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 Resumo 

A presente dissertação intitulada “Uma Outra Coisa: O Corpo como Imagem Virtual” 

é um projeto de natureza teórico-prática que reflete sobre a produção do corpo do indivíduo 

enquanto imagem virtual. Partiu-se da análise da imagem e de como esta se tem vindo a 

transformar pelo uso dos meios digitais, nomeadamente pelo habitar do ciberespaço.  

O principal objetivo da dissertação é perceber de que modo a imagem digital veio 

modificar a visão do espectador sobre o corpo do outro, bem como do seu. A dissertação é 

composta por três capítulos. No primeiro, refere-se o ecrã como interface, sendo este 

considerado o suporte da imagem e, ao mesmo tempo, uma fronteira de duas realidades 

distintas, o real e o virtual. No segundo capítulo, expõe-se de que forma o corpo do indivíduo 

nos é apresentado enquanto imagem, deixando de pertencer ao mundo material para se tornar 

numa representação virtual e dando origem ao tecno-corpo. Nesse mesmo capítulo, reflete-se 

também sobre o modo como o indivíduo olha a imagem, destacando duas formas de olhar, o 

olhar-direto e o olhar-fabricado, refletindo igualmente sobre o dispositivo enquanto 

espetáculo performativo, realizado pelo observador. Por último, o terceiro capítulo aborda o 

projeto artístico, composto por um conjunto de imagens fotográficas e videográficas, sendo 

dividido em três partes. Estas descrevem o projeto desde a sua génese, passando pela fase de 

produção, até ao desenvolvimento de uma análise crítica sobre o objeto artístico que foi 

produzido. 

 

Palavras-chave: ecrã, real-virtual, tecno-corpo, imagem, olhar. 

  



 vi 

 Abstract 

This dissertation entitled “Uma Outra Coisa: O Corpo como Imagem Virtual” 

("Another Thing: The Body as a Virtual Image") is a project of theoretical and practical 

nature, that reflects on the individual body's production as a virtual image. We started from 

the analysis of the image and how this image kept being transformed by the use of digital 

media, namely by inhabiting cyberspace. 

The main objective of the dissertation is to understand how the digital image has 

modified the viewer’s vision of the other's body, as well as his own. The dissertation consists 

of three chapters. In the first one, we describe the screen as an interface, which is labelled as 

the image holder and, at the same time, a boundary between two distinct realities, the real and 

the virtual. In the second chapter, we explain how the individual’s body is presented to us as 

an image, abandoning the material world to become a virtual representation and giving rise to 

the techno-body. In that same chapter, we also reflect on how the individual gazes at the 

image, highlighting two ways of gazing, the direct gaze and the manufactured gaze, reflecting 

on the device as a performative spectacle, performed by the observer. Finally, the third 

chapter discusses the artistic project, consisting of a set of photographic and videographic 

images, and is divided into three parts. These parts describe the project form its origins, going 

through the production phase, until reaching the development of a critical appraisal of the 

produced artistic object. 

 

Keywords: screen, real-virtual, techno-body, image, gaze. 
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 Introdução 

Hoje, mais do que nunca, o real foi substituído por um mundo de imagens. Produzem-

se imagens e no instante seguinte modificam-se, já não existe uma linearidade no modo como 

olhamos e representamos o mundo. O indivíduo foi-se afastando de uma interação direta com 

a realidade, para a explorar e observar através de imagens. Dá-se início a uma nova era, a de 

colecionar imagens, compondo-se desta forma um arquivo que qualifica e autoconstrui o 

indivíduo e o mundo que o rodeia.  

Já não é valorizado a forma com é produzida a imagem, sendo preferencialmente 

valorizado o modo como esta é apresentada ao observador. O indivíduo torna-se consciente de 

que tudo é imagem, o que o leva a edificar uma estrutura social dependente da sua influência. 

Apesar do indivíduo ser o criador da imagem, é esta que exerce um poder sobre ele e não o 

contrário. O indivíduo é levado a crer, inconscientemente ou não, que é pelo uso da imagem 

que consegue construir um olhar sobre o mundo. 

Atualmente existe uma massificação na criação de imagens que já não necessitam de 

um suporto material, outrora película, passando a habitar num universo virtual. Com a 

evolução tecnológica a imagem transformou-se, na medida em que se torna mais rápida, 

multiplicável e, como tal, adulterada. A imagem converteu-se numa outra coisa que vai para 

além da pura representação do mundo, independente do próprio indivíduo. É neste contexto 

da imagem que a presente investigação tem a sua origem. 

Uma Outra Coisa: O Corpo como Imagem Virtual é uma dissertação de natureza 

teórico-prática, desenvolvida no âmbito do Mestrado de Arte Multimédia da Universidade de 

Lisboa, na variante de Fotografia. Este projeto reflete sobre a representação do corpo do 

indivíduo no contexto artístico contemporâneo. Trata-se de uma procura dentro da imagem, 

que surge através do desgaste provocado pelo ciberespaço. O corpo deixa de ser uma estrutura 

sólida para se converter em imagem. Segundo Aumont, “a imagem só existe para ser vista, 

por um espectador historicamente definido” (2006:197). O autor refere-se à imagem como 

algo que vai mais além de uma forma de comunicação, ou seja, é um modo de qualificar e 

definir o próprio individuo.  

A dissertação divide-se em três capítulos, sendo os dois primeiros referentes aos 

conceitos teóricos da investigação e o terceiro ao objeto artístico. O primeiro capítulo, “O 

Ecrã e a Interface”, analisa o dispositivo pelo qual se consegue aceder à imagem. O 
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subcapítulo 1.1, “O Ecrã Como Limite do Real”, procura construir uma genealogia do ecrã, 

desde o ecrã do cinematógrafo até ao ecrã do computador. Em simultâneo, efetua-se um 

paralelismo com o indivíduo e o modo como este tem vindo a manifestar-se na presença do 

ecrã. É apresentado o ecrã como a fronteira que separa o espaço real do espaço virtual. No 

subcapítulo 1.2, “A Interface: Entre o Real e o Virtual”, descreve-se a interação do internauta 

com a interface, argumentando sobre a forma como este se manifesta perante o computador, 

através da sua componente visual e tátil. 

Se o primeiro capítulo apresenta o computador como um dispositivo que torna 

possível a passagem do indivíduo para o espaço virtual, o segundo capítulo, “O Tecno-Corpo 

e o Voyeur”, reflete sobre a passagem do corpo do indivíduo a imagem. O subcapítulo 2.1, 

“Real-Virtual: Tecno-Corpo”, incide na definição de tecno-corpo, um corpo que não se 

assemelha ao ciborgue, ao avatar ou ao clone. É um corpo que já não pertence ao real mas, 

sim, ao digital. O contexto do subcapítulo 2.2, “Virtual-Real: O Voyeur e a Imagem”, centra-

se na relação do indivíduo com a imagem, abordando duas formas de olhar a imagem, 

primeiramente pelo olhar-direto e de seguida pelo olhar-fabricado. 

Por último, o terceiro capítulo, “Uma Outra Coisa”, recai na componente prática da 

dissertação, expondo todo o processo criativo até à concretização e finalização do projeto 

prático. O subcapítulo 3.1, “Antecedentes do Projeto Artístico”, refere-se à genealogia do 

trabalho realizado, apresentando o percurso teórico e artístico que originou a dissertação. O 

subcapítulo seguinte, 3.2, “Processo do Projeto Artístico”, incide na produção do objeto 

artístico, e no subcapítulo final, a secção 3.3, “Uma Outra Coisa”, intitulada “Uma Outra 

Coisa”, a partir dos conceitos apresentados, analisa-se criticamente o objeto artístico. 

 

A metodologia empregue na dissertação desenvolveu-se por duas vias: uma através da 

exploração plástica, que teve início no primeiro ano do mestrado, e outra pela componente 

teórica, produzida durante o segundo ano. A bibliografia foi, sempre que possível, consultada 

no seu idioma original, sendo qualquer tradução necessária da inteira responsabilidade do 

autor. Esta dissertação foi escrita ao abrigo do novo Acordo Ortográfico.  
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1 O Ecrã e a Interface. 

1.1 O Ecrã Como Limite do Real. 

  

O trabalho desenvolvido no decurso desta dissertação insere-se diretamente no 

domínio da observação do corpo no ambiente do ciberespaço. Este subcapítulo centra-se na 

definição de ecrã e no seu desenvolvimento até à forma como hoje o conhecemos, ou seja, 

desde o cinematógrafo até ao computador. Será em simultâneo efetuado um paralelismo com 

o indivíduo, de como este tem vindo a relacionar-se com o ecrã. 

Na sua etimologia, ecrã deriva do francês écran, remetendo para “uma superfície 

geralmente plana e branca, cuja forma é retangular”, a qual também pode ser designada por 

“tela”, “painel” ou “monitor”. Trata-se de uma superfície bidimensional onde são projetadas 

imagens fixas ou animadas, mas também de uma superfície que, ela própria, concebe a 

imagem. O tamanho, suporte e o formato do ecrã sempre tiveram um papel essencial na 

definição da imagem. Hoje, mais do que nunca, estes parâmetros determinam a interação do 

indivíduo com o mundo que o circunda. “O ecrã é ao mesmo tempo uma superfície e uma 

moldura, um plano refletor sobre o qual uma imagem é moldada.” (Friedberg, 2006)
1
. O ecrã, 

como afirma Friedberg, está sujeito à moldura, que delimita a imagem, encerrando-a num 

espaço retangular. A moldura é a fronteira palpável que provoca a cisão entre a imagem e o 

espaço arquitetónico que envolve o ecrã. Da pintura à fotografia, a moldura acompanhou a 

imagem até à atualidade, tendo o papel fundamental de a circunscrever e destacar. O 

aparecimento da moldura remete para o início do século XVI (onde era utilizada como 

ornamento de quadros), sendo o museu o espaço que veio enfatizar o seu uso. A moldura, 

juntamente com o ecrã, é uma fronteira entre dois espaços, o do espectador e o da imagem.  

Por volta de 1895, os irmãos Auguste e Louis Lumière concebem o cinematógrafo
2
, 

um dispositivo
3
 visual que consegue tecnicamente registar um determinado número de 

                                                 

1
 “The screen is both a surface and a frame, a reflecting plane on which an image is molded.” 

( http://thevirtualwindow.net/ ,visualizado a 11/05/2013) 
2
 O cinematógrafo é uma máquina portátil que não só possibilita projetar, como também filmar e revelar. 

3
 “Além de seus sentidos jurídicos e militares, o termo dispositivo design, em mecânica, a maneira pela qual são 

dispostas as peças e órgãos de um aparelho, e, com isso, o próprio mecanismo. (…) O dispositivo fílmico é, 

portanto, vizinho ao do sonho. O cinema é, portanto um aparelho de simulação, que não se contenta em fabricar 

imagens simuladas, percebidas como representações da realidade, mas antes de tudo, dirige-se para o espectador 

como sujeito psíquico, provocando um efeito particular, o “efeito-cinema”. (Aumont/Marie, 2001:243).  

http://thevirtualwindow.net/
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fotogramas e, subsequentemente, projetá-los sobre uma superfície, criando uma ilusão de 

movimento. Foi através da criação do cinematógrafo que o ecrã se libertou da moldura 

ganhando uma nova dimensão. O cinematógrafo, porém, não surgiu como o primeiro 

dispositivo visual onde a imagem era projetada, uma vez que já existia anteriormente a 

câmara escura. No entanto este abriu caminho ao desenvolvimento do cinema como hoje o 

conhecemos. A imagem cinematográfica “é plana, enquadrada, o que a assemelha às imagens 

da pintura e da fotografia” (Aumont/Marie, 2001:162), a diferença reside no dispositivo de 

projeção, de não haver necessidade de uma moldura-objeto
4
 como acontece na pintura e na 

fotografia. O próprio dispositivo cinematográfico já inclui uma moldura virtual que cria uma 

separação entre a imagem e o espaço arquitetónico. A separação é processada pela projeção 

luminosa da imagem sobre o ecrã que, simultaneamente, cria ilusão de uma moldura e 

centraliza o olhar do espectador. 

As novas características do ecrã – a escala, a moldura e o formato – vieram expor ao 

indivíduo uma particularidade da imagem cinematográfica: este não se limita a observar a 

imagem e passa a assistir a um espetáculo. A diferença entre assistir e observar prende-se com 

a utilização do dispositivo visual: o corpo do observador torna-se ele próprio parte do 

dispositivo.  

Em Techniques of the Observer, Jonathan Crary apresenta uma reflexão sobre as 

diferenças entre observador e espectador. O autor enfatiza a utilização do termo observador 

em vez de espectador, para intitular o indivíduo contemporâneo. Embora estas sejam duas 

formas diferem de interpretar e experienciar a imagem, não diferem muito em termos 

etimológicos. O termo observador é de certa forma mais amplo, este não se limita apenas a 

descrever o ato de olhar, mas uma ação (a de observar). O observador é alguém que pelo uso 

do dispositivo prática uma ação, enquanto, o espectador, passivamente olha a imagem. Não 

existe da parte do espectador uma interação direta sobre a imagem, este limita-se a olhá-la, 

centrando a sua experiência na visão. Embora o observador seja alguém que vê, esse ver é 

condicionado pelo dispositivo. A passagem de um indivíduo que assiste para um indivíduo 

que observa, o observador, é crucial na relação com o ecrã.  

                                                 

4
 “A moldura-objecto, ao isolar um pedaço do campo visual, singulariza-lhe a percepção, torna-a mais nítida; 

desempenha além disso um papel de transição visual entre o interior e o exterior da imagem, de intermediário 

que permite passar não muito bruscamente do que esta dentro para o que esta fora.” (Aumont,2005:145). Esta 

delimita não só o olhar do observador como também o atrai para o centro do ecrã, para o centro da imagem. 
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A relação do observador com a imagem já não é mais a de um objeto quantificado em 

relação a uma posição no espaço, mas antes a de duas imagens dissimilares cujas posições 

simulam a estrutura anatômica do corpo do observador. (Crary, 1990:128). 

É deste modo que o autor afirma que o observador é um indivíduo que efetua uma 

performance para usufruir da imagem. Um exemplo de um dispositivo que representa essa 

performance é o estereoscópio, um pequeno dispositivo que se encaixa no rosto, à altura dos 

olhos do observador, como se de uma prótese se tratasse.   

A origem da palavra espectador deriva do latim “spectator”, referindo-se “àquele que 

vê, testemunha e observa o espetáculo”. Até ao nascimento do cinema, o espectador estava 

familiarizado com as imagens através da observação de pinturas, gravuras e, em alguns casos 

raros, fotografias. O cinema, através da projeção, estabelece uma relação de escala com o 

espectador, escala esta que, na maioria dos casos, excede a escala da pintura. Até ao momento 

o espectador não se encontrava consciente desse tipo de imagem. Recorrendo a Edgar Morin: 

O cinematógrafo acabava de surgir numa civilização onde a consciência da irrealidade 

da imagem estava de tal maneira enraizada, que a imagem projetada, por mais realista que 

fosse nunca podia ser considerada como praticamente real. (Morin, 1970:114). 

É através do uso da projeção de imagens em movimento que o cinema veio 

condicionar a visão do espectador. Por mais que a imagem fosse realista, esta nunca poderia 

sê-lo pela ação e escala que adquiria, como já acontecia na pintura em trompe-l´oeil
5
. A 

dimensão do ecrã do cinema veio ultrapassar a relação física e psíquica
 
que o indivíduo tinha 

até à época com a pintura e a fotografia. Hoje o espectador encontra-se familiarizado com a 

imagem cinematográfica. O 3D ou mesmo os cinemas IMAX, sujeitam o espectador a um 

espetáculo, onde este por mais imóvel que esteja, manifesta-se através de uma interação 

gestual produzida pelos efeitos da imagem 3D. “O espectador nunca passa à ação, manifesta-

se, quando muito, por gestos ou sinais.” (Morin, 1970:117). O autor remete para a 

imobilidade do espectador dentro da sala de cinema, ou seja, enfatiza o contraste existente 

entre a ação desenvolvida na imagem projetada sobre a superfície do ecrã e a imobilidade do 

espectador. O ecrã de cinema reflete o espectador, ficando este paralisado na narrativa visual 

da imagem cinematográfica. Em oposição ao que refere Morin, o filme Uncle Josh at the 

                                                 

5
 Significa “enganar” o olho e, é uma técnica artística usada principalmente na pintura e na arquitetora, que, com 

o uso da perspectiva, cria uma ilusão ótica. Torna o espaço num lugar onde o indivíduo fica deslumbrado pelo 

contraste de cores, de luz/sombra, como também pela profundidade do campo visual.  
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Moving Picture Show
6
 destaca-se pela interação da imagem projetada, com o público. O filme 

apresenta uma particularidade: a imagem projetada é à escala do corpo do espectador. Este ao 

assistir ao filme fica confundido entre o espaço material do cinema e o espaço virtual do 

filme. O ponto fulcral da ação é o salto realizado por Josh, que cai diretamente para dentro do 

ecrã. Essa ação resulta numa “desconstrução” da virtualidade do ecrã do cinema, para um ecrã 

material. Neste caso o cinema anula a imobilidade do espectador, para criar uma 

interatividade entre si e a imagem. 

 A crescente aproximação e familiaridade do espectador com a superfície do ecrã 

originou o desenvolvimento de um novo dispositivo visual que, através dos avanços 

tecnológicos, veio revolucionar e amplificar a relação entre ambos. A televisão surge por 

volta de 1930 como um dispositivo capaz de conter imagens que, por sua vez, não são 

projetadas. A sua etimologia, remete para o grego “tele” e para o latim “visio”, “tele” 

significando “ à distância” e “visio” remetendo para “o ato de ver”, “efeito de ver” ou 

“perceção pelo órgão da vista”. Etimologicamente, a televisão revela-nos uma ideia de “visão 

dos objetos terrestres situados fora do nosso campo visual”, mas também de uma “transmissão 

à distância da imagem de um objeto”. Ao contrário da imagem cinematográfica, a imagem 

televisiva quando surgiu, era criada por ondas eletromagnéticas, que originavam sobre o ecrã 

um padrão que resultava numa imagem. A imagem televisiva veio coexistir com a imagem 

cinematográfica, tornando possível ao espectador observar imagens de duas naturezas 

distintas. No caso do cinema, a imagem é projetada, enquanto na televisão é transmitida 

através do dispositivo. A ideia que o ecrã da televisão é um simples ecrã é referida por Jean 

Baudrillard: 

Porque o cinema é uma imagem. Isto é, não apenas um ecrã e uma forma visual, mas 

um mito, uma coisa que ainda tem a ver com o duplo, o fantasma, o espelho, o sonho, etc. 

Nada disso existe na imagem «televisão», que não sugere nada que magnetiza, que não é, ela 

própria, mais que um ecrã e nem mesmo isso: um terminal miniaturizado que, de facto, se 

acha imediatamente na nossa cabeça – nós é que somos o ecrã, e a televisão olha para nós – 

transistoriza-lhe todos os neurónios e passa como uma fita magnética – uma fita, não uma 

imagem. (Baudrillard, 1991:69) 

O ecrã da televisão, como o autor indica, é um refletor, ou seja, ao contrário do que 

acontece no cinema, a imagem da televisão é criada através de um padrão que o cérebro cria. 

                                                 

6
 Uncle Josh at the Moving Picture Show, de Edwin S. Porter, 1902. No filme, a personagem Josh é a 

personagem que se encontra fora da projeção, interagindo com as restantes personagens que atuam no ecrã. 
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É desta forma que Baudrillard se refere ao espectador como sendo ele o ecrã (“nós é que 

somos o ecrã”). Na sua reflexão, a televisão não constrói o que vemos e ouvimos, sendo o 

nosso cérebro que, através de estímulos eletromagnéticos, cria e constrói a imagem. De 1930 

até ao início do século XX, a televisão era um dispositivo que gerava oscilações 

eletromagnéticas, sendo o nosso cérebro o seu recetor, amplificando o sinal elétrico que esta 

produzia. Hoje, a televisão não necessita de conter um sistema eletromagnético para conseguir 

produzir imagens, tendo este sido substituído por componentes eletrónicas
7
.  

Ao contrário do cinema, a televisão contém uma moldura-objeto. No começo, as 

televisões eram um enorme corpo mecânico que suportava a tecnologia que envolvia a 

transmissão
8
 da imagem, e assim necessitavam de conter uma gigantesca moldura-objeto para 

conseguirem funcionar. Esse problema atualmente foi resolvido e a televisão apresenta uma 

moldura-objeto quase inexistente.  

Tal como o cinema já tinha anunciado a transição do observador para o espectador, a 

televisão destina-se ao telespectador. A televisão, ao contrário do cinema, não beneficia da 

obscuridade: a televisão expõe o telespectador a uma luz fria e eletrónica. O dispositivo 

televisivo transforma o telespectador num indivíduo solitário. Ao contrário do que acontece 

no cinema, que remete para uma consciência de grupo, a televisão proporciona ao 

telespectador privacidade e intimidade. A imagem torna-se produto, é “levada” para dentro de 

casa do telespectador. Contudo, a tecnologia da televisão possibilita novidades, como a 

imagem e o som em direto. O telespectador pode usufruir da televisão para visualizar 

inúmeros acontecimentos em direto, o que não acontece no cinema. Ao contrário do que 

acontece com o espectador do cinema, o telespectador tem tendência a apresentar um nível de 

atenção inconstante. A televisão é uma tecnologia que se adapta ao telespectador, enquanto 

este pode executar outras atividades, podendo nalguns casos desenvolver um fator de maior 

atratividade, como referem Breton e Proulx:  

Ao contrário do que pode suceder numa sala de cinema, o nível de atenção dos 

telespectadores enquanto estão diante do pequeno ecrã é extremamente variável. A experiência 

do visionamento televisivo é fisicamente entrecortada por numerosas deslocações no espaço 

doméstico: ver televisão adapta-se a muitas outras atividades como comer, coser, conversar, 

ler, jogar jogos de sociedade. (…) Ver televisão afigura-se, por conseguinte, uma experiência 

                                                 

7
 Como leds, oleds ou mesmo lcds, que proporcionaram uma modificação na forma como a imagem é 

transmitida para o ecrã.  
8
  A transmissão era efetuada pelo uso de uma antena, que captava a imagem e a reproduzia no ecrã da televisão. 
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psíquica em profunda descontinuidade temporal, marcada por momentos de atenção de 

qualidade muito variável. (Breton/Proulx, 1997:150). 

Com a televisão, o telespectador está livre da imobilidade que é imposta ao espectador 

do cinema. Um outro fator que pode ter levado à irregularidade da atenção do telespectador é 

o fenómeno zapping. A partir dos anos 80, surgiu uma multiplicação dos canais de satélite e 

de cabo, o que tornou possível o acesso a outros conteúdos. Com a possibilidade de escolha 

de múltiplos conteúdos, o telespectador não só interage com a imagem, como pode escolher 

quando quer terminar o seu visionamento, o que não acontece no cinema. 

O telespectador que pratica zapping torna-se corresponsável da composição do seu 

próprio programa e encena uma nova estética que recorre à lógica do recorte e do barroco, que 

tira prazer da duplicação e da repetição, erigindo em gosto pelo exotismo e a coleção. 

(Breton/Proulx, 1997:151). 

O recurso ao zapping foi exponenciado através do aparecimento do telecomando. Com 

este pequeno aparelho, o telespectador consegue controlar o dispositivo televisivo e assim 

sintonizar o canal que pretende ver. Por outro lado, o telecomando acentua a interação
9
 do 

telespectador com o ecrã.  

Foi num contexto de progresso tecnológico, pós-Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), que o indivíduo desenvolveu um dispositivo que facilitou a comunicação à distância. 

Por volta do final dos anos 50, o computador era o novo protótipo da tecnologia 

contemporânea, um dispositivo que surgiu através da ciência, bem como, pela urgência de 

uma comunicação mais eficaz e de uma técnica independente do indivíduo, como afirmam 

Breton e Proulx: 

Essa técnica irá pôr-se em movimento para se transformar no suporte de uma intensa 

atividade de circulação de ideias e de informações entre os homens, em ambos os casos, uma 

vez inventada a técnica, será o contexto da evolução social que decidira a forma dos novos 

instrumentos de comunicação. (Breton/Proulx, 1997: 87). 

Este novo dispositivo estava também equipado com um ecrã e uma moldura, 

semelhantes aos da televisão. Contudo, o ecrã do computador não era apenas um simples ecrã: 

no caso do computador, um único ecrã dá acesso a um conjunto de múltiplos ecrãs virtuais, 

uns dentro dos outros. Tal como acontecia na televisão, o ecrã do computador não necessita 

de um sistema de projeção, dado que a imagem se produz na sua superfície. Atualmente, o 

                                                 

9
 O telecomando permite ao telespectador um controlo distanciado sobre os conteúdos. 
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ecrã do computador ao nível do design assemelha-se muito ao da televisão, contendo uma 

multiplicidade de formatos
10

. É um dispositivo que facilita a interação do indivíduo com o 

mundo, como refere Turkle: 

Quando se cria um mundo programado, trabalha-se nele, vive-se nele. A qualidade de 

camaleão do computador, o facto de que, quando o programamos, ele se torna criatura nossa, 

faz dele um médium ideal para a construção de uma larga variedade de mundos privados e, 

através deles, para auto-exploração. (Turkle, 1989:16) 

O computador possibilita a criação de novos mundos, onde o indivíduo pode habitar. É 

uma tecnologia que excede a própria máquina, não só por conter uma inteligência artificial, 

como pela sua subtileza na interatividade com o indivíduo. É algo que transcende o seu 

próprio corpo tecnológico, ou seja, o computador através do avanço tecnológico é 

programado para processar informação sem o auxílio do usuário. No campo da computação, o 

telespectador dá lugar ao internauta. A palavra combina internet com “nauta” que, em latim, 

se refere a “alguém que navega”, neste caso no ciberespaço. O internauta é deste modo um 

usuário e um navegante, é alguém que está completamente familiarizado com o ciberespaço. 

Ao inverso do usuário comum, o internauta dissocia-se deste não só pelo seu interesse e 

conhecimento do mundo digital, como também pela frequência com que “habita” o 

ciberespaço. Transcende assim o próprio papel de usuário ou mesmo de espectador, pois este 

está constantemente ligado à rede (online), tendo como objetivo experienciar o máximo de 

informação que circula nesse espaço virtual.  

O ciberespaço é definido como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores” (Lévy,1998:92). Este 

vocábulo advém da relação entre duas palavras: cibernética e espaço. É denominado, como 

Lévy afirma, por um espaço e uma estrutura que existe apenas no mundo da comunicação e 

da computação. É na sua essência um armazenamento de informação ao qual se acede através 

do computador. Acede-se ao ciberespaço através da internet, uma rede informática utilizada 

para interligar computadores através de um modem. Atualmente, com o avanço tecnológico, o 

computador deixou de ser o único dispositivo que permite o acesso ao ciberespaço. Com o 

uso dos telemóveis ou mesmo de televisores passou a ser possível aceder a essa realidade. 

                                                 

10
 Contendo várias espessuras, proporções (por exemplo: 4:3 e 16:9), até mesmo pela forma como o indivíduo 

pode controlar a sua inclinação e rotação. 
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 A realidade do ciberespaço não se refere apenas à atuação entre o mundo virtual e o 

mundo real, tal como acontece no romance ficcional de William Gibson, Neuromancer. É um 

espaço virtual que deixa o internauta navegar sobre o hiper-real (essa mudança do real para o 

híper-real ocorre quando a representação dá lugar à simulação), permitindo assim viajar a uma 

velocidade e a uma distância que não existe noutro dispositivo visual. “O computador pessoal 

tornou-se algo mais do que um misto de ferramentas e espelho: temos agora a possibilidade 

de passar para o outro lado.” (Turkle,1997:11). O ecrã do computador é, ao contrário do da 

televisão, uma janela para o ciberespaço, e é através desse ciberespaço que o internauta 

consegue aceder a uma nova realidade da imagem e da informação. O facto de o computador 

ser sujeito a adaptações — tais como o rato, o teclado e as câmaras de vídeo — possibilita e 

facilita uma maior interação com o indivíduo. Segundo Manovich:  

A realidade virtual permite-nos viajar através de três espaços dimensionais 

inexistentes. O monitor de computador ligado a uma rede torna-se uma janela através da qual 

podemos estar presentes em um lugar a milhares de quilômetros de distância. Finalmente, com 

a ajuda de um rato ou uma câmara de vídeo, um computador é transformado em um ser 

inteligente, capaz de envolver-nos em um diálogo. (Manovich, 2001:100).
11

 

O internauta deixa de ter uma relação distanciada com o ecrã, como acontece com o 

cinema ou com a televisão, e começa a habitar num ecrã omnipresente. Cria-se então uma 

relação física com a máquina. E o internauta estabelece uma relação entre o espaço do ecrã e 

o seu espaço. Existe uma troca entre o ecrã e o internauta, isto é, o ecrã do computador é uma 

janela para o ciberespaço e o internauta oferece uma componente física, o poder do toque. 

“Neste sentido, olhar para um ecrã é um ato que não se aproxima nem de um "ver sobre" nem 

de um "ver através de": trata-se de uma forma específica e nova de “ver em” (Lellouche, 

2004:5)
12

. Este novo ecrã, como afirma Lellouche, oferece ao internauta um novo modo de 

experienciar as imagens. Ao internauta é oferecida uma nova experiência sensorial e 

cognitiva. O ecrã proporciona uma exibição “gratuita” de imagens que constrói uma nova 

perceção de “ver” e “olhar”, precisamente no ecrã. O internauta é o sujeito que detém o poder 

                                                 

11
 Virtual reality allows us to travel through non-existent three dimensional spaces. A computer monitor 

connected to a network becomes a window through which we can be present in a place thousands of miles away. 

Finally, with the help of a mouse or a video camera, a computer is transformed into an intelligent being capable 

of engaging us in a dialogue. 
12

 En ce sens, regarder un écran est un acte qui ne se ramène ni à un "voir sur" ni à un "voir à travers" : c'est une 

forme particulière et nouvelle de "voir dans". 
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de se deixar ver ou ser visto no ecrã do computador. Com a possibilidade de múltiplos ecrãs, 

o internauta consegue criar um jogo visual, alimentando o circuito de quem vê e é visto.  

O espelho é, apesar de tudo uma utopia, desde que é um lugar sem lugar. No espelho 

eu vejo-me onde não estou, irreal, num espaço virtual que se abre atrás da superfície, eu estou 

lá, onde eu não estou, uma espécie de sombra que me dá a minha própria visibilidade, que me 

permite ver-me onde estou ausente: tal é a utopia do espelho. (Foucault, 2005:4)
13

 

Se fizermos um paralelismo entre o ecrã do computador e o espelho, tal como o 

entende Foucault, podemos referir-nos ao ecrã como um “lugar” e um “não lugar”, 

simultaneamente. Lugar, porque tem uma componente física, faz parte de algo com o qual 

podemos interagir fisicamente, por outro lado, um “não lugar” porque, através do seu uso, o 

internauta pode habitar dois locais simultaneamente. Vivemos deste modo numa sociedade do 

online/offline. A vida no ecrã, como refere Turkle, passa a ser a nossa vida real. É através do 

ecrã que o internauta pode ligar-se ou desligar-se do ciberespaço, podendo estar dentro ou 

fora dele. Substitui-se o lápis pelo teclado, e assim acrescentam-se extensões às nossas mãos, 

extensões, essas cada vez mais tecnológicas. Efetua-se a troca do corpo por um corpo 

tecnológico, e é através dessa troca que nasce o momento de intimidade entre o internauta e o 

computador. 

“Com a interceção da visão pelo dispositivo de ver, emerge um mecanismo que já não 

tem a ver com simulação (como nas artes tradicionais), mas com substituição. Este tornar-se-á 

o último efeito especial de ilusão cinematográfica.” (Virilio,1994:47).
14

 O autor afirma que 

deixamos de ser um produto da simulação para ser o produto de uma substituição, assiste-se à 

troca das nossas vidas pela vida no ecrã, na medida em que a representação faculta o lugar à 

simulação, como foi referido anteriormente. O filme Tron, de Steven Lisberge (1982), pode 

ser dado como um exemplo quando nos questionamos sobre o ecrã e a substituição do corpo 

físico por um corpo virtual. É através do ecrã de uma máquina que somos levados para uma 

nova realidade, e é nessa realidade que temos o poder de criar novos mundos que resultam na 

substituição de uma vida fora do ecrã por uma vida no ecrã. O ecrã do computador veio assim 

                                                 

13
 The mirror is, after all, an utopia, since it is a placeless place. In the mirror, I see myself there where I am not, 

in an unreal, virtual space that opens up behind the surface; I am over there, there where I am not, a sort of 

shadow that gives my own visibility to myself, that enables me to see myself there where I am absent: such is the 

utopia of the mirror. 
14

 With the interception of sight by the sighting device, a mechanism emerges that no longer has to do with 

simulation (as in the traditional arts) but with substitution. This will become the ultimate special effects of 

cinematic illusion. 
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aproximar-nos da sua superfície, ao ponto de a podermos tocar para a habitar. Segundo 

Baudrillard: 

Aproximamo-nos cada vez mais da superfície do ecrã, o nosso olhar é, por assim 

dizer, disperso por toda a imagem. Deixa de haver a distância entre o espectador e o palco – 

todas as confeções teatrais desaparecem. O facto de cairmos tão facilmente no coma do ecrã 

da imaginação, deve-se ao facto do ecrã apresentar um vazio perpétuo que somos convidados 

a preencher. (Baudrillard,1991:55).
15

 

Podemos concluir que esse espaço está livre para ser ocupado por nós. O ecrã deixa de 

ser apenas uma superfície onde se projetam imagens. É um espaço vazio, como defende 

Baudrillard, que possibilita ao internauta simular o que lhe apetece. O internauta expande 

assim o seu corpo num espaço de sensações virtuais.  

Atualmente o cinema, a televisão e o computador estão interligados. Podemos através 

do uso de múltiplos ecrãs, do computador e das ferramentas que este fornece, ver televisão ou 

mesmo cinema. Contudo, a televisão atualmente também evoluiu e é apresentada como um 

híbrido, contendo algumas características do computador. Hoje é possível usar a televisão 

para entrar no ciberespaço, sendo possível através do seu uso aceder à internet, e até fazer 

vídeochamadas. O computador e a televisão caminham para um equilíbrio e uma hibridização 

tecnológica que facilita o uso prático das redes sociais e da informação digital. O mundo, tal 

como o indivíduo o conhece, caminha a uma velocidade que “fragiliza” o ecrã e a barreira que 

separa o real do virtual: a interface. 

1.2 A Interface: Entre o Real e o Virtual 

No subcapítulo anterior, definiu-se o ecrã do computador como a fronteira do real com 

o virtual. É através da interação com ele que o internauta acede ao outro lado do ecrã: o 

ciberespaço. O presente subcapítulo define a interface e analisa de que forma o internauta se 

revela diante do computador, explorando assim, a ligação entre o sistema visual e o sistema 

táctil, e de como estes se distanciam e aproximam mutuamente. 

“Quando escrevo no computador, (…) o meu espaço mental parece ampliar-me de 

certa forma.” (Turkle,1997:149) Como afirma a autora, o computador é um amplificador que 

consegue não só aumentar o espaço mental do indivíduo como também o físico, ou seja, este, 

                                                 

15 We draw ever closer to the surface of the screen; our gaze is, as it were, strewn across the image. We no 

longer have the spectator's distance from the stage - all theatrical conventions are gone. That we fall so easily 

into the screen's coma of the imagination is due to the fact that the screen presents a perpetual void that we are 

invited to fill.  
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ao aceder à realidade virtual, consegue “sair” do seu corpo para experienciar uma nova 

realidade. Deste modo, o internauta retira partido dessa amplificação para usufruir 

inteiramente do universo digital, fugindo assim ao real. Ao contrário de outros dispositivos, 

como o cinema ou a televisão, no computador a informação é transformada em caracteres que, 

em conjunto, criam no ecrã do computador uma imagem. O desktop
16

 é portanto o espaço 

onde o internauta vê em imagens o que a interface traduz, sendo essa a sua área de trabalho.  

A interface é a primeira “imagem” do ciberespaço. A palavra deriva de dois termos: 

inter + facia. A palavra ‘inter’, que provém do latim, significa ‘entre’, ‘no interior de’, ou ‘no 

espaço de’. Por outro lado, ‘facia’ deriva do latim facies, significa ‘face’, ‘retrato’, ‘forma’ ou 

‘aspeto’. Dessa conjugação obtemos a palavra interface, que designa uma forma ou superfície 

que se encontra entre dois objetos. O conceito de interface é amplo aplicando-se a todos os 

campos do conhecimento. A interface resulta de três processos distintos. O primeiro pode ser 

obtido através da conjugação de dois objetos reais
17

, no segundo a interface pode ser 

constituída por dois objetos virtuais
18

 e, por último, a interface, ao invés de conter dois 

objetos reais ou virtuais, é produzida pela combinação de um objeto real com um objeto 

virtual. O internauta, através do acesso ao computador (objeto real), consegue aceder ao 

ciberespaço (objeto virtual). A ligação entre ambos constitui uma interface entre duas 

realidades e é este último modo que vamos abordar neste subcapítulo. 

A interface está sujeita à interação do internauta com o ecrã do computador. “Quanto 

mais habitamos uma interface mais vivemos no ciberespaço.” (Gibson, 1984/472). Nesta 

forma, Gibson refere-se ao ponto de união entre máquina e homem, alegando que a interface 

não se limita a um fenómeno informático mas a uma fronteira do real com o virtual. A 

interação entre ambos resulta em estímulos, tanto para o internauta como para o próprio 

computador. São esses estímulos que, no caso do ecrã, permitem ao internauta movimentar-se 

pelas “paisagens” do ciberespaço. A interface pode ser vista como um simulacro (provocado 

pela tecnologia do computador) que contém uma capacidade ilusória, pode igualmente ser 

polimórfica, sendo sujeita a transformações visuais criadas não só pelo software do 

                                                 

16
   A área de trabalho de um ecrã de computador considerada como uma representação de uma área de trabalho e 

contendo ícones que representam artigos tais como ficheiros: e pode ter várias janelas sobrepostas, na área de 

trabalho. 
17

 “Designa-se então por “real”, em conformidade com o primeiro sentido da palavra francês, a um só tempo, “o 

que existe por si mesmo” e “o que é relativo às coisas”. A realidade, em compensação, corresponde à 

experiência vivida que o sujeito desse real tem; ela está inteiramente no campo do imaginário.” 

(Aumont/Marie,2001:252) 
18

 Simulada através de meios eletrónicos. 
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computador, como também pela interação com o internauta. É desta forma um elemento de 

comunicação rápido e eficaz entre dois universos distintos.  

“O nosso próprio corpo está no mundo como o coração está no organismo: ele mantém 

o espetáculo visível constantemente vivo, respira a vida para o seu interior e sustenta-a 

interiormente, e com ele forma um sistema.” (Merleau-Ponty,2005:235).
19

 Segundo o autor, é 

através dos estímulos sensoriais que estabelecemos contacto com o mundo que nos rodeia. O 

corpo humano é o centro da experiência sensorial e é através desta experiência que 

interpretamos o que acontece no espaço que nos é próximo. “O nosso corpo não está no 

espaço, ele é o espaço” (Merleau-Ponty,2005:173). Desta forma, o corpo do internauta, 

segundo o autor, funde-se com a própria ideia de espaço. Assumimos que, antes de estar 

inserido num espaço, o corpo do internauta é ele próprio um espaço, um espaço mental e 

físico. Importa sublinhar que a perceção constitui um papel fundamental para a interação do 

internauta com o espaço onde este está inserido, despertando no internauta um aumento no 

juízo tanto da realidade, como também do  seu próprio corpo. Para usufruir da perceção do 

mundo é necessário que a informação seja canalizada, sendo esta proveniente dos cinco 

sentidos sensoriais: o tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. O corpo do indivíduo não 

pode ser separado do domínio espacial onde está inserido. 

A perceção do corpo e a imagem do mundo tornam-se numa experiência existencial 

contínua; não há corpo separado do seu domicílio no espaço, não há espaço desvinculado da 

imagem inconsciente da nossa identidade pessoal da nossa noção perspéctica. 

(Pallasmaa,2005:39). 

Como afirma Pallasmaa, a perceção subsiste não só através da experiência física do 

indivíduo com o espaço onde se encontra, como também com os objetos que se encontram 

nele, nomeadamente o computador. A perceção ajuda o indivíduo a determinar a textura, a 

cor, o tamanho, a distância e o enquadramento espacial dos objetos, conseguindo este criar 

uma noção ampla sobre o espaço onde está envolvido. Dos cinco sentidos sensoriais, a visão 

apresenta um predomínio sobre os restantes sentidos, predomínio que já existia na cultura 

greco-romana (através do culto ao belo). Mas foi com o Renascimento, com a utilização da 

perspectiva linear, que a visão se tornou “o centro do mundo” e os restantes sentidos foram 

separados e reorganizados em categorias inferiores. Contudo, a visão, apesar de ter esse 

                                                 

19
 Our own body is in the world as the heart is in the organism: it keeps the visible spectacle constantly alive, it 

breathes life into it and sustains it inwardly, and with it forms a system.  
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predomínio, não é perfeita, existindo uma variação na perceção do indivíduo quando este olha 

um objeto. A visão produz uma imprecisão no campo visual, que é provocada por uma falta 

de atenção por parte do espectador. A imprecisão visual não é provocada apenas pela falta de 

atenção, mas também por uma questão temporal, ou seja, cada objeto tem um determinado 

tempo de observação. Por vezes a perceção não consegue captar, na sua totalidade, a 

informação vinda do exterior do corpo do indivíduo.  

É deste modo que a memória surge como colaboradora dessa imperfeição do sistema 

visual. Sem a existência da memória, a informação vinda do exterior do corpo não conseguiria 

ser armazenada. A memória é adquirida através da experiência do indivíduo com o mundo. 

Essa memória é não só adquirida pela visão, como também pelos restantes sentidos, sendo o 

tato um deles. “Mas, geralmente, ele (o cego) tem por experiência reiterada do tato, a 

memória de sensações experimentadas em diferentes pontos.” (Diderot, 1979:14). A memória, 

como o autor refere, destaca a importância da experiência dos sentidos, pois sem ela não 

conseguiríamos armazenar a informação vinda do exterior. A memória tátil surge como 

auxílio e suporte para interpretar e relacionar o que tocamos e vemos. As mãos não servem 

apenas para tocar ou sentir um objeto, elas servem também como instrumentos que ajudam a 

criar um arquivo sobre os objetos observados. “Sabe, pelo relato dos outros homens, que por 

meio da vista se conhecem os objetos, assim como ele lhe são conhecidos pelo tato.” 

(Diderot,1979:7). Existe uma relação de aproximação entre a visão e o tato como afirma 

Diderot, resultando numa parceria entre ambos. 

Existem, no entanto, certas limitações do sistema visual e estas são notórias em 

diversos campos da cultura e das ciências. Uma das grandes limitações deste sistema é a 

forma como o indivíduo contempla o objeto, ficando limitado a uma face desse objeto, não o 

conseguindo ver por completo. Em oposição à visão, o sistema tátil surge com a capacidade 

de observar o objeto tridimensionalmente. Através do uso das mãos, o indivíduo consegue 

agarrar, tocar e sentir o objeto. Como afirma Diderot, não só vemos com os olhos, como 

também com as mãos. Torna-se claro que estes dois sistemas sensoriais, por mais diferentes 

que sejam, colaboraram entre si. É através dessa colaboração que o indivíduo adquire uma 

melhor compreensão do espaço que o circunda. 
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O sistema tátil é um dispositivo pelo qual o individuo obtém informação sobre o meio 

ambiente e o seu corpo. A sensibilidade do indivíduo ao mundo adjacente ao seu corpo, pelo 

uso do seu corpo. (Gibson, 1986:97)
20

 

Como afirma Gibson, o sistema tátil é um processo de reconhecimento dos objetos por 

via do toque. Utilizamos o nosso corpo para sentir o que se encontra próximo de nós. 

Contudo, o sistema tátil não é distribuído uniformemente pelo corpo. Os dedos das mãos 

possuem uma maior sensibilidade ao toque do que qualquer outra parte do corpo. Em 

oposição, em outras zonas do corpo, essa menor sensibilidade é compensada por uma extrema 

sensibilidade ao calor e ao frio. “O que acontece nos dedos depende dos movimentos que ele 

faz, e também, naturalmente, do objeto que ele toca.” (Pallasmaa,2005:14)
21

. Para o autor, o 

próprio objeto, o espaço que o envolve e as memórias que ele evoca, criam um padrão que 

mentalmente organiza um cosmos de memórias sensoriais e visuais. Esse padrão irá 

determinar o nosso conhecimento sobre o objeto. 

Um desses objetos é o computador, dispositivo que produz em simultâneo um 

estímulo não só tátil como visual. A combinação entre estes dois sistemas sensoriais surge em 

paralelo com o início dos primeiros computadores. A cooperação entre o tato e a visão 

iniciou-se com a utilização de ferramentas como o rato, teclado ou mesmo o joystick. Hoje em 

dia, o computador já não necessita dessas extensões, pois existem novos componentes 

informáticos de software e de hardware e, com eles, uma nova conceção de ecrã. Este passa a 

apresentar uma dinâmica tátil, onde o próprio internauta pode interagir, através do toque, com 

a superfície do ecrã. Um dos exemplos é a forma como atualmente os telemóveis e ecrãs dos 

computadores têm vindo a evoluir, libertando o internauta de acessórios, de modo a criar uma 

rápida e eficaz interação com o objeto. O internauta deixa de olhar para o ecrã para o poder 

tocar. A “intimidade” entre máquina e homem pode ser vista no filme Videodrome, de David 

Cronenberg (1983). O filme reflete sobre a forma como o homem se comporta e interage na 

presença da máquina (neste caso, a televisão). A personagem principal utiliza o toque para se 

aproximar do ecrã. É através da ação tátil que a personagem e o dispositivo televisivo 

comunicam e alcançam prazer entre si. O internauta, tal como a personagem do filme, tem 

                                                 

20
 The tactile system is a device by which the individual obtains information about the environment and your 

body. The sensibility of the individual to the world adjacent to his body by use of his body. 
21

 What happens at his fingers depends on the movements that he makes, and also, of course, on the object that 

he touches.  
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controlo sobre o dipositivo mas, ao mesmo tempo, o computador exerce sobre o internauta um 

controlo.  

A máquina projeta portanto sobre o internauta estímulos sensoriais que requisitam a 

sua visão, a audição e o tato, prendendo-o à superfície do ecrã. O computador pode ser 

equiparado à estátua do mito de Pigmalião, que só ganha vida através da existência do seu 

artista, uma vez que sem o artista não existe estátua. No caso do computador, este só 

consegue “ganhar vida” pela interação com o internauta. “Um artefacto dotado de uma alma e 

um corpo, mas, no entanto, uma fantasia. Um simulacro, precisamente.” (Stoichita, 2008:3). 

Como refere Stoichita, a interface não passa de uma ilusão, que resulta da simulação da 

realidade. Tal como Pigmalião se apaixona pela sua estátua, o internauta cria uma ligação 

íntima com o computador. Este ganha assim vida através do toque que o internauta estabelece 

no momento em que liga o dispositivo. O computador, tal como a estátua, é um ser 

inanimado, e está ali para ser completado pelo internauta, como acontece com Pigmalião (o 

artista) e Galateia (a estátua). O internauta permanece preso nesse jogo de prazeres, na 

espectativa de conseguir obter o máximo de sensações vindas do ecrã. 

O olho tecnologicamente expandido e reforçado hoje penetra fundo na matéria e no 

espaço e torna o homem capaz de lançar um olhar simultâneo em lados opostos do globo 

terrestes. A experiência do espaço e do tempo tem-se fundido pela velocidade. 

(Pallasmaa,2005:21) 

Segundo o autor, o internauta tem a possibilidade de fundir o tempo e o espaço, visto 

que o ciberespaço não é governado pela mesma noção de espaço/tempo do mundo real. A 

interface possibilita ao internauta possuir vários ecrãs, e com eles conseguir um acesso a 

outras realidades. A facilidade de olhar para dentro do ecrã manifesta no internauta um desejo 

não só de vigilância como também de simulação do corpo na interface. Esse corpo projetado 

no ecrã dissocia-se do corpo real e expõe-se como um corpo criado pela tecnologia: o tecno-

corpo. 
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2 Do Corpo à Imagem 

2.1 Real-Virtual: Tecno-Corpo 

Naquela época, o mundo dos espelhos e o mundo dos homens não eram, como agora, 

incomunicáveis. Eram também, muito diversificados, não coincidem nem seres, nem 

cores e formas. Ambos os reinos, o especular e o humano, vivem em paz, inseridos e 

fora dos espelhos. Uma noite o povo do espelho invadiu a terra. Sua força era 

grande, porém, ao fim de sangrentas batalhas, as artes mágicas do Imperador 

Amarelo prevaleceram. Este rechaçou os invasores, encarcerou-os nos espelhos e 

lhes impôs a tarefa de repetir, como em uma espécie de sonho, todos os atos dos 

homens. Privou-os de sua força e de sua figura e reduziu-os a meros reflexos servis. 

(Borges, 1969:68).
22

 

No capítulo anterior, foram abordados alguns aspetos da interface tais como a 

separação do real com o virtual e a interação existente com o internauta. Esta interação veio 

enfatizar o contato do internauta com o ciberespaço, nele manifestando uma nova consciência 

sobre o corpo do outro, bem como do seu. O corpo deixa de pertencer ao real unicamente, 

para em simultâneo existir no virtual. Este subcapítulo incide sobre a definição de tecno-

corpo: um corpo que não pertence à categoria do ciborgue, do clone, nem mesmo do avatar. 

Definir-se-á cada um desses conceitos de modo a chegar à definição de tecno-corpo, sendo 

necessário referir o confronto existente entre máquina e homem, uma hibridização do natural 

com o artificial, que origina o híper-corpo
23

. 

Numa sociedade em que o internauta faz uso da computação para interagir com o 

mundo, o corpo emerge através da experiência do mundo da simulação
24

. O mundo em que 

vive foi substituído por um mundo da cópia, pela facilidade de reprodução e difusão das 

imagens. Perde-se assim a noção do real e passa-se a viver num híper-corpo. A natureza do 

mundo desse híper-corpo é caracterizada pelo aperfeiçoamento da realidade; perde-se a 

                                                 

22
 In those days the world of mirrors and the world of men were not, as they are now, cut off from each other. 

They were, besides, quite different; neither beings nor colours nor shapes were the same. Both kingdoms, the 

specular and the human, lived in harmony; you could come and go through mirrors. One night the mirror people 

invaded the earth. Their power was great, but at the end of bloody warfare the magic arts of the Yellow Emperor 

prevailed. He repulsed the invaders, imprisoned them in their mirrors, and forced on them the task of repeating, 

as though in a kind of dream, all the actions of men. He stripped them of their power and of their forms and 

reduced them to mere slavish reflections.  
23

 “O meu corpo é a atualização temporária de um enorme híper-corpo híbrido, social e tecno-biológico. O corpo 

contemporâneo é (…) isolado, separado, quase imobilizado. Depois, ele sai de si mesmo (…), de seguida, volta a 

si, transformado, numa esfera quase privada aqui e por todo o lado, tanto em si como misturado. Um dia, ele 

separa-se completamente do híper-corpo e apaga-se.” (Lévy, 1998:18). O autor refere-se ao corpo do indivíduo 

contemporâneo como sendo um corpo mutável, sujeito à tecnologia, aos meios de comunicação e ao universo da 

simulação. Não é um corpo real, mas um corpo mutável entre o real e o virtual. 
24

 A simulação situa-se no limite do verdadeiro e do falso, questionando a veracidade do mundo das coisas. 
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possibilidade de distinguir o real do virtual, havendo uma deslocação do corpo para o mundo 

do hiper-real
25

, tal como afirma Baudrillard: 

Já não existe o espelho do ser e das aparências, do real e do seu conceito. Já não existe 

coextensividade imaginária; é a miniaturização genética que é a dimensão da simulação. O 

real é produzido a partir de células miniaturizadas, de matrizes e de memórias, de modelos de 

comando – e pode ser reproduzido um número indefinido de vezes a partir daí. (Baudrillard, 

1991:8) 

O real deixa de ser o principal objetivo do internauta, como expõe Baudrillard; este 

passa a ser produto de uma matriz, de uma reprodução em massa. Tanto o ciborgue como o 

clone ou o avatar são modelos de uma cultura de massas, exemplos de um corpo 

multiplicável. O significado de ciborgue advém da junção de duas palavras: cibernética e 

organismo (cib + org). Esta palavra refere-se a um organismo dotado de uma parte orgânica e 

outra tecnológica e mecânica. “O ciborgue é um organismo cibernético, um híbrido da 

máquina e do organismo, uma criatura da realidade social, tanto quanto da ficção.” (Haraway: 

2009:15). Deste modo, Haraway afirma que o ciborgue é um ser híbrido. Um corpo que parte 

da semelhança com o humano e resulta do cruzamento entre a tecnologia e um corpo real. Por 

mais fisicamente semelhante ao humano, o ciborgue difere deste por ser um corpo feito de 

máquinas, ou seja, um corpo mecânico, programado e computorizado pelo indivíduo. “O que 

há por toda a parte são máquinas, e sem qualquer metáfora: máquinas de máquinas, com as 

suas ligações e conexões. Uma máquina-órgão está ligada a uma máquina-origem: uma emite 

o fluxo que a outra corta.” (Deleuze e Guattari, 2004:7). Trata-se de um corpo sem órgãos, 

como o definem Deleuze e Guattari, um corpo-rede, que integra matéria tecnológica e digital, 

sendo um corpo produzido pela máquina. É através dessa produção mecanizada que o 

ciborgue ganha vida, uma vida artificial. 

Por sua vez, o clone, palavra que deriva do grego klón, significa um indivíduo ou uma 

população de indivíduos provenientes da produção vegetativa ou assexuada de um mesmo 

indivíduo. Portanto, um clone é uma réplica de outro indivíduo. É um corpo que se assemelha 

a um original mas que, no entanto, é um corpo artificial, sem autenticidade, pois resulta de um 

corpo pré-existente. Já não é unicamente o objeto que é multiplicável, mas também o corpo 

do indivíduo. A clonagem faz de um organismo individualizado um organismo coletivo, ou 

seja, o indivíduo deixa de ser único e passa a ser múltiplo, uniformemente segmentado. Ao 

                                                 

25
O híper-real já não se trata de uma representação falsa da realidade (a ideologia), trata-se de esconder que o 

real já não é o real e portanto de salvaguardar o princípio da realidade. (Baudrillard, 1991:21) 
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contrário do ciborgue e do clone, que representam a materialização de um corpo, o avatar é 

um corpo que habita no mundo virtual, um corpo sem materialidade. A definição de avatar 

remete para o francês avatar, que significa “uma transformação que ocorre em algo ou 

alguém - metamorfose ou mutação” e, em termos informáticos, representa um ícone gráfico 

escolhido por um utilizador para o representar em determinados jogos e comunidades virtuais. 

“O navegador permite ao espectador escolher entre uma série de "stocks" de imagens avatar, 

mas a maioria dos espectadores criam ou transferem as suas próprias representações. Muitos 

desses avatares pessoalmente produzidos e transferidos são eróticos.” (White, 2006:120)
26

. O 

avatar é um corpo digital que figura o internauta no ciberespaço. O autor afirma a existência 

de uma facilidade de autorrepresentação do internauta na realidade virtual através do uso de 

avatares, podendo transferi-los de um dispositivo para outro, como por exemplo, deslocar um 

avatar de um videojogo com a função de o representar no ciberespaço. 

Estas novas conceções do corpo, nomeadamente o clone, invocam o mito de Narciso. 

São corpos sintéticos que representam um duplo do corpo do indivíduo, como se o indivíduo 

estivesse a olhar para si mesmo, conforme aconteceu quando Narciso se inclinou sobre o lago 

e observou o seu reflexo. “É no outro que o sujeito se identifica” (Lacan, 1998:113). Segundo 

Lacan, ao olharmos para o “outro” identificamo-nos com ele e é portanto desta forma que o 

internauta, ao olhar para o ecrã do computador (este assume a função de espelho), se revê no 

tecno-corpo. O internauta é “projetado” através do ecrã para o ciberespaço, dando origem a 

um reflexo digital da sua imagem. Outra questão fundamental que liga o ciborgue, o clone e o 

avatar ao mito de Narciso baseia-se na relação de “intimidade” entre o indivíduo e a imagem 

que este projeta. É a partir da sua imagem que o indivíduo constrói o ciborgue, o clone e o 

avatar resultando numa idealização de um corpo perfeito, num híper-corpo. Ao identificar-se 

com o “outro” o indivíduo “apaixona-se” pela sua imagem. O “outro” só existe devido à 

existência do corpo do internauta, porque sem ele o “outro” não se projeta, não existe. O 

internauta sabe que ao olhar para o ecrã vai encontrar um reflexo de si, assim como aconteceu 

a Narciso; ambos se encontram presos na contemplação da sua imagem.  

Efetivamente, a mutação é central à noção de pós-humano, descrevendo uma 

identidade humana, que está presa entre a ideia de que o eu torna-se "outro" para além de si 

                                                 

26
 The VP browser allows spectators to choose from a number of “stock” avatar images, but most spectators 

make or download their own representations. Many of these personally produced and downloaded avatars are 

erotic. 
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mesmo e a imagem desse eu que está a ser mediada pela mesma tecnologia que a determina. 

(Zylinsha, 2002:33)
27

 

Segundo a autora, a tecnologia determina a natureza do pós-humano
28

, do que é o “eu” 

e o “outro”, e o que torna o clone e o ciborgue num corpo sem identidade. Este corpo não tem 

identidade uma vez que tanto o clone como o ciborgue se assemelham a um corpo já 

existente. Ambos albergam apenas a matriz física do indivíduo, não prevendo qualquer 

referência à sua identidade
29

. Na sua raiz etimológica, o tecno-corpo deriva do grego ‘tecno’ – 

tékhne – referente à “técnica”, à “habilidade” e ao “talento”. Por sua vez ‘corpo’ deriva do 

latim, corpus – “tudo o que é constituído por uma componente orgânica ou inorgânica”. Deste 

modo o tecno-corpo refere-se a um corpo inorgânico que, por via da tecnologia, se manifesta 

no ciberespaço. Ao contrário do ciborgue e do clone, que representam uma simulação física e 

mecânica de um corpo, o tecno-corpo é um corpo virtual, um corpo que habita o ciberespaço, 

como ocorre com o avatar. A diferença entre o avatar e o tecno-corpo centra-se na identidade, 

ou seja, o tecno-corpo é uma projeção do “eu” digital do internauta. Em oposição, o avatar 

distingue-se pela falsa projeção de um “eu”, uma vez que o objetivo de um avatar é a criação 

de uma nova “personagem” no ciberespaço e não a criação de uma imagem-reflexo do 

internauta. O tecno-corpo é uma nova versão do corpo do internauta: é um corpo digital, 

transformado em imagem, aniquilando a parte da matéria. Este corpo evoca um paradoxo 

sobre a questão da representação física. O internauta abandona o seu corpo material, 

tornando-o imaterial e fazendo dele numa imagem virtual. “Os órgãos são regenerados e 

transformados em chips.” (Deleuze e Guattari, 2004:16). Embora Deleuze e Guattari se 

refiram à transformação do corpo em chips, no caso do tecno-corpo essa alteração é efetuada 

de uma forma numérica. O corpo perde a sua materialização e passa a ser um produto da 

tecnologia. Apesar do tecno-corpo ser um duplo do corpo real, este é ao mesmo tempo um 

corpo simulado, programado como um objeto. Embora o tecno-corpo se assemelhe ao 

internauta, este diferencia-se por já não fazer parte do mundo real, tal como diz Baudrillard: 

                                                 

27
 Indeed, mutation is central to the notion of the post-human, describing a human identity which is caught 

between the idea that the self is becoming 'other' than itself, and the image of that self which is being mediated 

by the very technology that determines it. 
28

 Segundo Zylinsha, o “pós-humano” é um corpo que não é humano nem mecânico, ou seja, é um corpo de 

autoria tecnológica. 
29

 No caso do avatar, parte-se do princípio que, ao ser produzido, o objetivo não é corresponder à identidade do 

internauta, mas a uma falsa identidade. 
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Trata-se de uma substituição no real dos signos do real, isto é, de uma operação de 

dissuasão de todo o processo real pelo seu duplo operatório, máquina sinalética metaestável, 

programática, impecável, que oferece todos os signos do real e lhes curta-circuita todas as 

peripécias. O real nunca mais terá oportunidade de se produzir. (Baudrillard, 1991:9) 

Porém, o tecno-corpo está limitado ao mundo virtual e, com isso, existe uma ausência 

da componente espácio-temporal. Este corpo não está sujeito nem ao mesmo tempo nem ao 

mesmo espaço que o corpo real, ou seja, por habitar o ciberespaço, o tecno-corpo está livre 

das leis do mundo físico e do real. Deixa de representar o corpo do internauta, passando este a 

ganhar uma autonomia no ciberespaço. Já não se trata unicamente de um corpo singular, mas 

sim de um corpo plural, globalizado, tendo a possibilidade de ser observado por outros 

usuários em rede e podendo encontrar-se em qualquer parte do mundo. A passagem para o 

ciberespaço faz com que o tecno-corpo perca qualquer semelhança com a sua matriz original. 

O tamanho, escala e peso originais desaparecem, transformando-se num corpo metamórfico, 

artificial e enraizado numa prótese cibernética. É um corpo sem aura submetido à cicatriz da 

técnica, como refere Baudrillard: 

Um corpo sem órgãos nem gozo de órgão, inteiramente submetido à marca, ao corte, à 

cicatriz técnica – sob o signo resplandecente de uma sexualidade sem referencial e sem 

limites. (Baudrillard,1991:140)  

O tecno-corpo é plano, sem qualquer tridimensionalidade, representando um mundo 

sem espessura, sem carne. Trata-se também de um corpo ciberneticamente articulado, como 

se de uma marioneta do internauta se tratasse. Este corpo digital atinge a sua perfeição por ser 

um corpo liberto das contingências do mundo real, um corpo livre de doenças e da morte. 

Uma vez que habita o ciberespaço, este torna-se parte do sistema, pertencendo à comunidade 

em rede. A autonomia do tecno-corpo só é possível pela separação existente entre o real e o 

virtual. Submetido à tecnologia, o tecno-corpo assemelha-se à criatura do Dr. Frankenstein, de 

Mary Shelley. No contexto da obra da autora:  

Tinha trabalhado arduamente durante quase dois anos no objectivo único de dar vida a 

um corpo inanimado (…) Desejara-o como um ardor sem limite mas agora, que estava 

terminado, a beleza do sonho desvanecia-se. (Shelley, 2009: 63). 

Ao longo da narrativa, a criatura sofre uma crise de identidade pelo facto do seu autor, 

Dr. Frankenstein, não lhe ter dado um nome, definindo-o por “coisa”, “besta”, “criatura” e 

“monstro”. Neste caso, o tecno-corpo passa pela mesma crise de identidade – o anonimato – 
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pelo facto do internauta, em vez de nomes próprios, o batizar com nomes que muitas vezes se 

assemelham a códigos digitais. No entanto, não é só a falta de identidade que aproxima o 

tecno-corpo da criatura de Mary Shelley, existe também o facto de serem corpos que só 

existem graças à tecnologia e que, sem ela, não poderiam ganhar vida. A criatura é feita de 

vários fragmentos de outros corpos, tal como o tecno-corpo que muitas vezes se assemelha a 

um retalho do corpo do internauta, em vez de fielmente o reproduzir.  

O corpo só se revela quando deixa de ser sustentado pelos ossos, quando a carne cessa 

de cobrir os ossos, quando essas duas instâncias existem uma para a outra, mas cada uma do 

seu lado, os ossos como estrutura material do corpo, a carne como material corporal da Figura. 

(Deleuze, 2011:61) 

Deleuze refere a perda do corpo físico em favor de um corpo liberto das contingências 

da matéria. De um lado do ecrã temos o corpo como estrutura material e, do outro lado, a 

“figura”. Na enfatização da carga simbólica da palavra ‘artificial’, existe essa perda de 

autenticidade. É um corpo que vive e é sujeito à reprodução técnica, sendo desgastado
30

 

através do seu uso no ciberespaço. Ao contrário do corpo real que, ao longo dos anos, 

envelhece, o tecno-corpo, por habitar o ciberespaço, perpetua a sua aparência física, ficando 

na dependência do digital. O tecno-corpo põe fim ao “destino” da imagem projetada, uma vez 

que sem matéria esta passar a ser virtual, uma simulação do corpo do internauta. 

2.2 Virtual-Real: O Voyeur e a Imagem. 

No prosseguimento do subcapítulo anterior, onde se definiu o conceito de tecno-corpo 

como sendo um corpo digital, o presente subcapítulo reflete sobre a relação do olhar do 

observador com a imagem. “Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as 

simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento 

hipnótico.” (Debord, 1991:18). Atualmente habita-se numa sociedade construída por imagens 

e para imagens, onde, segundo Debord, o mundo é um espaço em que a imagem se torna mais 

que uma simples referência visual, passando a ter tanta importância como o corpo do 

indivíduo. Uma imagem pode ser produzida de duas formas distintas, sendo uma produzida 

através de um fenómeno natural (como por exemplo a aurora boreal ou uma sombra) e outra, 
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 O desgaste do tecno-corpo deriva da sua facilidade de reprodução. É um corpo que é martirizado pelo seu uso. 

Quanto mais o internauta usa o tecno-corpo mais fica desgastado pela componente digital do ciberespaço. No 

fundo ambos os corpos envelhecem mas de formas diferentes, uma através do avanço da idade outra pelo seu 

uso, pela sua multiplicação, ou seja, quando mais multiplicamos o corpo (imagem) mais esta perde qualidade.  
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pela ação humana (o exemplo do cinema e da fotografia). Contudo, também existem duas 

formas de olhar a imagem, uma pelo olhar-direto (como acontece na pintura) e outra por um 

olhar-fabricado (pela utilização de um dispositivo visual). Desta forma, o presente subcapítulo 

irá focar-se na relação do indivíduo com a imagem, apresentando dois dipositivos visuais e o 

modo como estes observam o real. Assim, numa primeira parte centrar-nos-emos na definição 

do olhar-direto sobre a imagem, utilizando como argumentos o flâneur e o Panóptico. Numa 

segunda parte definir-se-á o que é um olhar-fabricado, através do papel do voyeur e do Peep 

Show, que produzem no observador um olhar sobre a realidade. 

Nos dois modos distintos de olhar a imagem, o olhar-direto afirma-se pela observação 

imediata do indivíduo sobre uma ação, ou seja, o indivíduo deixa de ser um espectador, e dá-

se início a uma nova experiência visual.  

Por detrás do vidro de um café, um convalescente, contemplando a multidão com 

prazer, mistura-se pelo pensamento, a todos os pensamentos que se agitam em volta. Recém-

chegado das sombras da morte, aspira deliciado todos os germes e todos os eflúvios da vida; 

como esteve quase na situação de tudo esquecer, recordar-se e querer recordar-se de tudo com 

ardor. Finalmente, precipita-se através da multidão à procura de um desconhecido cuja 

fisionomia, entrevista num piscar de olhos, o fascinou. A curiosidade tornou-se uma paixão 

fatal, irresistível. (Baudelaire, 2009:16)  

O indivíduo a quem se refere o autor é o flâneur, alguém que deambula pelas ruas, 

olhando, procurando e observando o desconhecido por entre a multidão. Ele dá início a uma 

nova experiência visual no mundo urbano. Baudelaire refere-se a ele como alguém fascinado 

pelo desconhecido, procurando na rua, uma nova sensação e satisfação. A satisfação deste é 

atribuída ao prazer de observar, de olhar o outro, que irá alimentar o seu desejo pelo visual. É 

através da multidão que o flâneur renuncia ao seu papel de observador para usufruir do papel 

de espectador. Já não é através da pintura ou da fotografia que este retira prazer da imagem, 

mas pela observação imediata do real. O flâneur encontra-se “camuflado” na multidão, para 

melhor a olhar, observar. “Ver o mundo, estar no centro do mundo, e permanecer escondido 

do mundo, tais são alguns dos pequenos prazeres destes espíritos independentes, apaixonados, 

imparciais, que a língua apenas pode definir de um modo imperfeito.” (Baudelaire, 2009:18). 

Com a emergência de uma nova sociedade, o flâneur edifica uma nova noção de “ver” e de 

“estar” no mundo, através de uma procura e de uma nova consciência do visual. Esta 

mudança deve-se também ao facto do indivíduo se encontrar numa sociedade em constante 

progresso social e tecnológico, que despoleta novas formas de cativar o olhar. 



 25 

Entre os dispositivos de vigilância do início do seculo XVIII, que obrigaram a uma 

mudança no olhar do indivíduo, podemos destacar o Panóptico
31

 de Jeremy Berthan como um 

dispositivo arquitetural. “O Panóptico é uma máquina de dissociar (…) vê-se tudo, sem nunca 

ser visto.” (Foucault, 1999:227). Segundo o autor, é na torre central que se exerce o controlo 

sobre o real, ou seja, o vigilante da torre é o sujeito que consegue ver tudo, enquanto, ao 

contrário, os prisioneiros não o conseguem ver. A essência do Panóptico reside na observação 

total, bem como numa estrutura de poder e controlo sobre o indivíduo.  

Esse espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, onde os indivíduos 

estão inseridos num lugar fixo, onde os menores movimentos são controlados, onde todos os 

acontecimentos são registrados, onde um trabalho ininterrupto de escrita liga o centro e a 

periferia, onde o poder é exercido sem divisão, segundo uma figura hierárquica contínua, onde 

cada indivíduo é constantemente localizado, examinado e distribuído entre os vivos, os 

doentes e os mortos. (Foucault, 1999:169) 

O Panóptico remete para um olhar-direto, pelo facto deste não conter qualquer 

mecanismo que condiciona o olhar do observador. Segundo Foucault, o Panóptico é uma 

estrutura que exerce um domínio de quem olha sobre quem é observado, isto é, não existe 

forma do observador não conseguir ter um controlo total sobre a ação realizada; ao contrário, 

quem é observado sabe que está “preso” nessa ação ocular. O Panóptico é um exemplo de 

uma estrutura em que através de uma única ação, a de olhar, o indivíduo consegue ter o 

domínio visual sobre a realidade. O observador tem desta forma um papel ativo sobre a 

imagem, ou seja, não existe uma artificialidade que condicione a sua visão sobre a realidade. 

Este não necessita de um dispositivo visual para ter acesso à imagem. 

Em oposição ao olhar-direto, o olhar-fabricado é constituído pelo uso de um 

dispositivo visual por parte do observador, deixando este de testemunhar uma ação em direto 

para usufruir de uma imagem mecanizada. Já não é pela visão direta que o indivíduo tem 

acesso à imagem, mas é o dispositivo que controla o acesso ao visual. O Peep Show é um 

desses dispositivos visuais que vieram produzir no observador um olhar-fabricado. Existe a 

construção de um olhar que, através da ação de espreitar, transforma o observador num 

voyeur. O Peep Show surge por volta do século XV como um dispositivo de entretenimento 

visual que, no seu início, começou por ser uma simples caixa retangular munida de um 

                                                 

31
 É uma estrutura arquitetural de forma anelar, destacando uma edificação que permite a uma vigia observar 

todos os indivíduos sem que estes o consigam observar. Por norma é um edifício prisional ou hospital, que no 

centro desse anel contem uma torre onde esse vigia controla toda a estrutura do edifício.  
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pequeno orifício que facilitava ao observador o visionamento do seu interior. Este é um 

dispositivo estereoscópico que permite ao observador olhar sem ser visto, sendo este 

convidado a desfrutar do espetáculo. É portanto através do dispositivo que o observador retira 

prazer da observação, uma vez que é pelo seu uso que este consegue olhar o outro sem ser 

visto, permanecendo assim no anonimato. Num contexto contemporâneo, o Peep Show deixou 

de ser unicamente um dispositivo visual para ser também um dispositivo “performativo”, ou 

seja, onde anteriormente a imagem continha uma estrutura imóvel, agora o espectador tem 

acesso a um espetáculo performativo
32

. Anteriormente referido, o flâneur limita-se a 

deambular por entre a multidão, ao contrário, o voyeur executa uma performance, na medida 

em que tem de interagir com o dispositivo visual. Sem essa performance o voyeur não 

consegue aceder à imagem, não consegue retirar prazer da observação.  

Através da crescente necessidade de vigiar, olhar e controlar o que o rodeia, o 

indivíduo torna-se mais do que um simples observador, transformando-se num voyeur. Neste 

âmbito, o observador já não é apenas o indivíduo que observa, mas também o indivíduo que 

espreita. O termo voyeur está associado ao conceito de voyeurismo que, adaptado do francês 

voyeurisme, designa uma condição que consiste na obtenção de prazer através da observação 

dissimulada de outrém. Ao contrário do flâneur que observa de perto a realidade, o voyeur é o 

indivíduo que olha escondido, que espreita através do dispositivo. O olhar do voyeur torna-se 

mais do que um simples olhar, convertendo-se na forma como este “toca” a imagem. A visão 

do voyeur assume metaforicamente a função da mão, e é pelo órgão visual que este consegue 

aceder à imagem. O olhar surge como elemento de desejo, sendo a ferramenta pela qual o 

voyeur sustenta o seu prazer, relacionando-se com a imagem através das suas pulsões
33

. O 

papel do voyeur tem vindo a tornar-se cada vez mais versátil através dos avanços 

tecnológicos. Um desses avanços surge com o computador, pois este é um dispositivo que 

consegue multiplicar o olhar do voyeur. “É um estranho sujeito, sem identidade fixa, errando 

sobre o corpo sem órgãos, sempre ao lado das máquinas desejantes”( Deleuze e Guattari, 

                                                 

32
 O Peep Show atualmente é na sua maioria utilizado na indústria sexual. É um espetáculo composto por um ou 

mais sujeitos que se encontram fechados numa sala completamente isolada do mundo exterior. No entanto 

qualquer indivíduo é convidado a observá-lo, sabendo que quem o está a efetuar não controlar o seu 

visionamento. Este cria um jogo de olhares, na medida em que, quem observa sabe que não consegue ver visto, 

ao contrario de quem efetua o espetáculo. 
33

 “A noção de pulsão designa, no vocabulário freudiano, o elemento dinâmico da atividade psíquica 

inconsciente. Sigmund Freud distingue as pulsões de autoconservação, como a fome e a sede, e as pulsões 

sexuais, especificadas conforme sua fonte (oral, anal, etc.) ou conforme seu objetivo (pulsão de ver, pulsão de 

apossar-se). Ao contrário do instinto, a pulsão pode se satisfazer fora do seu objeto (é a sublimação) ou até 

mesmo prescindir dele (é o que se chama de recalque). “ (Aumont/Marie, 2006:247). 
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2004:21). Segundo os autores, o voyeur pode ser designado por alguém que prefere ficar no 

anonimato, escondendo a sua identidade. As máquinas desejantes
34

, a que se referem os 

autores, ilustram o veículo pelo qual o voyeur tem acesso à imagem. O computador é para o 

voyeur uma porta para o outro lado do ecrã, para o prazer de espreitar o tecno-corpo. “O 

desejo do homem é o desejo do Outro – direi que é de uma espécie de desejo ao Outro que se 

trata, na extremidade do qual está o dar-a-ver.” (Lacan, 1998:111). O autor reforça o desejo 

do voyeur por observar o outro, alimentando um jogo de olhares entre os ambos. Apesar do 

voyeur ter domínio sobre o tecno-corpo, no momento em que os dois estabelecem uma 

ligação, o tecno-corpo passar a ter o controlo sobre o voyeur.  

Por norma, o voyeur é o indivíduo que recorre ao uso de dispositivos para retirar 

prazer da observação, mas este pode ser um indivíduo que opta por um olhar-direto ou um 

olhar-fabricado. Tem o poder de escolher qual o método que pretende seguir para atingir e 

satisfazer os seus desejos. Desta forma, este tem a consciência que ao optar por um olhar-

fabricado usufrui do zoom que objetifica o seu olhar.  

A ligação do voyeur com o tecno-corpo remete para o mito de Medusa. Ao associar o 

voyeur a Perseu, este coloca-se na posição de quem vê o outro. Perseu utiliza o seu escudo 

como forma de aceder visualmente a Medusa, tal como o voyeur utiliza o computador para 

conseguir aceder ao tecno-corpo. O escudo de Perseu não só o protege do olhar fatal de 

Medusa, como também serve de dispositivo, visto que reflete uma imagem do real. Da mesma 

forma, o computador serve de escudo para o voyeur, que se serve deste para resguardar a sua 

identidade. Por um lado, Medusa é a criatura que consegue petrificar quem a olhasse nos 

olhos, tendo assim, a capacidade de construir imagens. Se Medusa tivesse conseguido olhar 

nos olhos de Perseu este tinha-se tornado numa estátua, numa imagem, numa coisa.  

  

                                                 

34
 “As máquinas desejantes são máquinas binárias, de regra binária ou regime associativo; uma máquina está 

sempre ligada a outra. A síntese produtiva, a produção de produção, tem uma forma conectiva…É que há sempre 

uma máquina produtora de um fluxo e uma outra que se lhe une, realizando um corte, uma extração de fluxos.” 

(Deleuze e Guattari, 2004:11). 
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3 O Corpo como Imagem Virtual 

3.1 Antecedentes do Projeto Artístico  

Em sincronia com o desenvolvimento da investigação teórica apresentada nos 

capítulos anteriores, o terceiro e último capítulo incide na componente prática da dissertação. 

Serão expostos os processos utilizados, bem como os resultados obtidos durante a 

investigação. Este projeto centra-se na exploração e manipulação visual na imagem digital, 

tendo a concretização e produção do trabalho artístico e dos seus conteúdos resultado de 

antecedentes conceptuais e plásticos que serão de seguida revisitados. 

O percurso teve início no segundo ano da Licenciatura de Arte Multimédia (variante 

de Audiovisuais), com a realização do projeto Carne (2009). Este projeto era composto por 

uma série de quinze imagens fotográficas que acentuavam uma desconstrução do retrato 

enquanto referência visual. Como se pode observar nas imagens desse projeto (figura 1), as 

fotografias foram construídas por uma sobreposição de imagens, que através do recurso do 

reflexo, resultaram numa sobreposição do rosto do indivíduo com o interior das montras. O 

objetivo era fundir numa só imagem duas realidades distintas, criando deste modo uma 

terceira realidade. Foi um trabalho que explorou a desconstrução do retrato, que deixa a sua 

componente referencial para passar a ser o resíduo da sobreposição de duas imagens.  

O projeto teve como alicerce e referência evidente o trabalho do artista Francis Bacon, 

principalmente a sua obra Painting (1946), que explora uma ideia de um rosto desfigurado, de 

um corpo em constante transformação no contacto com o espaço envolvente. O livro O 

Erotismo de George Bataille também acompanhou de forma consistente as construções 

plásticas deste meu projeto, através da sua reflexão sobre o indivíduo e da transgressão do seu 

corpo. 
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Figura 1 — Carlos Amaral, Carne (2010), fotografia digital, exemplares da série fotográfica. 

Ainda na continuação desta pesquisa artística, é de referir o trabalho Informe (2010), 

reportando a um conjunto de dez autorretratos (figura 2). Neste projeto surgiu a necessidade 

de deixar de lado o retrato, para mergulhar no autorretrato. Apesar da componente plástica ser 

diferente, este projeto continuou na mesma linha teórica que o anterior, acrescentando como 

argumentos os livros L’Informe de Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois e L’art de 

l’autoportrait: histoire et théorie d´un genre pictural, de Omar Calabrese. A fotografia digital 

surgiu como suporte para a construção destes dez autorretratos, baseados em fotografias pré-

existentes, de quatro centímetros de altura por dois de largura. Foram desta forma sujeitas a 

uma ampliação para um formato A5, criando desta forma uma nova imagem. O objetivo era a 

criação de um autorretrato mais próximo da autorrepresentação. 

    

Figura 2 — Carlos Amaral, Informe (2010), fotografia digital, exemplares da série fotográfica. 
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Cicatriz (2011) fez da pele um suporte de inscrição, transformando-se a pele num ecrã 

onde o informe é revelado. Foi um convergir dos dois projetos anteriormente referidos, 

deixando o retrato e o corpo para incidir diretamente na superfície da pele. Surgiram assim 

um conjunto de sete imagens fotográficas (figura 3), das quais três foram posteriormente 

ampliadas à escala humana. Esse conjunto explorou a pele como superfície de registo, que é 

sujeita à marca do indivíduo. Foi um projeto que convidou o espectador a mapear visualmente 

a textura da fotografia, criando uma ilusão ótica, não só pela grande escala da imagem como 

também pela da sua componente cromática. A pele foi desta forma apresentada como um 

“dispositivo” capaz de atuar sobre a realidade. 

    

Figura 3 — Carlos Amaral, Cicatriz (2011), fotografia digital, exemplares da série fotográfica. 

Por último, o projeto Coisa (2012) partiu da apropriação de imagens virtuais, mais 

precisamente de imagens de corpos, para construir uma narrativa onde foi explorada uma 

relação entre o voyeur e o espectador. Foi um trabalho pensado para três ecrãs (figura 4), que 

entre si criavam uma interação visual, explorando um circuito que vai além do observador e 

da imagem, ou seja, a imagem olha para o espectador, tal como este olha para a imagem. 

Estas imagens são compostas por fragmentos de corpos ou de rostos, criando uma biblioteca 

videográfica de um corpo coletivo. O projeto Coisa teve uma segunda versão (figura 5) que, 

em vez de três ecrãs, era composta por quatro projeções. O próprio conteúdo das imagens foi 

igualmente diferente, não se tratando de fragmentos de corpos mas do corpo na sua totalidade. 

A imagem foi criada através de uma sobreposição de imagens fotográficas e videográficas, 

sendo o objetivo a criação de um corpo a partir de outros corpos. Em oposição à versão 
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anterior, esta foi apresentada simultaneamente com um som “orgânico”, refletindo um corpo 

em constante transformação. Foi um trabalho que incidiu sobre a metamorfose do corpo do 

indivíduo em imagem.  

 

 

Figura 4 — Carlos Amaral, Coisa (2012), primeira versão, still do vídeo, imagem digital. 

   

Figura 5 — Carlos Amaral, Coisa (2012), segunda versão, corresponde a dois frames de dois vídeos distintos, imagem 

digital. 

Resultando num culminar tanto teórico como artístico de projetos anteriores. Na 

concretização do objeto artístico da dissertação é importante referir as obras de artistas como 

Francis Bacon, Mona Hatoum, Peter Greennaway e Steve Reinke. São artistas que tiveram um 

grande impacto não só visual como conceptual na componente artística do projeto. A obra de 

Francis Bacon na sua generalidade sempre povoou o meu imaginário, não só pela forma como 

o artista compõe pictoricamente a imagem (ver anexo, fig. 9), como também pela forma como 

este representa o indivíduo, construindo um novo olhar do corpo.  

A visualização do filme, A Zed & Two Nougths (1986), de Peter Greenaway, 

despertou em mim, um assumir do corpo não só como uma matéria orgânica, mas também 
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como matéria sujeita à sua autodestruição. Apesar da sua estética cinematográfica apelativa, 

foi o enredo do filme que me cativou, destacando uma ligação cognitiva sobre a forma como 

o indivíduo interage com o mundo que o rodeia. Por outro lado, a obra da artista Mona 

Hatoum, Corps Étranger (ver anexo, fig.10), influenciou o meu percurso artístico (ver Anexo, 

figura 6), na medida em que este produz uma ambiguidade e uma “estranheza” entre o estar 

“fora” ou “dentro” do corpo. Na sua natureza é um assumir do corpo como um todo.  

Na obra de Steven Reinke, Barely Human (ver anexo, fig.11), o artista utiliza imagens 

de filmes e desse modo suscita no espectador um novo olhar sobre o corpo (ver anexo, figura 

7). Ao limitar o olhar do espectador apenas ao rosto da figura, o artista pretende fugir da pura 

representação sexual, e assumir o rosto como um todo do indivíduo. Pode ser visível a 

semelhança visual com o meu projeto artístico, pois este também explora uma componente 

temporal da imagem em movimento, criando assim um congelamento da imagem do corpo 

(rosto) do indivíduo. É neste conjunto de influências que o projeto artístico da dissertação se 

estrutura, numa constante procura e construção de um novo olhar sobre o corpo. 

3.2 Processo do Projeto Artístico. 

O presente projeto artístico é composto por uma série de imagens fotográficas e um 

conjunto de vídeos. Segue-se uma descrição da execução do projeto, dividindo-o em duas 

partes distintas, a primeira referente à imagem videográfica e a segunda à fotográfica.  

Começo pela descrição da produção dos dois vídeos: ambos foram retirados da 

internet através da utilização de uma câmara digital. A imagem de ambos os vídeos é a cores, 

contendo um formato de ecrã apropriado ao suporte utilizado, isto é, pode conter um formato 

de 16:9 ou 4:3. Os vídeos não contêm um limite temporal, sendo apresentados em loop. Os 

dois vídeos correspondem a um conjunto de noventa vídeos realizados, dos quais estes são os 

mais relevantes por representarem com maior exatidão a pesquisa do projeto artístico. 

Destacam-se estes dois, também por conterem uma imagem “fluida”, e representarem o 

indivíduo enquanto imagem, o masculino e o feminino.  

Ao serem retirados da internet os vídeos foram de seguida manipulados, através de um 

programa informático que modifica os códigos e os caracteres que constituem a imagem 

digital. Ao reformular os caracteres produz-se um erro na imagem, alterando-a. Não só é 

modificada a cor das imagens como a sua própria composição, obtendo-se como resultado 

uma imagem “danificada” e fragmentada.  
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No caso das fotografias, estas correspondem a um conjunto de 12 imagens, de formato 

A4. São ambas frames dos vídeos que foram realizados ao longo das intervenções plásticas do 

projeto. O processo fotográfico foi longo, na medida em que foi sujeito a várias etapas. A 

recolha das imagens efetuou-se após a realização dos vídeos. Para conseguir retirar cada 

frame, os vídeos foram ampliados temporalmente, de modo a obter um maior número de 

frames, que possibilitaram um maior número de imagens fragmentadas. O programa que foi 

usado para manipular a imagem do projeto produz uma desconstrução nas premissas da 

imagem digital, tal como alterar a sua velocidade, a qualidade e o contraste da imagem.  

A apresentação do projeto será efetuada através de uma instalação videográfica, 

contendo dois televisores e um conjunto de imagens fotográficas.  

3.3 Uma Outra Coisa 

 “Eu estou em ti, mas vou ficar para sempre longe de ti, já quase não existo. Sou a tua 

alma, sou tu próprio.” 

(Proust, 2010:130). 

Uma Outra Coisa parte-se da apropriação do corpo para o transformar em imagem, 

separando-o do real e tornando-o uma imagem autónoma do indivíduo. O presente trabalho é 

constituído por fragmentos de imagens virtuais, tecno-corpos, e procura desconstruir a noção 

de corpo, que se ausenta da matéria para se tornar uma representação digital do indivíduo. 

Trata-se, portanto, de uma pesquisa sobre a imagem, desconstruindo-a e reorganizando-a. Ao 

separar o indivíduo do seu corpo, resta agora olhar o corpo em si mesmo, pois este antes de 

ser matéria é imagem.  

A composição do trabalho é efetuada a partir do erro da própria imagem digital, 

produzida pelo seu desgaste no ciberespaço. Transforma-se o corpo em imagem, e a imagem 

num fragmento visual do corpo. O erro dá lugar à “perfeição” e a imagem cria uma nova 

forma de representar o corpo. A semelhança com o real deixa de pertencer ao domínio da 

imagem para dar lugar a uma outra coisa, a uma “representação” que habita entre o real o 

virtual. 

Com a crescente deslocação do corpo do indivíduo por um mundo imaterial, o projeto 

tem a sua origem numa viagem pela imagem virtual. O ciberespaço surge aqui como arquivo 

visual de um mundo imaterial, é na sua exploração que nascem os elementos visuais que 

compõem esta investigação artística. 
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Figura 6  — Carlos Amaral, Uma Outra Coisa (2013), imagens do conjunto fotográfico, imagem digital. 

É através do recurso ao vídeo e à fotografia que o corpo é revelado, pois é a partir 

destes dispositivos que o corpo se dissocia do indivíduo. Este novo corpo difere do corpo 

comum, na medida em que este anula o real e o próprio sujeito. O corpo do indivíduo ao ser 

transferido para o ciberespaço sofre uma deslocação, perdendo o contacto com o real. Ao ser 

desviado da realidade, o corpo apresenta-se como um fragmento virtual, um segmento do que 

foi um corpo. É um corpo sem alma, que ontologicamente não representa, nem se pode 

chamar corpo, visto não conter qualquer materialidade. É um corpo que o indivíduo não 

controla, que já não lhe pertence: é um desfazer do corpo. 

O corpo só se revela quando deixa de ser sustentado pelos ossos, quando a carne cessa 

de cobrir os ossos, quando essas duas instâncias existem uma para a outra, mas cada uma do 

seu lado, os ossos como estrutura material do corpo, a carne como material corporal da Figura. 

(Deleuze, 2011:62) 

Segundo Deleuze, o corpo revela-se através da “figura” e é, antes de tudo, uma 

estrutura orgânica, ou seja, a matéria da “figura”. Se por um lado a imagem resulta de uma 

construção espácio-temporal que se pode repetir
35

, por outro, a imagem (corpo) neste trabalho 

não se pode repetir. É um corpo estruturado pela manipulação do tempo e espaço, como se 

pode observar na figura 6 e 7.  

                                                 

35
 A imagem no contexto do projeto não se pode repetir, na medida, em que esta é sujeita a uma manipulação 

visual, que acontece “aleatoriamente” através do programa utilizado. Deste modo, não é possível duplica-la, é 

um processo quer representa um tempo e um espaço particular .   
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Figura 7  — Carlos Amaral, Uma Outra Coisa (2013), imagem digital. 

Ao manipular o tempo e o espaço, a imagem congela um corpo em mutação e esta 

deixa de representar o indivíduo, para o perpetuar num vazio. Este conjunto fotográfico é na 

sua generalidade um álbum fotográfico, assemelhando-se aos álbuns que retratavam os mortos 

no início do século XIX. É desse paradoxo entre corpo vivo e corpo morto que o projeto 

aborda: um corpo sem vida, imóvel, preso dentro da própria representação visual. Faço do 

corpo fotografado, não um lugar de inscrição, mas um ecrã, revelando na suspensão de um 

tempo e de um espaço, que produzem um corpo imóvel. 

Este projeto explora a imobilidade de um corpo, de um corpo (imagem), tal como 

acontece no, anteriormente referido, mito de Medusa. Permite a reflexão da dualidade entre 

um corpo vivo e a sua transição para um corpo imóvel, como se o próprio se petrificasse ao 

transformar-se em imagem fotográfica (figura 8).  

   

Figura 8 — Carlos Amaral, Uma Outra Coisa (2013), imagem digital. 

Esse processo só é possível pelo facto de existir um confronto do real com o virtual. A 

imagem inaugura assim um novo olhar sobre o visual, construído através da manipulação 

desses conceitos, o tempo e o espaço. O uso do computador torna-se fundamental, pois é 

através dele que se consegue ter acesso a uma realidade paralela à do indivíduo. Esta já não 

representa o indivíduo, nem mesmo o seu corpo, tornando-se uma projeção vazia, uma 
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“carapaça” do seu corpo. É um afundar do próprio corpo do indivíduo, decompondo-se nele 

próprio e criando assim uma deformação na imagem.  

O trabalho mostra um corpo que já nada tem a ver com o real, pois é um corpo 

fragmentado pelo digital. É igualmente um corpo edificado pela tecnologia, que reflete a 

contemporaneidade e a crescente substituição do real pelo virtual. É um corpo sem dono, sem 

aura, vazio de uma identidade. Visto ser um corpo imaterial, surge representado pelo erro do 

próprio mundo digital. Etimologicamente a palavra “erro”, que deriva do latim “error”, 

significa perder-se ou andar sem destino. Deste modo, o “erro” digital não surge aqui apenas 

como um engano, mas como uma representação de um corpo sem destino. Visualmente, tanto 

as fotografias como os vídeos negam a representação direta do corpo, existindo uma 

deslocação (do real para o virtual) dos códigos de representação que revelam um corpo sem 

densidade. 

A imagem é declarada inapta para a crítica da realidade porque revela do mesmo 

regime de visibilidade que essa realidade, a qual exibe alternadamente a sua face de aparência 

brilhante e o seu reverso de verdade sórdida, compondo as duas coisas um único espetáculo. 

(Rancière,2010:126) 

Este corpo já não representa a realidade, mas sim, como Rancière afirma, uma coisa 

“inapta”, que caracteriza o mundo do espetáculo e da simulação. Na sua totalidade, o projeto 

artístico pretende operar sobre uma deslocação dos códigos de representação, relevando um 

novo olhar sobre o corpo e a sua identidade, que resulta num resto
36

, num novo olhar sobre a 

representação. Enquanto observador somos convidados a explorar visualmente a imagem e 

percorrer a sua superfície, como se de um mapa se tratasse.  

O corpo deixa de ser tridimensional para se tornar plano. Por outro lado, a imagem em 

movimento constrói um jogo visual com o observador. Este é convidado a explorar uma 

volúpia visual. O observador ao olhar para o ecrã constrói mentalmente uma outra “coisa”
37

 

da imagem. Esta outra “coisa” da imagem surge pelo facto de existir uma separação entre o 

                                                 

36
 “A impossibilidade de determinar o que é o resto do outro caracteriza a fase de simulação e de agonia dos 

sistemas distintivos, fase em que tudo se torna resto e residual. Inversamente, o desaparecimento da barra 

fatídica e estrutural que isola o resto do ??? e que permite, a partir de agora, a cada termo ser o resto do outro, 

caracteriza uma fase de reversibilidade onde, virtualmente, já não há resto. As suas proposições são 

«verdadeiras» simultaneamente e não se excluem. São elas próprias reversíveis.” (Baudrillard,1991:177). 
37

 Neste âmbito, coisa é definida por mim, como sendo algo que se encontra entre o real e o virtual. É como 

designo um “corpo”, que ao passar para o mundo virtual perde a sua relação com o mundo físico, perdendo a sua 

identidade e materialidade. Não sendo um corpo, é uma outra coisa que se “identifica” por representar o 

indivíduo no universo virtual, é um resto, que só a imagem consegue representar.  
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real e o virtual. Em Uma Outra Coisa, a imagem é mais do que uma representação é uma 

substituição, um simulacro de uma realidade.  
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 Conclusão 

A presente dissertação apresenta uma estrutura teórica que se reflete no projeto 

artístico, que se propõe transformar o corpo em imagem. Deste conjunto resultou uma coleção 

de vídeos e fotografias que exploram, através do erro da imagem digital, uma nova visão do 

corpo.  

Cada vez mais a imagem, real ou virtual, permite ao indivíduo conhecer o mundo, sem 

este sair de casa. Apesar de a imagem simular a realidade, esta atualmente encontra-se capaz 

de produzir no indivíduo uma nova experiência visual, encontrando-se este dependente de um 

habitar entre o real e o virtual. Um exemplo disso é como hoje os novos meios de 

comunicação evoluíram. Cada vez mais comunicamos através de uma estrutura virtual, em 

vez de manter um contacto oral e físico com o outro.  

No primeiro capítulo apresenta-se o ecrã como ponto fulcral para a passagem do real 

para o virtual. Sem este seria impossível aceder a um universo paralelo ao da realidade. 

Outrora na pré-história o indivíduo utilizou paredes de grutas, para representar a sua 

experiencia do mundo; atualmente, o indivíduo quase não se percebe que usa a mesma 

metodologia para fugir ao dia-a-dia. Vivido numa sociedade forjada pela imagem. No 

segundo capítulo expõe-se o corpo como algo que ultrapassa uma hibridização tecnológica 

com o natural, apresentando-o como um corpo digital. Por último, e não menos importante, o 

terceiro capítulo acentua a forma como hoje olhamos a imagem, refletindo o modo como o 

indivíduo voyeur se adaptou socialmente, construindo um nova forma de observar a realidade.  

De um modo geral os objetivos desta pesquisa teórico-prática foram devidamente 

atingidos. Num contexto futuro, importará explorar algumas pistas do presente trabalho. Uma 

das questões a desenvolver será uma definição mais aprofundada da relação espácio-temporal 

da imagem digital. Para tal, será útil uma investigação mais prolongada, tendo como objetivo 

desenvolver uma componente plástica e teórica mais aprofundada, percebendo deste modo os 

limites que separam o real do virtual, e como essa separação transforma o olhar sobre o 

indivíduo, como também do mundo que o rodeia. 

De igual modo importa pensar na evolução da imagem, são só digital como também 

analógica. Investigar nesse intuito as problemáticas e as variáveis da imagem e da sua 

produção. No fundo de todas estas questões reside em mim um contínuo questionamento 
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acerca da multiplicidade da representação do corpo, numa sociedade que enaltece a imagem e 

a valoriza mais do que o próprio indivíduo.  
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Anexos 

 

Figura 9 — Francis Bacon, Painting (1946), óleo sobre madeira, (198 cm × 132 cm), MoMa. 

 

Figura 10 — Mona Hatoum, Corps Etranger (1994), video instalação. 
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Figura 11 — Steven Reinke, Barely Human (1999), The Hundred Video,video: 3.:25 minutos. 
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