura, essencialista da vida 
como tal: “Encarnação da arte como metáfora da vida, encarnação do 
artista como metáfora do ser humano”.1

Já o conceito de biopoética discute a emergência de novas sub-
jetividades, entendidas como encenação, fragmentação, dessubjeti-
vação e ressignificações instáveis de um “eu”. Também trata do en-
frentamento de questões éticas a respeito da vida animal, vegetal, da 
ecologia e da sobrevivência como um conceito analítico e crítico que 
nos permite captar uma série de compromissos novos e heterodoxos 
nas literaturas brasileira e latino-americana e nas artes visuais con-
temporâneas, de forma que frequentemente ponha em causa a barrei-
ra da espécie entre o humano e o não humano.

O livro se compõe de cinco seções temáticas, a saber: Parte I 
– Biopoéticas; Parte II – Arquivo, vida, literatura; Parte III – Arte, 
performance, gerações; Parte IV – Espaços, passagens, movimentos; 
e Parte V – Mídia, técnica, vida, ligadas por afinidades eletivas, mas 
também pode ser lido em novas reconfigurações ou vetores das preo-
cupações mais emergentes daquele encontro. As categorias e noções, 
as escolhas por este ou aquele objeto obedeceram ao ritmo das pes-

1 SANTIAGO, Silviano. Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
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quisas individuais, mas dão a medida do trabalho empenhado dos 
grupos de pesquisa Bioescritas e Biopoéticas, comprometidos com a 
reflexão sobre questões que abarcam as condições de sobrevivência 
da subjetividade num cenário cada vez mais efêmero e mutável, no 
qual a precarização ideológica e as demandas por novas vias de par-
ticipação e representatividade são cada vez mais urgentes. Os pes-
quisadores das áreas ditas humanas são convocados a empreender 
esforços para compreender e propor novos meios de articulação do 
pensamento e de sua prática política. 

Agradecemos aos pesquisadores que participaram do Seminá-
rio, à Universidade do Grande Rio (Unigranrio), à Universidade Fe-
deral do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), à Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e à Universidade de Zurique (UZH), que 
sediaram o evento, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (Faperj), à Daniele Fortuna, que, com sua bolsa de 
Jovem Cientista do Nosso Estado, propiciou meios para que este li-
vro se realizasse. A Jens Andermann, pelas ricas trocas acadêmicas 
e por fomentar a parceria entre os grupos, criando condições de idas 
a Zurique de pesquisadores brasileiros e vindas de pesquisadores es-
trangeiros a nossas universidades.

Por fim, gostaríamos de retomar o verso de Mallarmé: “Todo 
pensamento emite um lance de dados”, criando uma espécie de cunho  
significante em seu sentido. Propomos que se torna urgente e necessá-
rio que “todo pensamento emita um lance de dardos” capaz de ferir o 
discurso hegemônico e regressivo da sociedade. Que a arte, a educa-
ção e a pesquisa tomem para si essa tarefa.   


