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Por Ana Chiara 

I. Em torno de BIOS. 

O radical Bios ganha bastante espaço nas discussões acadêmicas a partir de Michel Foucault, 

na década de 70, sendo mais tarde, redimensionado por Giorgio Agamben1. A partir de 

Foucault, o termo passou a ser tomado como ponto irradiador de investigações que conjugam: 

vida, corpo, história, poder, política e ética - formando um campo que se denomina biopolítica. 

Com Agamben, discutem-se as distinções entre Bios e Zoé  (este último conceito derivando as 

noções de “Homo sacer” ou “vida nua”), para entender a vida humana diante dos desafios 

colocados pela complexidade resultante dos efeitos da globalização, das questões ecológicas, 

dos atos terroristas e dos constantes fluxos migratórios provocados por guerras,  no mundo 

contemporâneo.  Teremos, então, a partir disso, um concerto de problematizações 

repercutindo no campo da literatura e outras artes. 

II. Sobre o Grupo  

O grupo de pesquisa denominado: vida arte literatura. Bioescritas (formado a partir de 2014), 

envolvendo pesquisadores de quadro Universidades do Rio de Janeiro: UERJ, UNIRIO, 

UNIGRANRIO e PUC.RIO,  surgiu do grupo Corpo &experiência (formado em 2007) com a 

abertura das pesquisas de seus componentes na direção de investigações que, por um lado 

voltam-se para as questões biopolíticas, e, de outro, para a vida literária (cf. Italo Moriconi Jr) 
                                                           
1 AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. 
FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979, p. 79-98. 



investigando trocas, cenas, legitimizações, vbaloes estéticos. Desde então, estamos 

construindo o conceito de Bioescritas (nome sugerido pelo componente Marcelo dos Santos) 

utilizando o radical bios nestas duas vertentes: tanto no sentido da biopolítica quanto da vida 

da arte ou vida de artista.  

Sendo assim 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 ligados às escritas de si (autobiográficas e autoficcionais), às escritas da 

intimidade (diários, cartas), às escritas do Outro (biografias, alterbiografias), mas também ao 

gênero ensaístico, criando possibilidades imaginativas, ou híbridas (no dizer de Silviano 

Santiago) para escrituras ou reescrituras de vidas artísticas. Está claro que, sem retornar ao 

biografismo do século XIX, nem adotar rótulos problemáticos, como o de autoficção; ou ficar 

no raso estudo biográfico para antologias, este termo acolhe leituras e objetos de diversas 

faturas, incluindo, as pesquisas que trabalham desde arquivos (cartas, diários etc) com outro 

embasamento e outra experiência de subjetividade ainda relativa à crença no indivíduo, até a 

ficcionalização radical do sujeito sem compromisso de verossimilhança externa – observados 

sempre com certo distanciamento que não anula a paixão crítica.  Também a vida das formas 

nos interessa como âncora de reflexão sobre o impacto  das metamorfoses exigidas por novas 

tecnologias sobre a subjetividade artística e vice-versa. A partir desta “liberdade de gênero” 

(aqui entendido como gênero textual e /ou “gender”), ampliamos nossos interesses para as 

formações de cadeias fantasmáticas de “contágio” entre escritas, e também paras os 

encadeamentos geracionais ou epocais. Não poderemos deixar de considerar também a 

pulsão bioescritural (como a conceituou Eduardo Jorge), ou seja, como “um modo de articular 

a tradição das formas literárias pelo modo de retirar ou extrair o que lhe interessa em termos 

de "pontos luminosos”2. No caso dessa inscrição da tradição por meio de rearranjos dos 

“pontos luminosos” , inscrevem-se os gestos de performance crítico-ensaística  como práticas 

de leitura escritural.  As bioescritas podem ser encaradas, portanto,  como um método crítico 

de abordagem que se efetiva em  forças plásticas – gestos de performance  de fora para 

dentro, ou como uma pulsão criativa exercida de dentro para fora  em objetos do interesse, 

como no modo de articulação da perspectiva crítica com a linguagem artística. 

 

                                                           
2 JORGE, Eduardo. “A pulsão bioescritural como método”. In. Chiara et alli (org. ) Bioescritas/ 
Biopoéticas: corpo, memória e arquivos. RGS: Sulinas,  2017 (no prelo)  



Deste modo o conceito 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 esta equação constitui uma relação metafórica 

para se pensar os modos de relação da experiência, da arte e da ética. O campo recepcional, a 

formação do desejo do público também pode ser investigada nos estudos bioescríticos como é 

o caso, por exemplo, dos endereçamentos.  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 consequência, em xeque à luz de novas abordagens abertas ao diálogo para 

que os sistemas de pensamento se desloquem num enfrentamento transdisciplinar inédito 

para a tradição crítica.  

Sem sombra de dúvida, uma de nossas maiores referências para construção do conceito são os 

trabalhos ensaísticos e ficcionais do crítico e escritor Silviano Santiago. Sua escrita sempre 

problematizou os lugares da assinatura, da autoria e da ficcionalidade inspirando nosso 

trabalho de pesquisa.  Ao apontar a ferida narcísica que assoma no romance moderno (2014), 

Silviano dá partida à máquina ensaística-ficcional que talvez module este conceito que 

percorremos de modo tátil  no Grupo de Pesquisa. Uma frase de Silviano Santiago pode ser 

usada como emblemática para o conceito de Bioescritas no intuito de redefini-lo o quanto 

mais distante de uma compreensão identitária, referencial ou, porventura, essencialista da 

vida como tal e mais próximo da imaginação crítica: “ Encarnação da arte como metáfora da 

vida, encarnação do artista como metáfora do ser humano”.3 Poderíamos acrescentar talvez 

encarnação da escritura crítica como metáfora da vida. 

Este grupo está estreitamente ligado ao grupo sediado na Universidade de Zurique 

denominado Biopoéticas, liderado pelo Professor Jens Andermann, com quem desenvolvemos 

tratativas para um Acordo Internacional entre as Universidades Brasileiras e a Universidade de 

Zurique.  O conceito de biopoética claramente tomado no âmago da biopolítica discute a 

emergência de novas subjetividades entendidas como encenação, fragmentação, des-

subjetivação e ressignificações instáveis de um “eu”- compartilhadas pelos estudos das 

bioescritas contemporâneas; assim como trata do enfrentamento 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 na literatura 

brasileira e latino-americana e nas artes contemporâneas, de uma forma que frequentemente 

põe em causa a barreira da espécie entre o humano e o não-humano. 

                                                           
3 SANTIAGO, Silviano. Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 



Os pesquisadores ligados aos grupos  Bioescritas e Biopoéticas estão, portanto, 

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 participação e representatividade são cada vez 

mais urgentes, portanto,  sentem-se  convocados a empreenderem esforços para 

compreender e propor novos meios de articulação do pensamento e de sua prática política.  
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