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Resumo 
O presente artigo visa a exploração das possibilidades conceptuais e das práticas criativas associadas ao conceito 
de data portrait enquanto mecanismo de representação e de expressão da identidade individual. Para esse fim, 
o estudo procura evidenciar de que forma o retrato, enquanto género de representação, pode tomar partido da 
actual proliferação de dados digitais e meios computacionais para produzir retratos que representem o ser 
humano através de características que estão para além da sua aparência física, podendo também representar a 
variabilidade das mesmas ao longo do tempo. Segundo este propósito, aborda-se a evolução do retrato no sentido 
de acompanhar e reflectir mudanças no contexto social, cultural e técnico que potenciam o surgimento dos data 
portraits no final dos anos 1990. Deste modo, o estudo procura realçar de que forma os data portraits se tornam 
relevantes enquanto experimentações criativas desenvolvidas em torno da representação da identidade e como 
esta é moldada pelo actual contexto cultural e tecnológico. 
Palavras-chave: Data portrait, retrato, dados pessoais, visualização, auto-etnografia. 
 
Abstract 
This paper aims to explore the conceptual possibilities and creative practices associated with the concept of 
data portrait as a mechanism of representation and expression of individual identity. To this end, the study seeks 
to highlight how portraiture, as a representation genre, can take advantage of the current proliferation of digital 
data and computational media to produce portraits that represent human beings through characteristics that 
are beyond their physical appearance, while also expressing their variability over time. According to this 
purpose, we address the path and evolution of portraiture in light of changes in the social, cultural and technical 
context that revert to the emergence of data portraits in the late 1990s. In this manner, the study seeks to highlight 
how data portraits become relevant as creative experiments developed around the representation of identity and 
how it is shaped by the current cultural and technological context. 
Keywords: Data portrait, portrait, personal data, visualization, autoethnography. 
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Introdução 
 
O retrato enquanto representação simbólica da identidade individual tende a ser um reflexo do 

contexto social, cultural e técnico no qual é criado. No actual momento histórico, em que a mediação 

tecnológica é omnipresente, artistas e designers exploram os limites do retrato através de 

experimentações criativas em torno da representação da identidade, baseadas na visualização de dados 

pessoais.  

 

Assim, os data portraits emergem como formas de retrato que se propõem em representar a identidade 

individual a partir de dados pessoais, produzidos no decorrer de actividades quotidianas dos sujeitos. 

Estes dados são continuamente registados por meio de tecnologias digitais que incluem várias 

aplicações de uso corrente, assim como uma rede dispositivos permanentemente ligados à internet, 

capazes de recolher uma vasta quantidade de dados, com ou sem o envolvimento activo do ser humano. 

Como tal, estes registos estendem-se no tempo e, quando visualizados e contextualizados, adquirem 

valor simbólico e significado emocional configurando-se como potenciais repositórios biográficos.  

 

Reconhecendo este potencial expressivo, a presente investigação explora o uso de dados pessoais 

como matéria-prima para a construção de retratos. O estudo começa por circunscrever o conceito de 

retrato e a sua evolução, à medida que este se liberta da sua função mimética, favorecendo uma maior 

abstracção formal e lançando as bases conceptuais para o surgimento dos data portraits. Prossegue-

se, de seguida, a uma análise das possibilidades conceptuais e práticas criativas associadas ao conceito 

de data portrait. Procura-se assim suscitar uma reflexão sobre os modos de conceptualização do 

retrato, realçando de que forma os data portraits se tornam relevantes enquanto experimentações 

criativas em torno da representação da identidade, moldada pelo actual contexto cultural e tecnológico. 

 

 
O retrato: conceito e evolução 
 
O retrato é uma construção artística que pretende representar simbolicamente o indivíduo, não apenas 

através das suas características físicas, como também através fragmentos das suas emoções, 

experiências, comportamentos e até conhecimentos (West 2004, 21). Para tal, o retrato recorre 

tradicionalmente a imagens do corpo como significante, principalmente do rosto devido à sua riqueza 

cognitiva, pois transmite sumariamente a identidade do sujeito em termos de género, raça, faixa etária, 

assim como exprime estados de humor e os efeitos cumulativos de expressões faciais várias vezes 

repetidas (Donath 2001). Além disso, o retrato evoca igualmente convenções culturais, através do uso 

de elementos externos como objectos, inscrições, poses e espaços passíveis de retratar a personalidade, 

estatuto e psique do sujeito (West 2004, 71).  



 
 

 
 

 

O objectivo do retrato é assim criar um modelo visual de uma pessoa real, ou seja, ser uma mimesis 

do ‘eu’, apresentando-se como único ao mesmo tempo que lida com as contingências do contexto 

cultural no qual é produzido. Desta forma, o retrato utiliza uma enorme variedade de meios, 

tradicionalmente a pintura, o desenho, a escultura, a gravura e a fotografia, estendendo-se a outras 

manifestações artísticas como o vídeo, a performance e a instalação.  

 

Segundo van Alphen (2005), o retrato refere-se sempre a um ser humano que está (ou esteve) presente 

fora do retrato; representa um elo importante com o passado e a memória, cumprindo funções 

biográficas ao documentar a identidade de um indivíduo no momento e contexto específicos em que 

foi registado. Por este motivo, a sua função principal é sempre a de representar o sujeito perante o 

outro e/ou perante si mesmo. Além desta função documental, e devido às suas características 

ontológicas de veículo de representação, o retrato consolida a identidade do sujeito representado ao 

conceder-lhe uma forma exterior, podendo ser usado como veículo de auto-exploração e expressão 

pessoal, sendo a sua disseminação um reflexo de uma crescente valorização da identidade individual.4  

 

Deste modo, o retrato tende a florescer em culturas que privilegiam a noção de individualidade, daí 

ter tido o seu apogeu na época Renascentista, em que conceitos como identidade, individualidade e 

auto-consciência passaram a ser amplamente valorizados. Actualmente assistimos a um revivalismo 

destas tendências, relacionadas com a afirmação da identidade individual, auto-consciência e 

desenvolvimento pessoal, em paralelo com a democratização de tecnologias pessoais (como os 

smartphones) e dos meios de difusão de informação (como as redes sociais). A disseminação do retrato 

e do auto-retrato representa então, segundo Hall (2014), uma resposta ao anonimato experienciado por 

muitos no seio das sociedades contemporâneas, ao permitir um “acesso privilegiado à alma do 

sujeito”.5 

 

Ao analisar a evolução do retrato verificamos que, ao longo da história, os retratos não mostram apenas 

informação sobre as pessoas que representam, mas expressam igualmente aspectos do contexto social, 

 
4 Esta caraterística inerente ao retrato é explicada por van Alphen (2005) da seguinte forma “Cada imagem é um 
aumento de ser e é essencialmente determinada como representação, que vem-à-apresentação. No caso especial 
do retrato, essa representação adquire um significado pessoal, na medida em que, aqui, um indivíduo é 
apresentado de forma representativa. Isso significa que o sujeito representado se representa através do seu retrato 
e é representado por ele. O retrato não é apenas uma imagem e certamente não é apenas uma cópia, ele pertence 
ao presente ou à memória presente do homem representado.” 
5 Segundo Hall (2014) “O auto-retrato migrou muito além da igreja, palácio, estúdio, academia, museu, galeria, 
plinto e moldura. (...) Agora as selfies fotográficas são onipresentes. É amplamente aceite – e esperado – que os 
auto-retratos dêem acesso privilegiado à alma do sujeito e, assim, superem a alienação e o anonimato 
experimentados por tantos nas sociedades urbanizadas modernas”. 



 
 

 
 

cultural e técnico no qual são produzidos. Embora mantendo algum grau de verosimilhança com o 

indivíduo retratado, o retrato é sempre produto de determinadas correntes artísticas, estilos pessoais, 

técnicas e meios, ou um reflexo dos contextos em que é criado.  

 

Por exemplo, na Idade Média, valorizava-se a espiritualidade em detrimento da componente material 

da experiência humana e, por esse motivo, o retrato não representava a real aparência física do sujeito, 

mas sim uma idealização da mesma. Deste modo, a identidade não era expressa através da semelhança 

física, mas antes através de símbolos de estatuto e posição social, tais como o escudo de armas ou o 

brasão. Com o surgimento de um interesse pelo mundo natural e pela Ciência no final da Idade Média 

e no Renascimento, a verosimilhança passou a ser a finalidade  principal do retrato. O retrato realista, 

no sentido mimético, surgiu na primeira metade do século XV pela mão dos pintores da Flandres, 

tendo sido refinado posteriormente por Jan Van Eyck, cujos retratos vieram “conquistar a realidade”, 

representando os sujeitos com tal verossimilhança, ao ponto de incluírem as suas idiossincrasias e 

imperfeições (Gombrich 1995, 236-245). 

 

A produção destes retratos era morosa e obrigava a uma série de encontros e negociações entre o artista 

e o sujeito que, mais tarde, o desenvolvimento de novos meios técnicos como a fotografia veio tornar 

desnecessários. A disseminação da fotografia, no início do século XX, marca um ponto de viragem na 

história do retrato, separando pela primeira vez o olhar do artista do corpo do sujeito por meio de um 

‘aparato tecnológico’ (Flusser, 1998) – a câmara fotográfica. Neste momento, a produção do retrato 

foi pela primeira vez mediada pela tecnologia e esta mediação dotou-o de um carácter mecânico e 

imediato, atribuindo às imagens assim registadas a qualidade de índices do real, acentuando o seu 

valor documental.  

 

Como consequência desta mediação, a produção de imagens miméticas passou a ser uma tarefa 

mecânica de registo pictórico e, como resposta, a Arte visual tornou-se cada vez mais abstracta e 

conceptual. Neste contexto, a artista Americana Katherine Dreier produziu, em 1919, um dos 

primeiros retratos totalmente não figurativos, Abstract Painting of Marcel Duchamp (1919). Para 

Dreier a representação mimética é uma forma imperfeita de transmitir a essência do sujeito e, portanto, 

os retratos devem usar forma e cor para evocar, ao invés de descrever, os atributos da pessoa retratada 

(Dreier 1922, 112, apud Adès 1992, 95).  

 

Na sequência deste raciocínio, o género do retrato tornou-se cada vez mais versátil, acomodando uma 

série de novas possibilidades conceptuais e técnicas, seguindo a tendência de se desligar da 

representação mimética do corpo físico no sentido de uma maior abstracção formal. Por exemplo, a 



 
 

 
 

obra Portrait of Deb from 1988-199? (2012-2013) de L. J. Roberts, procura desafiar concepções 

binárias estritas de género e abordar o seu impacto na identidade. Sendo concebida a partir de uma 

série de emblemas bordados coleccionados por Deb, esta obra é uma forma de retrato ‘físico’ feito por 

meio do inventário dos seus objectos pessoais, baseando-se na noção de que estes objectos expressam 

significado (Goodyear et al. 2016). Este tipo de obras vêm questionar as barreiras do retrato, enquanto 

género de representação, ao possibilitar a mesma exploração da identidade que caracteriza o retrato 

convencional, empregando para isso técnicas de enumeração e inventário pessoal.  

 

 
Portrait of Deb from 1988-199?, L. J. Roberts, 2012- 2013 – Colecção de emblemas bordados. 
 

O que Roberts e outros artistas pós-modernos fazem no seu trabalho é “desviar a atenção das 

qualidades icónicas do retrato para as suas qualidades indiciais” (West 2004, 212),6 ao prioritizar um 

sistema de representação simbólico em detrimento de um sistema de representação literal. 

 

 

Auto-etnografia,  dados pessoais e visualização  
 
No seguimento da ideia anterior encontramos vários artistas que vêm desenvolvendo trabalho com 

uma forte componente auto-etnográfica, caracterizada pela hiper-observação do quotidiano, em que a 

recolha de dados e sua documentação se torna uma forma de produzir artefactos estéticos que 

permitem a exploração da identidade individual.7 Este tipo de trabalho artístico é reflexo de um novo 

 
6 Do original: “(...) shift attention from iconic qualities of portraiture to indexical ones” (West 2004, 212). 
7 Por exemplo, Sophie Calle pode ser considerada uma espécie de etnografa do quotidiano que utiliza técnicas 
etnográficas para produzir obras artísticas a partir das suas vivências pessoais, através de processos de 



 
 

 
 

interesse pela observação do quotidiano e pela forma como vivemos as nossas vidas, associado ao 

desenvolvimento de uma ‘sociologia do dia-a-dia’ (Ellis, Adams e Bochner 2011), ou aquilo que Perec 

(1999, 210) designa como “antropologia ‘endótica’ do infra-comum”.8  

 

As obras assim produzidas apropriam-se de técnicas das disciplinas científicas que se baseiam na 

recolha de dados e que exprimem factos e ocorrências sobre o dia-a-dia do sujeito. Estes dados podem 

ser entendidos como valores ou “conjuntos de registos extraídos do fluxo do real” (Whitelaw 2008), 

funcionando como índices de vivências pessoais e sendo, por isso, denominados dados pessoais.  

 

Quando falamos em dados pessoais referimo-nos a qualquer informação relativa a um indivíduo 

identificado ou identificável, sendo que uma pessoa identificável é aquela que pode ser identificada, 

directa ou indirectamente, em particular por referência a um nome, número de identificação, dados 

biométricos, impressões digitais, ADN, ou ainda, outros fatores específicos da sua identidade física, 

fisiológica, mental, económica, cultural ou social.9 Neste contexto, a noção de dados pessoais pode 

também incluir um conjunto de dados recolhidos por dispositivos tecnológicos digitais e que são 

relativos a aspectos da vida quotidiana de um indivíduo.10 

 

A disseminação destas tecnologias resulta na actual tendência para a quantificação de todos os 

aspectos inerentes à vida humana, incluindo aspectos do foro psicológico e emocional, tidos até então 

como inquantificáveis. Esta tendência é também expressa pelo movimento Quantified Self, que se 

refere à utilização de tecnologias de self-tracking, ou seja, tecnologias digitais destinadas à recolha e 

arquivo de dados pessoais, com o objectivo de optimizar a experiência humana. A particularidade 

destas tecnologias reside no facto de, tal como explica Selke (2016), o utilizador não precisar mais “de 

tomar nenhuma decisão porque o sistema e os seus sensores recolhem constantemente diferentes tipos 

de dados”,11 muitas vezes, de forma passiva, sem necessitarem da intervenção directa do indivíduo. 

 
observação hiper-detalhada e recolha de dados, utilizando estratégias complexas de vigilância, registo e 
documentação. 
8 Do original: “‘endotic’ anthropology of the infra-ordinary” (Perec 1999, 210). Perec sugere que “o que talvez 
seja necessário é, finalmente, fundar a nossa própria antropologia, uma que fale sobre nós, que busque nós 
mesmos aquilo que há tanto tempo tentamos encontrar no outro. (...) Não mais o exótico, mas o ‘endótico’” 
(1999, 210). 
9 De acordo com o Regulamento Geral de Protecção de Dados (EU Publications, 2016). 
10 Podendo ser dados relacionados com acções (comunicações efectuadas, actividade nas redes socais), 
consumos (alimentos consumidos, qualidade do ar circundante), estados mentais (humor, excitação) e 
desempenho (rítmo cardíaco, níveis de oxigênio no sangue), seja mental ou físico. 
11 Do original: “The logger no longer has to make any decisions because the system and its sensors constantly 
collect different data (...) This is how a person’s “digital aura” slowly emerges (Hehl, 2008) which can contain 
data on health, locations, productivity, finances, hormone levels or moods, depending on the person’s data 
preference. Lifelogging can be understood as a technical form of self-observation and a passive form of digital 
archiving” (Selke 2016). 



 
 

 
 

 

Esta constante vigilância digital levanta questões relacionadas com privacidade e segurança, tal como 

expresso em obras como a performance Poisonous Antidote (2016) de Mark Farid 12 que explora o 

quão intimamente é possível conhecer uma pessoa apenas através da sua pegada digital. Farid 

argumenta que a acessibilidade 24 horas por dia aos nossos dados pessoais faz com que a nossa 

privacidade (e verdadeira identidade) sejam erodidas e trocadas por uma identidade cultural 

hegemonizada e globalizada, armazenada pública e permanentemente, em conformidade com ideais 

políticos, sociais e culturais vigentes. 

 

 
Poisonous Antidote, Mark Farid, 2016 – Performance e conjunto de objectos físicos. 
 

Paralelamente a estas questões, outros artistas encaram a actual proliferação de dados pessoais numa 

perspectiva positiva de auto-expressão e auto-conhecimento. Para Laurie Frick, “estamos a meio de 

uma década em que os humanos mudam de seres misteriosos para algoritmos de big data, em que tudo 

sobre nós será conhecido. Em vez de me preocupar, antevejo uma época em que os dados pessoais são 

um vislumbre único da nossa personalidade oculta” (sd.).13 De igual modo, para Giorgia Lupi e 

Stefanie Posavec, autoras do projecto Dear Data (2015), os dados pessoais não devem ser encarados 

como intimidantes, mas ao contrário – devem ser valorizados pelo seu lado humano (Lupi e Posavec 

 
12 Durante um mês, Farid apresentou publicamente todos os seus e-mails, mensagens, telefonemas, histórico de 
navegação, coordenadas de localização, posts nas redes sociais, bem como quaisquer fotografias ou vídeos 
capturados pelo seu telefone. Ao mesmo tempo, um sistema de visualização alimentou uma impressora 3D com 
um feed de todos esses dados, criando uma escultura abstrata formada por 30 peças adjacentes, cada uma 
representando um dia da ‘vida digital’ do artista. 
13 Do original: “We’re halfway thru the decade when humans shift from mysterious beings - to Big Data 
algorithms, where everything about us will be known. Rather than worry, I envision a time when personal data 
is a unique glimpse into our hidden personality” (Frick sd.). 



 
 

 
 

2016).14 Estas artistas desenvolvem a sua prática no campo da visualização, utilizando os seus dados 

pessoais na criação de artefactos estéticos.  

 

Os artefactos assim criados baseiam-se na premissa de que os dados por si só são conceitos abstractos 

e, por isso, isentos de significado; apenas quando organizados e contextualizados por um sistema de 

representação simbólica produzem informação (Whitelaw 2008). Assim, o termo visualização refere-

se, por um lado, à formação de ideias resultantes da capacidade de raciocínio do ser humano, i.e. à 

criação de uma imagem mental e, por outro lado, à materialização de uma imagem que permite 

representar algo visualmente, ou seja, à conversão de conceitos em imagens ou formas visíveis. Isto 

significa que visualizar é representar visualmente algo abstracto para o tornar acessível aos sentidos – 

neste caso à visão – e, ao mesmo tempo, tornar algo inteligível através da percepção e interpretação 

humanas (Almeida 2017). 

 

No seguimento deste enquadramento, identificamos o surgimento dos data portraits, no ínicio dos 

anos 1990, enquanto sistemas de visualização de dados pessoais que visam representar a identidade 

do sujeito com base na sua pegada digital. 

 

 

Emergência dos data portraits  
 
A primeira referência que encontramos relativa ao termo data portrait encontra-se num artigo de 

Xiong e Donath (1999) sobre um sistema de visualização que visa representar o histórico de cada 

utilizador de um forum de discussão online, ou seja “uma visualização de cada utilizador gerada a 

partir dos seus dados de interacção” (1999).15  

 
PeopleGarden, Rebecca Xiong e Judith Donath, 1999 – Visualização digital. 

 
14 Do original: “instead of using data just to become more efficient, we argue we can use data to become more 
humane and to connect with ourselves and others at a deeper level” (Lupi e Posavec 2016). 
15 Do original: “We have not found a single visualization that combines all of the above. Our solution is the data 
portrait, or user visualization based on interaction data” (Xiong e Donath 1999). 



 
 

 
 

 

Posteriormente, Donath (2017, 187) define data portraits como “representações de pessoas feitas por 

meio da visualização de dados, produzidos por elas e sobre elas”.16 Ou seja, os data portraits exploram 

a identidade através da utilização de dados produzidos pelos sujeitos, enquanto subprodutos das suas 

actividades, recorrendo a meios de representação simbólica – neste caso à visualização de dados – 

como forma de lhes dar expressão. 

 

No entanto, apesar de se encontrarem no domínio da visualização, os data portraits tendem a empregar 

um elevado nível de abstracção formal, como forma de representar a subjectividade humana sendo, ao 

mesmo tempo, visualizações de natureza subjectiva. Neste contexto, entendemos como representação 

subjectiva aquela que valoriza o ‘ponto de vista’ do autor sobre a pessoa retratada e que resulta de 

decisões sobre quais os dados mostrar e de que forma, com o objectivo de obter determinados 

resultados sensoriais como efeito da experiência. Deste modo, os data portraits podem ser 

considerados formas únicas de visualização que, ao contrário daquilo que é habitual nas visualizações 

de cariz analítico, valorizam a representação subjectiva dos dados, cuja natureza numérica é 

inerentemente objectiva.17  

 

Ainda assim, este elevado nível de subjectividade pode, no entanto, ser relacionado com a noção de 

Realismo. Em particular, podemos evocar o conceito que Min (2015) designa como ‘realismo digital’, 

para designar sistemas de visualização, que produzem imagens formalmente abstractas, mas que 

podem, no entanto, ser consideradas hiper-realistas, uma vez que a sua forma é resultado directo dos 

dados que estão na sua origem.18 Neste contexto, o papel da visualização é o de promover um acesso 

directo à ‘realidade’ através da tradução de dados extraídos do fluxo do ‘real’ em imagens. Tal como 

refere Renaud (2003), a visualidade destas imagens não é mais fruto de um processo de registo 

pictórico, ou o resultado “da forma de um mundo fenomenal, com os seus rostos, as suas paisagens, 

os seus eventos”, mas sim uma construção simbólica, resultante “da multiplicidade elementar 

constitutiva de uma nebulosa de dados que um interface-ecrã irá distribuir e organizar em matrizes de 

pontos luminosos, sob uma legislação puramente convencional de organização discursiva".   

 

Desta forma, e no que respeita às suas funções, os data portraits evocam muitas das funções do retrato 

tradicional, decorrentes do seu carácter documental. Estas funções estão essencialmente ligadas à 

 
16 Do original: “depictions of people made by visualizing data by and about them” (Donath 2017, 187). 
17 De acordo com Donath (2017, 187) “o objectivo da visualização é frequentemente a precisão; é uma 
ferramenta para análise científica ou sociológica. Um retrato é uma produção artística, moldada pela tensão entre 
os objetivos muitas vezes antagónicos do sujeito, artista e público”. 
18 Segundo Min, os dados digitais podem ser um meio para o Realismo. “Os dados digitais são, até certo ponto, 
puros. Ao nível da superfície, não há fantasia ou ilusão no universo dos dados” (Min, 2015). 



 
 

 
 

representação do sujeito perante o outro e/ou perante si mesmo. Por um lado, os data portraits podem 

cumprir uma função de proxy, substituindo a presença física dos indivíduos em comunidades online, 

revelando os seus padrões de comportamento nessas mesmas comunidades e tendo um impacto sobre 

como os outros agem perante eles. Por outro lado, podem actuar como um espelho de dados (data 

mirror), ou seja, um retrato projetado para ser visto apenas pelo sujeito, funcionando como veículo 

para a auto-exploração da identidade, ao reflectir padrões de comportamento de uma forma 

autodirigida (Donath et al. 2014). 

 

Os data portraits podem ainda desempenhar um papel político, chamando a atenção para a perda de 

privacidade e controle sobre os nossas dados pessoais. À medida que a vigilância digital se torna cada 

vez mais ubíqua os data portraits posicionam-se como meios de reapropriação de dados pessoais 

dispersos no domínio do big data, devolvendo-os à esfera privada e doméstica do universo small data. 

Tal é o caso da obra de Mark Farid, referida anteriormente, ou Spigot (Babbling Self-Portrait) (2010) 

de Jason Salavon, que é um mapeamento do histórico das suas pesquisas pessoais, que o Google 

manteve em arquivo.19 

 

 
Spigot (Babbling Self-Portrait), Jason Salavon, 2010 – Instalação com ecrãs digitais. 
 

Por fim, e de acordo com Lupton (2016), os data portraits podem também promover um vínculo 

afetivo com os dados pessoais como efeito de sua instanciação. Quando representados, os dados 

adquirem um valor simbólico que pode gerar sentimentos de pertença e continuidade, associados à 

 
19 O projecto utiliza dados referentes a mais de 10.000 pesquisas pessoais, que o Google manteve em arquivo 
durante três anos. O sistema de mapeamento re-executa aleatoriamente pesquisas feitas anteriormente por 
Salavon, criando visualizações a partir das datas (timestamps) e textos dessas pesquisas. O resultado é um fluxo 
de vídeo que representa esses dados através de uma grelha de quadrados coloridos, acompanhados por uma voz 
robotizada que lê os termos empregues nas pesquisas. 



 
 

 
 

noção de identidade.20 Assim, os data portraits podem produzir um efeito semelhante ao das 

fotografias expostas numa casa, adquirindo valor biográfico e, portanto, emocional, associado à sua 

natureza documental e à sua capacidade em evocar o que está ausente. 

 

Apesar de existirem várias similaridades entre os data portraits e as formas de retrato tradicionais, 

existem também características que são inerentes ao facto de os data portraits serem baseados em 

sistemas de visualização de dados e ao facto de serem, na maior parte das vezes, produzidos 

algoritmicamente (Dragulescu 2009).  

 

Uma das características principais é o facto de os data portraits basearem a representação o sujeito 

em aspectos da sua personalidade que não podem ser inferidos pela sua aparência física. Como explica 

West (2004, 71) em relação ao retrato clássico, os retratos bem sucedidos mostram similaridades 

relativas à aparência física das pessoas e, além disso, utilizam objectos do seu dia-a-dia para ilustrar 

os seus interesses e estatuto. Desde a Antiguidade que, em muitos retratos, os indivíduos são 

representados junto de certos objectos com uma carga simbólica específica, envergando determinada 

indumentária, ou assumindo certas poses, com o objectivo de complementar e refinar a representação 

da sua identidade através destes sinais exteriores. Para Xiong e Donath (1999), este aspecto inspirou 

o desenvolvimento do conceito de data portrait, pois “o equivalente online desses objectos são dados 

relativos às interacções passadas [dos sujeitos]” (1999).21 Um exemplo deste tipo de representação 

baseado em traços que não são directamente observáveis é o projecto The Art of the Thrill (2014), que 

tem por objectivo registar a emoção (thrill) que uma pessoa sente ao conduzir um automóvel.22 A 

emoção, apesar de ser fugaz, tem repercussões ao nível fisiológico e, em The Art of the Thrill, este 

estado psicológico é inferido a partir de dados biométricos mensuráveis, como o rítmo cardíaco, 

transpiração e temperatura corporal.  

 

Outra característica particular dos data portraits relaciona-se com o facto de estes permitirem 

representar no mesmo retrato a evolução da identidade ao longo do tempo. Muitos artistas, como 

 
20 Lupton (2016) indica que quando se mostram visualizações dos seus próprios dados aos sujeitos, novos tipos 
de laços afetivos emergem entre eles e os seus dados pessoais, passando estes a estar investidos um novo 
significado: “os números adquirem novo significado emocional (...) tornando-se um repositório biográfico de 
significância e significado para o utilizador” (Lupton 2016). 
21 “This second aspect is an inspiration for our work. The on-line equivalent of one’s objects is data about one’s 
past interactions (Xiong e Donath 1999)”. 
22 No projecto The Art of the Thrill (2014), desenvolvido pela Sosolimited para a Porsche foram seleccionados 
25 condutores para experimentarem a emoção de conduzir um novo automóvel. Uma amostra de dados 
biométricos e de geolocalização foi recolhida através de métodos de self-tracking, para registar a emoção (thrill) 
que cada participante sentiu durante a condução do veículo. Quando experienciamos emoções fortes o nosso 
ritmo cardíaco aumenta, a nossa respiração torna-se mais rápida e menos profunda, a nossa temperatura corporal 
sobe (Sosolimited 2014). 



 
 

 
 

Rembrandt, Van Gogh e Munch, produziram séries de auto-retratos com o objectivo de documentar e 

explorar determinados períodos das suas vidas. Nestes casos, os retratos funcionam como 

representações exploratórias de mudanças psicológicas, mapeando as alterações operadas pelo 

decorrer do tempo. Esta variabilidade pode ser representada, não apenas através de séries de retratos 

mas também de forma dinâmica, com recurso a novos meios técnicos. A introdução de meios 

computacionais torna possível a concepção de data portraits dinâmicos, alimentados por fluxos de 

dados em tempo-real, bem como atribuir-lhes propriedades interactivas. Este tipo de retratos têm assim 

a capacidade de se actualizar no tempo, simulando uma das mais importantes características da 

existência humana; o facto de ser contínua (Viola 1982).23 

 

Por fim, podemos afirmar que, ao evocar o ser humano através de características que estão para além 

da sua aparência física e ao simular a evolução dessas características ao longo do tempo, os data 

portraits têm a particularidade de representar o ser pela experiência. Observamos esta tendência em 

vários dos data portraits analisados neste estudo, como por exemplo o projecto The Sixth Sense (2016), 

que tem por objectivo capturar a experiência de cada participante num espectáculo de música. À 

entrada do evento, era fornecida uma pulseira com sensores incorporados para capturar dados 

biométricos, assim como movimento e deslocação e associá-los a timestamps. Durante o evento os 

dados de cada participante foram mapeados em tempo-real e projectados no local, permitindo 

visualizar como cada indivíduo experiencia o mesmo ambiente de formas diferentes. 

 

 
The Sixth Sense, Clever Franke, 2016 – Instalação, performance, visualização dinâmica, impressão. 

 

 
23 Do original: “Possibly the most startling thing about our individual existence is that it is continuous” (Viola 
1982). 



 
 

 
 

 

Conclusão  
 
O retrato, enquanto construção artística que pretende representar o ser-humano, começou por ter como 

principal referente imagens do corpo, sendo essencialmente definido pelas suas funções documentais 

decorrentes deste carácter mimético. No entanto, o conceito de retrato tem vindo a expandir-se, 

acompanhando os avanços tecnológicos e culturais. A sua prática distancia-se da representação do 

corpo físico indo ao encontro de uma crescente abstracção formal e passando a empregar técnicas de 

visualização de dados que dão origem a data portraits. O uso destas técnicas representa assim uma 

mudança de paradigma no retrato, transferindo o foco no processo de registo pictórico para o processo 

de construção simbólica de sentido. Desta forma, a função principal do retrato deixa de ser a de 

descrever a aparência do sujeito, passando a ser a de evocar a sua experiência.  

 

Podemos então concluir que os data portraits, apesar de serem visualmente abstractos, seguirem uma 

abordagem quantitativa e serem muitas vezes gerados algoritmicamente, permitem representar traços 

da identidade que não estão totalmente acessíveis aos modos de retrato tradicionais. Ao representar 

traços da identidade individual que não são directamente observáveis e ao mapear a experiência 

humana ao longo do tempo, os data portraits expressam a natureza fluída da identidade, moldada 

pelos fluxos constantes de informação a que, actualmente, estamos expostos.  

 

Com este estudo espera-se realçar a relevância dos data portraits enquanto experimentações criativas 

em torno da representação da identidade individual e a forma como esta é moldada pela cultura digital. 

Ao mesmo tempo, procura-se reflectir sobre o modo como as práticas aqui exploradas, promovem 

uma reconfiguração do próprio conceito de retrato, informada pelo contexto actual da sociedade de 

informação e da vivência num quotidiano imerso dados. 
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