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A meus pais.
A Hnina.



O rosto humano é realmente como o do deus de uma 
teogonia oriental: um conjunto de rostos justapostos, em 

planos diferentes, que não se veem ao mesmo tempo.
Marcel Proust. Em busca do tempo perdido (1919)1.

1. PROUST, 2006, p. 311. Cf. “Bibliografia sumária” para as referências relativas 
à tradução para o português das citações; sem essa indicação, o texto foi traduzido 
diretamente do original em francês [N.T.].
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Introdução

Desde que os seus rostos se voltaram para fora, 
os homens se tornaram incapazes de ver a si 

mesmos; essa é a nossa grande enfermidade. Sem a 
possibilidade de nos vermos, nós nos imaginamos. 
E cada um, ao sonhar consigo mesmo e diante dos 

outros, fica sozinho atrás de seu rosto.

René Daumal. L’envers de la tête (1939).

No princípio, existe a emoção experimentada diante de 
determinados rostos e o sentimento de um enigma subjacen-
te, ao alcance da mão e do olhar, sem deixar de ser inapreen-
sível: toda a fragilidade e a força da condição humana. Rosto 
de pessoas amigas, de alguns transeuntes; rosto de Gelsomina 
no filme italiano La strada (1954), de F. Fellini; rosto de Fal-
conetti no filme francês La passion de Jeanne d’Arc (1928), 
do cineasta dinamarquês C. Dreyer; rostos pintados por Rem-
brandt ou fotografados por Lewis W. Hine. Rosto da (ou do) 
amante com a revelação de um mistério pressentido a qual 
acaba ocorrendo sempre mais tarde, a menos que o amor se 
debilite, tendo como resultado a banalidade de uma figura de 
que é retirada qualquer sacralidade. Cada um de nós carrega 
secretamente a sua mitologia, o seu tesouro de emoção, que 
destila uma grande quantidade de rostos.

A pesquisa apresentada aqui é uma tentativa destinada a 
desvendar as significações, os valores e os imaginários associados 
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ao rosto, uma maneira de responder ao fascínio exercido por ele, 
não para desvelar o seu segredo, mas para perscrutá-lo de mais 
perto, ficando à sua ilharga para descobrir o quanto ele evita 
expor-se. Contrariamente, nesse aspecto, às fisiognomonias que 
renascem regularmente das próprias cinzas para enunciar, enfim, 
uma pretensa verdade do rosto mediante uma arte contestável 
da suspeita, a antropologia culmina, de preferência, na consta-
tação das meias-palavras, no sussurro da identidade pessoal. O 
rosto tanto revela quanto dissimula. Se não quisermos dissolver 
esse “não sei o quê e esse quase nada” que faz a diferença entre 
um rosto e outro, convém apoiar-se no “discernimento” de pre-
ferência ao “método geométrico”. A sensibilidade de abordagem 
exige uma antropologia atenta, curiosa em relação ao único em 
vez do repetitivo, sem excluir, porém, tal constatação. Do ros-
to da criança ao do idoso há uma continuidade desconcertante, 
uma semelhança nunca desmentida; e, no entanto, quantos ros-
tos se sucedem em uma vida humana no decorrer das estações, 
das provações ou, até mesmo simplesmente, ao longo da vida 
cotidiana? A metamorfose permanente de um rosto permanece 
fiel a um “ar”, uma forma evanescente que nada pode captar, 
mas que exprime a singularidade de um ser humano.

“Visage”2 deriva do latim visus (particípio passado substan-
tivado de videre): “o que é visto”. Etimologicamente, a maior 
parte dos termos que designaram o rosto3 [visage], nos idiomas 
do antigo mundo ocidental, faziam alusão ao aspecto visível 
da face, à sua forma e posição privilegiada no corpo humano 
(RENSON, 1962). A pele do rosto (e das mãos) não é, em 
geral, coberta por roupas. A partir de um punhado de pon-
tos de referência – olhos, nariz, fronte etc. – há mil milhares 
de feições que se oferecem ao mundo através do espaço e do 

2. No português antigo, “visagem” designava a parte anterior da cabeça, no sentido 
de trejeito ou expressão do rosto, esgar, careta (cf. Dicionário Houaiss). Vale lembrar 
também o termo “visagismo” (cf. HALLAWELL, 2010) [N.T.].

3. Outro vocábulo de origem latina: rostrum, bico (de ave), focinho, cara, carranca, 
ponta de relha (de arado), esporão de navio (cf. Dicionário Houaiss) [N.T.].
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tempo. Os rostos são variações ao infinito do mesmo esbo-
ço bem simples: ficamos espantados com tal diversidade de 
formas e de expressões pelo fato de que o número dos mate-
riais que as modelam seja tão restrito. A superfície reduzida 
do rosto não impede, de modo algum, a grande quantidade de 
suas combinações: o cenário permanece o mesmo, mas acolhe 
inumeráveis configurações. Qualquer pessoa tem o seu rosto, 
mas nunca o mesmo: a variação ínfima de um dos elementos 
componentes de sua forma desfaz a sua ordem e significação.

O rosto traduz sob uma forma viva e enigmática o caráter 
absoluto de uma diferença – apesar de ser ínfima – individual. 
Ele é uma cifra, no sentido hermético do termo, um apelo a 
resolver o enigma; ele é o lugar originário em que a existência 
do ser humano adquire sentido. Por seu intermédio, ocorre a 
identificação de cada pessoa, que recebe um nome e se inscre-
ve em determinado gênero; a mínima diferença que a distingue 
do outro é um suplemento de significação que confere a cada 
ator o sentimento de sua soberania e de sua identidade própria. 
O rosto único de um indivíduo corresponde à unicidade de sua 
aventura pessoal; no entanto, o social e o cultural acabam mo-
delando a sua forma e os seus movimentos. O rosto oferecido 
ao mundo é um compromisso entre as orientações coletivas 
e a maneira pessoal que é própria de cada ator. As mímicas e 
as emoções que o atravessam, as encenações de sua aparência 
(penteado, maquiagem etc.) têm a ver com uma simbólica so-
cial de que o ator se serve de acordo com o seu estilo particular.

O indivíduo não habita sozinho as suas feições: nestas, 
encontra-se também o rosto dos outros, em transparência. 
A criança selvagem, porém, o autista ou o cego de nascença 
dão testemunho de um rosto inexpressivo, cuja socialização 
só é possível mediante a intervenção de um entorno atento e 
prestativo. O rosto é, assim, o lugar do outro, emergindo no 
âmago do vínculo social, já no face a face original da criança 
e de sua mãe (o primeiro rosto), e prossegue nos inumeráveis 
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contatos que se estabelecem e se desfazem no decorrer da 
vida cotidiana.

O rosto é uma matéria de símbolo; para o indivíduo, po-
rém, ele é muitas vezes problemático, ambíguo. Nesse sentido, 
seria possível dizer que – parafraseando Rimbaud – o “eu é um 
outro” encontra a sua expressão corporal mais surpreendente 
no fato de que o rosto é um Outro. Por seu intermédio, surge o 
questionamento: Por que essas feições? Que tipo de relação es-
tabelecem comigo? E são raros os indivíduos que aceitam, sem 
reservas, ser filmados ou gravados em vídeo. Existem algumas 
sociedades que erguem tabus contra qualquer tipo de retrato, 
rejeitando as fotografias: elas têm receio de que a imagem seja 
o próprio indivíduo e venha a conferir a quem se apropria dela 
um poder mortal ou nocivo sobre o ingênuo que se deixou le-
var pela arapuca da objetiva.

Relação problemática também com o tempo que passa e 
deixa os seus vestígios em um rosto eminentemente vulnerá-
vel: se, em determinadas sociedades, o envelhecimento – que 
esculpe marcas nas feições e embranquece os cabelos – acaba 
conferindo prestígio e dignidade, esse não é o caso em nos-
sas sociedades ocidentais impregnadas por um imperativo de 
juventude, de vitalidade, de saúde e de sedução, em que o 
envelhecimento é quase sempre objeto de uma poderosa dene-
gação. Para muitos ocidentais, envelhecer é perder, aos poucos, 
o seu rosto e ver-se um dia sob feições estranhas com o sen-
timento de ter sido desapossado do essencial. “Morre-se com 
uma máscara no rosto”, diz o príncipe siciliano, Dom Fabrizio 
Salina, de Tomasi di Lampedusa ([1958] 1963, p. 243). En-
tretanto, palpita a lembrança de um rosto perdido, o rosto de 
referência: aquele ao qual o ator adere com mais força, aquele 
que outrora conheceu o amor. Rosto interior que atiça a nos-
talgia e diz sem ambiguidade a precariedade de toda a vida: 
talvez seja isso mesmo, cujo embelezamento – até mesmo, res-
tauração e fixação em uma eterna juventude – é tentado pela 
maquiagem ou cirurgia estética.
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E o que acontece quando o indivíduo se desapropria pro-
visoriamente de seu rosto através da máscara ou da caracte-
rização? A que tipo de metamorfose ele está consentindo ao 
“alterar as suas feições” [“changeant de tête”]? O rosto en-
carna uma moral, impõe a responsabilidade por seus atos. O 
fato de já não ter receio de “olhar para si de frente” após ter 
sofrido mudanças em suas feições, abre um grande número de 
perspectivas. No entanto, a máscara não é um simples objeto 
para garantir o anonimato, mas revela recursos dissimulados, 
surpresas: pode ocorrer que ela acabe por impor-se, venha a 
apossar-se do indivíduo que está convencido de dominá-la sem 
dificuldade e de orientar a sua ação. Pretender esquivar-se de 
suas feições não é uma intenção isenta de risco; modificar o 
rosto equivale a trocar de existência, a livrar-se ou a tomar, não 
sem perigo, uma distância provisória para com o sentimento de 
identidade que, até então, regia a relação do indivíduo com o 
mundo. O rosto não será uma medida de precaução através da 
qual se procura controlar todos os impulsos e as tentações que 
colocariam em perigo a ordem do vínculo social?

Impedir por qualquer meio, no mínimo, a ambivalência, 
o inapreensível do outro, reduzi-lo a algumas linhas simples, 
a uma característica, saber o que se pode esperar dele: esta é a 
fantasia de controle desenvolvida pela fisiognomonia. Estudar 
o corpo – e, sobretudo o rosto – para estabelecer, em função 
das formas observadas, uma caracterologia do indivíduo que 
permita ter uma certeza mais consolidada do que ele é (ou 
antes, presume ser). Desde a Antiguidade, constata-se a publi-
cação de vários tratados de fisiognomonia; na passagem dos sé-
culos XVIII-XIX, eles conhecem um espantoso sucesso através 
de J.K. Lavater, p. 72, o qual há de influenciar um grande nú-
mero de seus contemporâneos e uma posteridade não menos 
importante. Atualmente, a fisiognomonia encontra uma espé-
cie de novo impulso através da morfopsicologia, embora esta 
seja sempre também contestada. Além de revelar o indivíduo, 
o rosto concomitantemente o dissimula. “A fisionomia – afir-
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ma La Bruyère – não é uma regra que nos seja dada para julgar 
os seres humanos: ela pode servir-nos de conjetura” ([1688] 
1975, p. 283). E o imaginário que consegue ler um rosto como 
um mapa – indicando orientações psicológicas, ou como o lu-
gar do crime mediante certo número de indícios – é uma arte 
duvidosa que encontra grande dificuldade para defender-se da 
vontade de ingerência sobre o outro que lhe é inerente.

Do mesmo modo que o nome que o designa pessoalmente, 
assim também qualquer indivíduo, inclusive o mais humilde, 
carrega o seu rosto como o mais lídimo sinal de sua diferen-
ça. Se o rosto é o núcleo secreto do ser – de alguma maneira, 
a “capital” (do latim caput, cabeça, cujo plural é capita) do 
sentimento de identidade de uma pessoa –, por sua vez, a des-
figuração é vivida como uma privação de ser, uma experiência 
de desmantelamento de si. Daí, o drama por que passam as 
vítimas de acidente ou de queimaduras no rosto: as suas feridas 
atingem as raízes de sua identidade e, ao mesmo tempo, a sua 
carne. Aliás, a respeito da pessoa cujo rosto tenha sido defor-
mado pela doença ou por um acidente murmura-se que já não 
tem uma fisionomia humana.

Uma das características da violência simbólica implemen-
tada pelo racista consiste em negar o rosto do outro. Por ser 
o sinal do indivíduo – o mais alto valor encarnado por este –, o 
desprezo a seu respeito passa pela animalização ou o rebaixa-
mento de seu rosto: o outro tem uma fuça [gueule], um focinho 
[trogne], uma cara de rato, uma cara de poucos amigos [tête à 
claque], uma fácies. O ódio ao outro leva à sua desfiguração; 
a dignidade do rosto lhe é recusada.

Ao organizar, de maneira sistemática, a destruição das pes-
soas, os campos de extermínio esforçaram-se por eliminar o 
rosto delas, erradicar a diferença infinitesimal que garante o ca-
ráter único de cada indivíduo, para reabsorver todos os detidos 
sob uma figura idêntica, feita de insignificância para os algozes: 
“[...] raramente eu os via como pessoas – afirma F. Stangl, co-
mandante dos campos de concentração de Sobibor e, depois, 
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de Treblinka; eram sempre uma enorme massa” (SERENY, 
[2000] 2007, p. 156). Nos campos, é obrigatório não ter rosto, 
nem olhar, uniforme sob a magreza; é obrigatório combater em 
si qualquer saliência do rosto, qualquer sinal que instaure um 
suplemento de sentido em que viesse a ser perceptível uma 
individualidade. Fazer desaparecer o próprio rosto, embaçar as 
feições, apagar a sua condição de indivíduo singular, fundir-se 
na massa anônima dos outros, sem pôr em relevo a individuali-
dade, dissolvida na mesma ausência. “É obrigatório ser magre-
lo, pálido, já inerte – escreve ainda Robert Antelme. Cada um 
carrega os olhos como algo perigoso” (1957, p. 57). Mas, os 
deportados, diante de um pedaço de espelho apanhado na es-
trada ou recuperado em um canteiro de obras, desfilam e ficam 
extasiados. Apesar da impaciência, organiza-se uma liturgia: o 
fragmento de espelho passa de mão em mão, faz reviver no 
deportado a lembrança de uma identidade que, de repente, ele 
descobre que se mantém sempre presente. A obstinação contra 
o rosto nada pode contra ele, quando este pode continuar sen-
do encarado de frente. O rosto é o lugar mais humano de uma 
pessoa; talvez, o lugar de que emerge o sentimento do sagrado.





1 
A invenção do rosto

No rosto humano há uma complexidade 
infinita de digressões e escapatórias.

Georges Bataille. Le coupable (1944).

1.1  O rosto de Deus

O rosto é o privilégio do ser humano; por estar além deste, 
Deus está além do rosto. De acordo com a afirmação da maior 
parte das tradições religiosas, é impossível, para o indivíduo, 
suportar a visão de Deus e discernir o seu improvável rosto. 
Uma luz radiante emana dele, tornando impossível qualquer 
percepção a seu respeito. Os próprios serafins encobrem a face 
quando estão perto dessa glória; aliás, o corpo deles está curio-
samente conformado para essa finalidade pelo fato de possuí-
rem “seis asas, duas para cobrir a face, duas para cobrir os pés 
e duas para voar” (Is 6,2)4.

Ao aparecer pela primeira vez diante de Moisés, Javé está 
envolto “em uma chama de fogo, no meio de uma sarça... E 
diz: ‘Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de 
Isaac e o Deus de Jacó’. Então Moisés cobriu o rosto, pois te-
mia olhar para Deus” (Ex 3,2.6). No momento da conclusão da 
Aliança, Moisés subiu para junto de Deus no monte. “A glória 
do SENHOR pousou sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu 

4. Para as citações bíblicas foi consultada a Bíblia Sagrada – Ed. Família. 50. ed. Pe-
trópolis: Vozes, 2005 [N.T.].



18

durante seis dias. No sétimo dia, chamou Moisés do meio da 
nuvem. A glória do SENHOR aparecia aos israelitas como um 
fogo devorador sobre o cume do monte” (Ex 24,16-17).

Em Deus, não existe a forma do rosto; a luz que irradia 
dessa impossibilidade reflete nas feições de Moisés como o si-
nal que comprova o encontro do homem com o divino. “Quan-
do Moisés desceu da montanha do Sinai... não sabia que a pele 
de seu rosto resplandecia por ter falado com o SENHOR. Aarão 
e todos os israelitas, ao verem como resplandecia o rosto de 
Moisés, tiveram medo de aproximar-se... Quando Moisés ter-
minou de lhes falar, colocou um véu sobre o rosto. Quando 
Moisés se apresentava diante do SENHOR para falar, retirava o 
véu, até o momento de sair; depois saía e comunicava aos 
israelitas o que lhe havia sido ordenado. Os israelitas viam o 
rosto resplandecente de Moisés, e este tornava depois a cobrir 
o rosto com o véu, até o momento em que entrava de novo 
para falar com o SENHOR” (Ex 34,29-34).

Pouco antes de aparecer a Moisés para lhe entregar as tá-
buas da lei, Javé lembra-lhe o caráter inefável de seu rosto.

“Não poderás ver a minha face, porque ninguém 
pode me ver e permanecer vivo.” O SENHOR disse 
ainda: “Aí está o lugar perto de mim! Tu ficarás so-
bre a rocha. Quando passar a minha glória, colocar-
-te-ei na fenda da rocha e cobrir-te-ei com a mão 
enquanto passo. Quando eu retirar a mão, tu hás de 
me ver pelas costas. A minha face, porém, não se 
pode ver (Ex 33,20-23).

Frase singular, se deixarmos de ponderar o seu conteúdo 
pela bitola da fé, mas que tem a sua lógica se nos lembrarmos 
que a única maneira de identificar uma pessoa reside na con-
figuração de suas feições. Pôr um rosto em Deus equivale a 
suprimir a sua divindade, a torná-lo um homem superlativo, 
reconhecível, que compartilha os contornos de um rosto com 
os seres humanos. No entanto, o antropomorfismo do texto 
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bíblico tende a limitar curiosamente o seu poder ao atribuir- 
-lhe mãos, costas etc. A tradição do Antigo Testamento diz-nos 
que não seria possível ver Deus e permanecer vivo. Deus salva-
guarda a infinitude de seu rosto. Ao pedido de Moisés para que 
este lhe seja revelado, Javé responde negativamente, mostran-
do-lhe apenas a luz que irradia dele, mas, por outro lado, diz- 
-lhe o seu nome. Mais tarde, como fazendo eco, o Apocalipse 
anuncia que, na Jerusalém celeste, os eleitos “verão a sua face, 
e o seu nome estará sobre as frontes deles” (Ap 22,4).

Semelhante à experiência de Moisés é o encontro de Da-
niel com o anjo. “Ora, no dia vinte e quatro do primeiro mês, 
eu estava às margens do grande Rio Tigre. Quando levantei os 
olhos, eis que vi um homem vestido com roupas de linho e ten-
do na cintura um cinto de ouro fino. Seu corpo brilhava como 
o crisólito e seu rosto, como o relâmpago; seus olhos resplan-
deciam como tochas de fogo e seus braços e suas pernas como 
bronze polido... Ora, só eu, Daniel, via a aparição, enquanto os 
meus companheiros não a viam; dominados por grande terror 
fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, contemplan-
do esta grandiosa visão. Mas também a mim faltaram forças, 
de modo que o meu semblante ficou extremamente pálido e 
as minhas forças me abandonaram. Então, ouvi o som de suas 
palavras; mas ao ouvir esse som, caí aturdido com o rosto por 
terra” (Dn 10,4-9). A participação na glória de Deus, à seme-
lhança do que Moisés tinha vivenciado no Monte Sinai, confe-
re outra significação ao rosto da testemunha. O face a face com 
Deus é impensável. O rosto de Deus é uma luz deslumbrante. 
Daniel não dispõe de olhos que sejam capazes de participar da 
essência divina, deixa de existir como homem e é projetado 
com o rosto por terra, o seu rosto provisoriamente anulado.

Do mesmo modo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e 
João, levando-os para um monte alto e afastado: “E ali transfi-
gurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e 
as roupas se tornaram brancas como a luz” (Mt 17,2). A hagio-
grafia cristã está repleta de momentos em que o rosto de um 
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santo se torna, de repente, luminoso, sendo impossível fixá-lo 
com o olhar, sinal da perda de sua individualidade e manifes-
tação exemplar de seu pertencimento a outro reino; durante a 
vida, ele já participa da glória da divindade.

O indivíduo dispõe apenas do rosto que lhe é atribuído 
por Deus; este, por sua vez, tem todos os rostos e pelo fato de 
possuí-los a todos proíbe de mostrar um só, sinal de separação, 
de limitação, ao passo que a sua natureza é irredutível à do ser 
humano. Inconcebível, infinitamente transcendente à condi-
ção humana, está fora de questão representá-lo, de captar em 
um retrato o seu rosto sem contornos, incandescente. A tradi-
ção bíblica – retomada mais tarde pelo islamismo – opõe-se à 
produção de imagens. Deus é voz e luz para Israel. E Moisés 
evoca a revelação do Horeb:

Então o SENHOR vos falou do meio do fogo. Ouvíeis 
o som das palavras, mas não víeis figura alguma. Era 
tão somente uma voz!...

Devereis prestar muita atenção. Pois, no dia em que 
o SENHOR vos falou do meio do fogo no Horeb, não 
vistes figura alguma. Guardai-vos bem de corrom-
per-vos, fazendo figuras de ídolos de qualquer tipo, 
imagens de animais que vivem na terra ou de aves 
que voam, ou de animais que rastejam sobre a terra 
ou de qualquer espécie de peixes que vivem na água, 
debaixo da terra. Nem tenteis levantar os olhos ao 
céu para ver o sol, a lua, as estrelas com todo o 
exército do céu, e vos deixar seduzir, adorando-os e 
prestando-lhes culto (Dt 4,12.15-19).

A adoração de imagens ou de objetos seria uma idolatria; 
através do mundo, o ser humano deve sentir o sopro invisível 
do divino e não confundi-lo com o culto de um objeto. Ao falar 
de imagens esculpidas ou de imitações da natureza, a Bíblia 
decreta: “Não te prostrarás diante de ídolos, nem lhes pres-
tarás culto” (Ex 20,5). A proibição da representação envolve 
simultaneamente Deus e as suas criaturas; é impossível para o 
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ser humano duplicar, mediante a imagem, uma criação que lhe 
escapa por ser obra de Deus. É terrível o castigo prometido 
por Alá ao artista em um dos hadiths da tradição islamita: “Os 
artistas, os fazedores de imagens serão punidos no Juízo Final 
porque Deus lhes imporá ressuscitar as suas obras”. Se o rosto 
de Deus é impensável – e mais ainda pelo fato de que a sua 
configuração produziria uma lastimável representação dele –, 
se as criaturas são também objetos da mesma atenção por 
conterem uma parcela do divino, em compensação, para os 
cristãos que admitem a divindade do Cristo, a encarnação mo-
difica os dados do Antigo Testamento e torna lícita a imagem, 
até mesmo a do Cristo: sob as formas canônicas transmitidas 
pela tradição, para os ortodoxos; e, sob uma forma mais livre, 
para os católicos.

Deter-nos-emos mais longamente sobre a configuração or-
todoxa em que o rosto de Deus é oração5. Segundo a tradição, 
o Rei Abgar de Edessa estava leproso e procurava, em vão, a 
cura. Um dia, tendo ouvido falar de Jesus e dos milagres que 
o enviado de Deus semeava por seu caminho, ele enviou-lhe 
um emissário, com uma carta, insistindo que viesse visitar o 
seu reino. Temendo que a multidão fosse demasiado densa em 
torno de Jesus, tornando impossível aproximar-se dele, o rei 
recomendou que o homem lhe trouxesse um retrato fiel de Je-
sus. De fato, gente demais se comprimia à sua volta e solicitava 
a sua atenção. Na impossibilidade de aproximar-se, o emissário 
subiu a um lugar alto e começou a fazer o retrato de Jesus. 
Apercebendo-se desse gesto, Jesus pediu água, lavou o rosto e, 
ao enxugá-lo, as suas feições ficaram miraculosamente fixadas 
na toalha. Então, mandou chamar o emissário e entregou-lhe 
a toalha, perguntando-lhe a razão de sua vinda; o homem co-
municou a Jesus a mensagem do rei de Edessa. Tendo ouvido o 
pedido, Jesus prometeu enviar um discípulo ao soberano para 
curá-lo, o que ocorreu mais tarde. Assim, o primeiro rosto, 

5. Apoiamo-nos na obra de Ouspensky (1980) e igualmente em Evdokimov (1972).
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sem dúvida, a manter além dele a memória de um ser humano 
teria sido o de Jesus; tal é, pelo menos, o sentido da tradição 
ortodoxa da “Sagrada Face”, “a imagem não feita pela mão do 
homem”, uma das fontes da legitimidade de sua liturgia, le-
vando em consideração a importância que ela atribui ao ícone. 
Se Deus se fez homem, Ele ofereceu à vista de todos um rosto 
discernível através do qual podiam ser dirigidas as preces. Na 
tradição cristã, a encarnação suspende a proibição da repre-
sentação: ao se fazer homem, Jesus encarna também em um 
rosto. Ele é “a imagem de Deus invisível” (Cl 1,15) segundo a 
fórmula de São Paulo. O precedente da Sagrada Face abria o 
caminho para a possibilidade da representação6.

O original da Sagrada Face teria sido perdido em decor-
rência de um primeiro milênio agitado por muitas peripécias; 
no entanto, numerosos ícones foram realizados a partir dele e 
alimentaram a tradição ortodoxa. É também admissível que, 
durante a existência de Jesus, certo número de retratos teria 
sido elaborado e, em seguida, serviu de modelos. Considera-se 
que as catacumbas de Roma contenham afrescos que oferecem 
imagens de Jesus feitas durante a sua vida: paradoxalmente, 
algumas mostram-no com feições de homem de idade madura, 
enquanto outras apresentam-no como jovem imberbe. A mes-
ma incerteza permanece em relação à qualidade de seu aspecto 
físico. Em sua obra, Ouspensky faz referência a uma quere-
la dos Antigos a esse respeito: Como teria sido Jesus, lindo 
ou feio? Alguns autores – tais como Clemente de Alexandria, 
Tertuliano, São Justino, o filósofo, e Santo Ireneu – baseiam-
-se na palavra de Isaías: “Ele não tinha beleza nem formosura 
que pudesse atrair os nossos olhares, nem boa aparência para que 
desejássemos vê-lo” (Is 53,2-3), e afirmam a feiura de Jesus. 
Aceitam literalmente São Paulo, ao afirmar que Jesus “se es-
vaziou a si mesmo, assumindo a condição de escravo” (Fl 2,7). 

6. A tradição ortodoxa atribui os primeiros ícones da Virgem a São Lucas (cf. OUS-
PENSKY, 1980, p. 71ss.).
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Ao contrário, Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, São 
Jerônimo ou Orígenes, por exemplo, não aceitam essa hipótese 
e afirmam a beleza de Jesus apoiando-se em outras profecias, 
principalmente, determinadas passagens dos Salmos.

Assim, a tradição ortodoxa acabaria por fazer com que o 
mistério se tornasse a via de sua liturgia em matéria de ícone. 
Se, na configuração de Jesus, ela deixa ver o rosto humano 
de Deus, ela não apresenta de modo algum um retrato, nem 
sequer algo parecido. Contra os iconoclastas, que criticam jus-
tamente a imagem por profanar o inalcançável, por limitar o 
resplendor divino e por circunscrevê-lo em algumas linhas, “os 
Padres afirmaram que não é a natureza divina, nem a humana, 
mas a Hipóstase do Cristo que nos aparece nos ícones”, escre-
ve P. Evdokimov7. O ícone é uma oração, uma celebração; nele 
irradia o espírito de Deus. Ele persegue a transfiguração do 
corpo de Jesus depois do sacrifício da Cruz.

Se a tradição católica deixou manifestar-se a criatividade 
do artista, tornando a imagem um domínio de transmissão ou 
de conhecimento menos privilegiado que a pregação, a tradição 
ortodoxa, por sua vez, considera o ícone como uma das vias de 
sua liturgia. E, para o pintor que suscita a sua criação, trata-se 
não tanto de um ato individual, mas da participação em uma 
revelação em que é importante mergulhar a fim de purificar a 
obra do acessório para deixar ver apenas o essencial: outra forma 
da oração. O pintor de ícones inscreve-se na fidelidade à palavra 
de São Paulo: “Sede meus imitadores, como eu mesmo o sou 
de Cristo” (1Cor 11,1). Em vez de uma imitação formal da tra-
dição dos antigos iconógrafos, trata-se de um ato espiritual. Ao 
comentar a palavra de São Paulo, L. Ouspensky lembra que este

não imitava o Cristo copiando os seus gestos e as 
suas palavras, mas integrando-se em sua vida, dei-

7. Os iconoclastas assimilam a imagem a uma imitação do divino e, portanto, a uma 
irrisória limitação da transcendência. Desse modo, eles pensam que a oração é dirigi-
da não a Deus, mas à imagem sob uma forma idolátrica.
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xando-o viver nele. Do mesmo modo, pintar ícones 
como os antigos iconógrafos não significa copiar as 
formas antigas – uma vez que cada época tem 
as suas formas peculiares –, mas seguir a tradição 
sagrada na qual já não vivemos separadamente, in-
dividualmente, mas no corpo do Cristo.

Na tradição ortodoxa, Deus está no ícone, como está no 
âmago da oração ou da Igreja, sem se confundir com a matéria 
pintada, com o som ou a pedra. O rosto de Deus – de quem 
Jesus é a figura no ícone – é o sinal espiritual de sua presença, 
evoca o seu mistério, e não a materialidade de um rosto. A 
relação do indivíduo que reza diante do ícone não reside na 
visibilidade deste último, mas na viagem em que, através dele, 
a pessoa de fé se deixa embarcar.

De modo parecido, a tradição católica do santo sudário, 
conservado na Igreja de São Pedro em Roma, afirma também a 
possibilidade de um registro do rosto do Cristo que atravessou 
os séculos. Associada à lenda, Santa Verônica, cuja identidade 
não está claramente elucidada pela hagiografia, mas a história 
pretende que, misturada à multidão que acompanha a Paixão, 
ela se emocionou com os sofrimentos de Cristo, abriu caminho 
até Ele e enxugou o seu rosto manchado de suor e de sangue 
com uma toalha. Ora, as feições de Jesus permanecem fixadas 
no sudário. Conectado tardiamente à lenda do santo sudário, o 
nome da santa, cujo culto nasce por volta do século XV, viria da 
contração de “Vera Ikona”, a “verdadeira imagem”. O sudário 
conservado em São Pedro já não mostra, atualmente, o menor 
vestígio de um rosto; no entanto, essa evanescência revela mui-
to mais que uma presença trivial e sem ambiguidade, da qual 
seria possível reconhecer a precisão das feições. O rosto de Je-
sus, rosto humanizado de Deus, reverbera para além do ícone 
e está no imaginário católico confrontado com as inumeráveis 
imagens de Jesus ou da Virgem que a história da pintura tem 
desfiado há vários séculos. O rosto deve ser captado através da 
imagem “com os olhos do coração”.
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R. Caillois relatou a história singular de Hakim al-Moqan-
na, o Profeta Velado de Khorasan que derrotou os exércitos do 
Califa de 160 a 163 da Hégira. O seu rosto estava permanen-
temente coberto por um véu de cor verde ou por uma máscara 
dourada. Ele pretendia ser Deus e afirmava que nenhum ho-
mem podia vê-lo sem ficar imediatamente cego. Mas os cronis-
tas da época propuseram uma versão mais profana dessa lenda. 
Calvo, caolho e extremamente feio, Hakim al-Moqanna agiria 
dessa forma para sublimar o seu personagem e salvar as apa-
rências. Os seus discípulos, inquietos com a propagação desses 
rumores, exigiram que ele provasse a sua divindade, apesar dos 
perigos que eles correriam se o profeta fosse um impostor. Um 
dia, cinquenta mil soldados de suas tropas se reuniram à porta 
do castelo e exigiram vê-lo. Ele lhes disse: “Moisés pediu-me 
que lhe mostrasse o meu rosto, mas fui incapaz de aceitar apre-
sentar-me a ele, porque ele não teria suportado a minha visão. 
Aliás, se alguém tiver a ousadia de me ver, morrerá imediata-
mente”. Mas os soldados, após um momento de temor, não 
se deixaram intimidar por esse argumento; e Moqanna teve 
de ceder, pedindo-lhes para voltarem no dia seguinte. Com 
as cem mulheres e o servo que viviam com ele no castelo, o 
profeta montou este estratagema: “Ele ordenou a cada uma 
das mulheres a pegar um espelho e ir para o teto do castelo... 
segurar o espelho de maneira que umas ficassem de frente para 
as outras e os espelhos ficassem de frente uns dos outros. E 
isso no momento em que dardejavam os raios do sol... Ora, os 
homens estavam reunidos. Quando o sol refletiu nos espelhos, 
todos os arredores do lugar, pelo efeito dessa reflexão, ficaram 
mergulhados na luz”. Os soldados aterrorizados viram o jorrar 
da luz e se prostraram: estava comprovada a divindade do Pro-
feta. Mais tarde, com a derrota de seus exércitos, Moqanna 
quis desparecer sem deixar rastro: depois de matar o seu servo 
e as suas cem mulheres, ele atirou-se nu em uma fossa repleta 
de cal viva (cf. CAILLOIS, 1967, p. 205ss.).



26

Outras tradições religiosas colocam igualmente o rosto de 
Deus no centro de uma luz deslumbrante8. O sol é, sem dú-
vida, a imagem mais simples do infinito ao alcance da mão: 
é impossível para o corpo atingi-lo sem se queimar e quem 
tentar enfrentá-lo com o olhar ficará cego. Se o ser humano é 
feito à imagem de Deus – como diz a Bíblia –, resta a diferença 
que consiste na impossibilidade para os olhos de uma pessoa 
perceber as feições de Deus. O rosto, o frente a frente, o face 
a face, existe apenas para os indivíduos de condição igual, que 
não estejam separados por nenhuma disparidade de poder. Faz 
parte da natureza de Deus ou dos deuses escapar à limitação 
do rosto, que é uma particularidade do ser humano.

1.2  Da individualização do corpo à individualização 
do rosto

Convém questionar a evidência enganosa a respeito da fa-
miliaridade do olhar que dirigimos a nós mesmos e aos outros. 
A contemplação do rosto pelos seres humanos não ocorreu, 
desde sempre e em todas as regiões, com os mesmos frêmitos 
e os mesmos temores. Deve-se estabelecer, no decorrer das 
peripécias da história ocidental, a genealogia do sentimento re-
lativo ao rosto; ora, tal sentimento é objeto de uma construção 
cultural, sendo determinado pelo status atribuído, do ponto de 
vista social, à pessoa.

As civilizações medievais e da Renascença na Europa Oci-
dental misturam confusamente as tradições locais e as referên-
cias cristãs. Elas desenham as formas heteróclitas de um “cris-
tianismo folclorizado” (Jean Delumeau). Uma antropologia 
cósmica rege as relações da pessoa com o mundo. O indivíduo 
não se sente distinto dos outros dentro da comunidade social 

8. A respeito das teofanias luminosas que estão para além do nosso tema, remetemos 
ao estudo de ELIADE, M. “L’expérience de la lumière mystique”, p. 21-110. In: 
ELIADE, 1962. Cf. tb. DAVY et al., 1976.
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e do cosmos que o envolve, mas está misturado à multidão de 
seus semelhantes sem que a sua singularidade faça dele um 
indivíduo no sentido moderno da palavra. A vida medieval é 
sempre gregária, implicando permanentemente a presença dos 
outros; o espaço não prevê a intimidade, as pessoas não podem 
deixar de conviver.

A sociedade feudal – escreve Georges Duby – era 
de estrutura tão granulosa, formada de grumos tão 
compactos que o indivíduo que tentasse libertar-se 
do estreito e demasiado profuso convívio que cons-
tituía então a privacy, isolar-se, erigir em torno de 
si sua própria clausura, encerrar-se em seu jardim 
fechado, era imediatamente objeto, seja de suspei-
ta ou de admiração, considerado como contestador 
ou então como herói e, de qualquer modo, repelido 
para o domínio do “estranho”9.

O sentimento de sua individualidade não é contraditório 
com o de pertencer a um todo. O indivíduo toma consciência 
de sua identidade e de seu enraizamento no mundo através de 
uma estreita rede de correspondências. A carne do indivíduo 
e a do mundo ainda não têm a fronteira comum da pele. O 
princípio da fisiologia humana depende de uma cosmologia 
e, até mesmo, de uma teologia. O corpo humano é o sinal 
de uma inclusão do indivíduo no mundo, e não o motivo de 
uma ruptura, de uma diferença – no sentido em que o cor-
po irá circunscrever o indivíduo e separá-lo dos outros, mas 
também do mundo: esse será o preço da liberdade – emanada 
do individualismo nascente. A pessoa está subordinada a uma 
totalidade social e cósmica que a supera; além disso, pela con-
sistência de sua corporeidade, ela é um condensado do mun-
do, um microcosmo cuja existência é regida pelo movimento 
dos astros, pela posição da lua, pela sua atitude em relação ao 

9. DUBY. “A emergência do indivíduo – A solidão nos séculos XI-XIII – O desejo de 
estar só: promiscuidade necessária”. In: ARIÈS & DUBY (Dir.). Vol. 2, 2009, p. 525.
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mundo circundante etc. Longe de isolar o indivíduo de seus 
semelhantes ou da natureza, o corpo é poroso, em contato 
direto e ativo com o mundo. Durante séculos, foi impossível 
proceder à exploração dessa corporeidade, desmembrando-a 
para verificar os órgãos que a compõem e a vida que ela abriga; 
raros foram os anatomistas que ousaram infringir o tabu. Du-
rante muito tempo, o conhecimento sobre o corpo humano 
foi estabelecido pelo cotejo com a anatomia animal, especial-
mente, suína. Abrir a pele do indivíduo equivale a dilacerar o 
mundo que o compõe e a rivalizar com Deus porque a carne 
é obra de sua criação. Um filósofo, tal como Marcílio Ficino 
(1443-1499), chega mesmo a questionar-se se o mundo não é 
um ser animado do qual cada componente – homem, animal, 
vegetal etc. – seria um órgão necessário ao conjunto. As tra-
dições populares do carnaval, do charivari (MACEDO, 2005) 
ou do baile de máscaras são apenas as manifestações salientes 
de uma visão do mundo que reuniu, então, a totalidade social 
no mesmo imaginário coletivo.

Em oposição aos cânones modernos – constata 
Mikhail Bakhtin – o corpo grotesco não está separado 
do resto do mundo, não está isolado, acabado, nem 
perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia os 
seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do 
corpo por meio das quais ele se abre ao mundo exte-
rior, isto é, em que o mundo penetra nele ou dele sai, 
ou ele mesmo sai para o mundo através de orifícios, 
protuberâncias, ramificações e excrescências, tais 
como a boca aberta, os órgãos genitais, seios, falo, 
barriga e nariz ([1965] 1987, p. 23).

A cultura popular da Idade Média e da Renascença rejeita 
o princípio de individuação, a separação entre o ser humano e 
os elementos, a dissociação entre o indivíduo e o seu corpo; em 
permanência, ela afirma o contato físico com os outros. Nesse 
contexto, o rosto, mesmo que seja útil para reconhecer mais 
facilmente o outro, não é objeto de um valor específico.
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Não investigaremos aqui as análises empreendidas alhures 
(LE BRETON, [1990] 2016) que mostram o vínculo estreito 
da invenção moderna do corpo com o avanço do individua-
lismo nas camadas sociais privilegiadas. Lembremos apenas a 
importância da iniciativa dos anatomistas – simbolizada pelo 
aparecimento, em 1543, da obra de Andreas Vesalius, De hu-
mani corporis fabrica – que dissecam o corpo humano sem 
se questionarem a respeito do indivíduo encarnado por ele ou 
de sua sacralidade. Com os anatomistas, o cosmos é lançado 
para fora do corpo humano. A carne revelada pelo escalpelo 
é a única propriedade de um indivíduo, cujo corpo faz parte e 
está separado do mundo; este se tornou o limite de sua pessoa. 
Algumas décadas mais tarde, a filosofia mecanicista – especial-
mente a de Descartes – completa a dissociação entre o corpo e 
os seus vínculos simbólicos com o cosmos para torná-lo no lu-
gar sem equívoco da individuação, ou seja, da pessoa separada 
dos outros. A adesão ao modelo da “máquina”, promovido por 
esse pensamento, acaba sendo predominante. Ao sair da Re-
nascença, o corpo humano é considerado cada vez mais como 
exterior ao mundo circundante, não mais tecido da matéria 
que garante a consistência ao mundo e ao cosmos, mas como 
estrutura de carne e osso que marca a presença de um indiví-
duo de quem ele traça os limites da soberania.

Durante muito tempo confinado em determinadas cama-
das sociais privilegiadas, em algumas zonas geográficas e em ci-
dades, o individualismo ampliou, pouco a pouco, as suas bases 
para incluir o conjunto das sociedades ocidentais no decorrer 
dos séculos seguintes. A valorização da biografia, o surgimento 
da glória associada a determinadas pessoas, o aparecimento de 
uma arte da ironia e da zombaria são outros tantos indícios da 
importância adquirida pelo indivíduo, acentuada pelo desen-
volvimento econômico e social, sobretudo, através das figuras 
do comerciante e do banqueiro. Além disso, as formas coleti-
vas isolam, sob o olhar de seus contemporâneos, os príncipes, 
os condottiere ou os artistas, especialmente a partir do Quat-
trocento italiano (cf. BURCKHARDT, [1860] 2009).
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O indivíduo é uma pessoa que possui uma melhor percep-
ção de sua unicidade e de sua dessemelhança do que de sua 
inclusão em uma comunidade. A afirmação do “eu” torna-se 
uma força superior à do “nós”. Em vez de se submeter a uma 
obrigação de fidelidade ao grupo, o indivíduo afirma a sua 
singularidade, a sua independência de espírito; ele sente-se 
como o supervisor de sua história. Simultaneamente, o recuo 
e, em seguida, o abandono da visão teológica e cristã da natu-
reza leva-o a considerar o mundo circundante como uma for-
ma ontologicamente vazia; daí em diante, a autoridade capaz 
de modelá-la encontra-se unicamente na mão do ser humano. 
A natureza é dessacralizada, percebida como radicalmente 
diferente do ser humano: a noção do homem microcosmo 
perde o seu enraizamento social. Ela continua presente de 
forma discreta na cultura popular que não foi afetada pelo 
individualismo, assim como nas tradições herméticas, formas 
eruditas do conhecimento, voltadas sobre si mesmas em um 
status cultural específico.

A individualização do homem das camadas, sobretudo, 
burguesas, é acompanhada por um desencantamento da natu-
reza; esta deixa de estar sob a proteção dos espíritos tutelares 
ou das manifestações de um Deus criador. Ela é um modo obje-
tivo, disponível ao empreendimento do indivíduo que visa a 
tornar-se “senhor e dono”. Neste mundo da divisão, em que 
predomina o sentimento da individualidade, o corpo torna-se 
a fronteira objetiva entre cada ser humano. Ao distinguir-se da 
comunidade, ao separar-se do cosmos, o indivíduo das camadas 
cultas da Renascença começa a considerar a sua encarnação 
como o lugar de sua própria soberania. O corpo é, de alguma 
forma, um interruptor, permitindo a afirmação da diferença 
individual coroada pelo rosto. Nesse sentido, a banalização do 
empreendimento anatômico sobre o corpo humano torna-se, 
desde então, pensável: abrir a carne deixa de ser entalhar uma 
parcela do universo e uma natureza oriunda das mãos de Deus 
e devotada unicamente a Ele. Pelo contrário, nas sociedades 
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tradicionais dotadas de estrutura gregária ou comunitária, 
o corpo é relieur10, estabelecendo a ligação do indivíduo com o 
cosmos, com o grupo e com Deus (ou com o mundo invisível 
dos espíritos e dos deuses), através de um tecido de correspon-
dências. Eis o que é abandonado justamente pelas camadas pri-
vilegiadas que começam a prestar uma atenção meticulosa ao 
corpo e às suas manifestações (cf. ELIAS, [1939] 1990). O in-
divíduo deixa de ser o membro de uma comunidade no sentido 
em que isso podia ser entendido pelo homem medieval, tor-
nando-se um corpo por si só. O corpo é “fator de individuação” 
(DURKHEIM, [1912] 2000, p. 284). A definição moderna do 
corpo implica um triplo recuo: o ser humano está separado dos 
outros (estrutura individualista), separado de si mesmo (dua-
lismo indivíduo-corpo) e separado do cosmos (que se tornou 
simplesmente “meio ambiente” do indivíduo). O corpo é um 
resto, mas este confere o rosto ao indivíduo.

O mesmo período histórico assiste ao incremento da “es-
piritualização” (Jean Renson) do rosto. Tendo começado já no 
século XIII, é o século XVI e, mais ainda, o XVII que marcam 
o pleno desenvolvimento do processo. A história das palavras 
ilustra como o indivíduo adquire importância do ponto de 
vista social. O rosto – percebido, no início, essencialmente 
“como uma simples parte do corpo, descrita, no entanto, com 
muita frequência por sua beleza” – torna-se cada vez mais, 
no decorrer do tempo, “o espelho dos movimentos da alma” 
(RENSON, 1962, vol. 1, p. 188ss.). Adjetivos em número 
crescente repercutem, no nível da linguagem, a psicologiza-
ção que atinge o indivíduo e coloca em destaque o seu ros-
to, atribuindo-lhe uma eminência particular. J. Renson cita 
o vocabulário já pré-moderno de Margarida de Navarra que 
pode ver o rosto “bom, estranho, pálido e enrugado, contente, 

10. Literalmente, encadernador. Aliás, essa é a única forma dicionarizada do termo 
relieur, o qual deriva de relier [unir cadernos ou folhas (de livros)] que, por sua vez, 
inclui em outras acepções a ideia de tornar a ligar, juntar. Cf. Centre National de 
Ressources Textuelles et Lexicales e Dicionário Houaiss [N.T.].
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colérico, alegre e confiante, corajoso, gracioso, envergonhado, 
furioso, frio”. Quanto a Montaigne, ele associa igualmente os 
epítetos de “infantil, sereno, aberto, sombrio e contristado, 
zombeteiro e risonho, desavergonhado, afetado, inflamado de 
furor e de crueldade, complacente, severo...” O rosto é ani-
mado por uma consciência individual. Na mesma época, essa 
palavra toma, em seu sentido figurado, uma acepção cada vez 
maior; a este respeito, Montaigne desempenha um papel não 
negligenciável, chegando a conferir um rosto à morte, ao mal, 
ao discurso, à sorte, ao costume, ao mundo etc.

Verifica-se uma transformação da geografia do rosto. A 
boca deixa de estar aberta, comilona, lugar do apetite insaciá-
vel ou de gritos proferidos na praça pública, tal como é descrita 
por Mikhail Bakhtin; agora, ela se torna tributária de significa-
ções psicológicas, expressiva, à semelhança das outras partes 
do rosto. Enquanto fato significativo, a partir do século XVI, 
a fisiognomonia renasce com vigor e, com a multiplicação dos 
tratados a seu respeito, esforça-se por encontrar, no número 
infinito dos rostos, alguns princípios secretos de classificação 
por intermédio dos quais o enigma individual seria resolvido 
em tipos de características. Transição lógica, talvez, entre uma 
sociedade de estrutura preferencialmente comunitária que não 
considera o rosto como um princípio essencial de identidade 
e uma sociedade que abriga em seu seio uma estrutura indi-
vidualista que, aos poucos, assume uma amplitude cada vez 
maior. O rosto torna-se, no plano social, a verdade única de um 
indivíduo único; epifania do sujeito através do ego cogito que 
Descartes não tarda a formular. O corpo cessa de privilegiar a 
boca, órgão da avidez, do contato com os outros através da fala, 
do grito ou do canto que o atravessa, dos líquidos ou alimentos 
ingeridos por ela. A incandescência social do carnaval e das fes-
tas populares em que se misturam pessoas nutridas pelo senti-
mento de viver em um mundo em que tudo é coerente, obra 
da criação de Deus, torna-se mais rara, aliás, combatida pela 
instituição religiosa e pelas camadas burguesas que, por sua 
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vez, sentem-se compostas por indivíduos, considerando os ex-
cessos carnavalescos como uma manifestação de impudência.

Assiste-se a uma alteração da axiologia corporal. Os olhos 
são os órgãos beneficiários da influência crescente da cultura 
erudita e burguesa: o interesse do rosto concentra-se totalmen-
te neles. A visão, enquanto sentido da distância – sentido de 
menor importância para os homens da Idade Média e, até mes-
mo, da Renascença –, é convocada para assumir uma reputação 
crescente no decorrer dos séculos futuros, em detrimento dos 
outros sentidos: por exemplo, a audição e o tato, sentidos da 
proximidade e do contato. A dignidade do indivíduo acarreta a 
do rosto. Desde então, a criação artística atribui ao retrato uma 
importância considerável que não se limita a contemplar algu-
mas figuras excepcionais, mas distribui os seus favores ao ho-
mem honrado, contanto que este disponha de tempo para fazer 
a pose e de recursos para remunerar o artista. A história do re-
trato, da qual vamos contentar-nos em seguir as primeiras fases, 
acompanha fielmente o desenvolvimento do individualismo.

1.3  Celebração social do rosto: o retrato

A tradição judaica e, mais tarde, a tradição islâmica, proí-
bem qualquer representação tirada da realidade e, sobretudo, 
relacionada com o indivíduo. No Antigo Egito ou no Império 
Romano, os retratos, os bustos ou as máscaras funerárias ti-
nham, em particular, a vocação de perenizar a existência de um 
personagem importante falecido, de alimentar a sua memória 
entre os sobreviventes e de prefigurá-lo em sua vida do além. 
Bastante estilizadas, essas efígies não personalizam, de modo 
algum, as feições; trata-se de memoriais destinados a comba-
ter o esquecimento, a manter a lembrança dos sobreviventes e 
se tornam símbolos para os que vierem mais tarde sem nunca 
terem conhecido o defunto. Na tradição cristã, que se impõe 
nos primeiros séculos de nossa era, a pessoa é membro do cor-
po místico da Igreja, chamada à ressurreição de sua carne no 
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dia do juízo final. O retrato abandona parte do significado que 
tinha então, desaparecendo aos poucos para se tornar o privi-
légio do papa, sobretudo, e dos reis. Privilégio de homens cuja 
função vai posicioná-los para além de seus contemporâneos e 
cuja autoridade é evocada pelas efígies (no entanto, bastante 
circunspectas) ou cuja pessoa é celebrada pelos monges, com 
as suas iluminuras, na margem dos manuscritos.

O medo de que a captura da imagem do indivíduo seja de 
fato a do próprio indivíduo, favorecendo assim as ações hos-
tis contra ele (maldição, feitiço etc.), contribui também sem 
dúvida para a extinção desse gênero artístico, mesmo que os 
retratos de então tivessem sido muito estilizados e sem marca 
real de individuação. Essa abstração dos traços fisionômicos 
não impede, de modo algum, a eficácia simbólica do reconhe-
cimento possível do indivíduo representado desse modo: trata-
se de um sinal que pode ser útil para ele e chamar a atenção 
para a sua pessoa. Independentemente, porém, desses temores, 
a falta de consistência de individualidade própria na confor-
mação gregária desses conjuntos sociais não suscita, de modo 
algum, nos contemporâneos a preocupação pelo próprio rosto. 
A diferença pessoal contribui para a trama coletiva, limitan-
do-se a ter uma singularidade no tecido comum; além disso, 
ela não é valorizada, nem suscita o sentimento de autonomia e 
de liberdade, associado à definição social do indivíduo.

Na alta Idade Média, os dignitários da Igreja ou do Reino 
são os únicos que deixam retratos, mas protegidos dos ma-
lefícios pela consonância religiosa das cenas nas quais estão 
inseridos, cercados por personagens celestes11. O exemplo do 
papa leva ricos doadores a desejar a inserção da própria ima-
gem nas obras religiosas (afrescos, manuscritos e, em seguida, 
retábulos), cuja realização conta com a sua generosa contribui-
ção. A doação feita a um santo padroeiro autoriza o mecenas a 

11. Sobre os retratos de papas (em placas douradas de vidro, mosaicos ou afrescos), 
cf. LADNER, 1941.
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garantir a sua própria perenidade simbólica, ao misturar a sua 
figura à imagem dos mais importantes personagens da história 
cristã. Assim, por exemplo, no afresco de Giotto, intitulado 
Julgamento final, Enrico Scravegni (cujo pai é encontrado por 
Dante entre os usurários do sétimo círculo do inferno) está 
ajoelhado e oferece a sua capela à Virgem em testemunho da 
redenção por uma fortuna mal-adquirida; no entanto, ele está 
mergulhado no meio das figuras representadas em que nenhu-
ma é verdadeiramente individualizada. Tais criações permane-
cem profundamente cristãs, colocam em evidência as grandes 
figuras da tradição religiosa e não prestam nenhuma atenção à 
personalização das feições.

No século XIV, outros suportes acolhem os retratos: os re-
tábulos, a parte dianteira dos altares e as primeiras pinturas 
de cavalete. Nesses suportes, o doador é representado com 
maior frequência na companhia dos santos, mas às vezes – e 
nomeadamente nos painéis laterais – ele chega a ser pintado 
isoladamente como ocorre na Adoração do cordeiro místico 
(1425-1432), de Jan Van Eyck: nesse políptico, o doador ocu-
pa um painel lateral, enquanto a esposa ocupa o outro. Poste-
riormente, a figura do doador acaba assumindo no suporte uma 
importância crescente bem ilustrada pela Virgem do Chanceler 
Rolin (1435) do mesmo artista: o pintor coloca frente a frente, 
à maneira de uma discussão tranquila entre esposos, a Virgem 
segurando o filho e o doador; e tem, como pano de fundo, uma 
cidade dividida por um rio. A topografia da tela não coloca em 
destaque nenhuma eminência da Virgem e do Menino Jesus; 
os personagens estão em um plano de igualdade. “Da maneira 
como foi concebido – observa Galienne Francastel –, o quadro 
só pode exprimir isto: mandei fazer um quadro com a minha 
representação e a da minha cidade; e sobre esta, tenho um 
poder que se iguala ao da Rainha dos Céus” (FRANCASTEL, 
1969, p. 68). Aos poucos, a celebração religiosa atenua-se 
diante das prerrogativas crescentes que são concedidas aos que 
encomendam quadros.
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Por volta de 1380, Girard d’Orléans abriu o caminho ao 
assinar um dos primeiros quadros de cavalete no qual, sem 
outro pretexto, aparece unicamente a figura de perfil do rei 
francês, Jean Le Bon. No século XV, o retrato individual tor-
na-se, de maneira significativa, uma das primeiras fontes de 
inspiração da pintura: cifra da pessoa, o rosto é objeto de uma 
celebração que, por seu intermédio, visa o indivíduo que ele 
encarna para os semelhantes.

Sinal dos tempos, na segunda edição de sua obra, Le vite de 
più eccelenti pittori, scultori et architettori (1568), Giorgio Va-
sari inicia com um retrato ou, de preferência, um autorretrato, 
cada uma de suas biografias de pintores, escultores ou arquite-
tos. Tarefa difícil porque o gravador de Veneza, contratado para 
executar esse serviço, está muito longe para que o seu trabalho 
possa ser controlado. “Se estes retratos em efígie que introduzi 
na obra – escreve ele – [...] nem sempre são muito fidedignos, 
nem possuem o dom de semelhança cuja vivacidade é forneci-
da pela cor, convém mesmo assim reconhecer que o desenho 
das feições foi elaborado a partir do modelo e acaba exibindo 
a sua forma natural. A distância a que se encontra o gravador 
constituiu, sem dúvida, um inconveniente; caso contrário, te-
ria sido possível, no momento oportuno, ser mais caprichoso” 
(VASARI, t. 1, 1981, p. 44). Alguns erros e algumas inversões 
depreciam tal intenção e, de novo, Vasari sente a obrigação de 
se justificar, explicando que, apesar de seus esforços, determi-
nados retratos estão ausentes.

Se alguém achou que esses retratos não eram exata-
mente semelhantes àqueles que, eventualmente, te-
ria visto em outro lugar, eu gostaria que ele conside-
rasse que um retrato feito há dezoito ou vinte anos 
é sempre diferente de um retrato executado quinze 
ou vinte anos mais tarde. Acrescentarei que os re-
tratos desenhados nunca são suficientemente seme-
lhantes aos retratos pintados; o desenho de quali-
dade inferior dos gravadores retira sempre alguma 
coisa das fisionomias. Eles não podem, nem sabem 
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reproduzir com minúcia as sutilezas que garantem a 
sua qualidade (VASARI, t. 1, 1981, p. 234).

Essas afirmações são reveladoras de um cuidado bem estra-
nho aos artistas dos séculos precedentes para quem a estiliza-
ção do rosto é uma necessidade evidente que não merece ne-
nhum comentário. Em um mundo unificado no corpo místico 
da Igreja, em que as diferenças sociais são percebidas como de-
pendendo de uma ordem das coisas da qual ninguém sonharia 
em sair, a individualidade da pessoa permanece culturalmente 
insignificante no sentido em que ela é absorvida pelo conjunto. 
A semelhança do retrato ao modelo é contemporânea de uma 
tomada de consciência mais penetrante da individualidade da 
pessoa. Para Vasari, esse recurso ao retrato é essencial, tradu-
zindo a sua vontade de capturar fielmente a singularidade do 
modelo; ora, essa atitude exige passar pelo seu rosto, tornando-o 
um indivíduo tributário de um nome e de uma história pecu-
liar. Além de sua obra, o rosto de cada artista é o seu atributo 
mais pessoal; além disso, o retrato é o vestígio mais resistente 
ao tempo para conservar a sua memória de pessoa. Vasari recu-
pera, assim, uma das virtudes antropológicas da efígie antiga, 
embora estilizada: a de legar à posteridade a lembrança de uma 
pessoa através da evocação de suas feições. “A fim de melhor 
reavivar a lembrança daqueles a quem prezo tanto – escreve 
ele – não poupei nenhum esforço, nem dificuldade, tampouco 
despesa para encontrar e colocar no cabeçalho o retrato deles”.

Vasari faz com que suas biografias entrem nos tempos mo-
dernos. Preocupação não só com o retrato, mas também com a 
biografia: aliás, dois sinais espetaculares do surgimento do indi-
vidualismo. No entender de Vasari, a emergência do retrato é o 
indício do advento de um olhar inédito sobre o mundo. Não é 
indiferente que ele faça de Giotto o símbolo de uma renascen-
ça da arte e, sobretudo, de la moderna e buona arte della pittu-
ra, ao chamar a atenção para os retratos realizados pelo pintor, 
nomeadamente o de Dante na capela do encarregado da polícia 
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de Florença. Certamente, a obra de Giotto está impregnada 
de uma emoção religiosa, encontrando-se ainda sob o olhar de 
Deus; além disso, a restituição fidedigna das feições da pessoa 
não é, para o pintor, uma necessidade. Mas Giotto consegue 
inserir retratos em seus afrescos: o Papa Bonifácio VIII; Car-
los, filho do duque de Calábria ajoelhado diante de Virgem; 
ou ele próprio. Apesar de se limitarem a um esboço de in-
dividualização, tais retratos são decisivos para a mudança de 
mentalidade anunciada por seu intermédio. Giotto é também 
um pintor florentino, muitas vezes, itinerante que realiza obras 
“em Roma, Nápoles, Avignon, Florença, Pádua e em muitas 
outras partes do mundo”, de acordo com as palavras de Dan-
te retomadas por Vasari12. À semelhança de Dante, Giotto é 
un uomo universale, desprendido de um estrito sentimento de 
pertença a uma comunidade, além de estar consciente de sua 
individualidade de artista e de homem. Nada há de surpreen-
dente no fato de que ele tenha introduzido, na história da arte, 
os primeiros retratos com sensibilidade “moderna”.

Em A Trindade de Masaccio (1401-1428) da Basílica de 
Santa Maria Novella, em Florença, as duas figuras de doadores 
ajoelhados ao pé de belas colunas têm um rosto marcado por 
uma individualidade peculiar, totalmente independente da in-
fluência flamenga. Mesmo que Masaccio tenha pintado poucos 
retratos, os que figuram em seus afrescos suscitam a admiração 
e exercem o seu fascínio sobre os pintores que se dedicam a 
personalizar as feições de seus modelos. Na Capela Brancacci 
da Igreja de Santa Maria del Carmine, em Florença, Masaccio 
dá continuidade a uma Vida de São Pedro, iniciada por Maso-
lino: “Em um dos apóstolos, o último, é possível reconhecer o 
autorretrato de Masaccio feito com o auxílio de um espelho, 
tão bem-sucedido que parece vivo”, escreve Vasari.

Depois das medalhas ou dos bustos, o rosto ocupa o lugar de 
honra na pintura. A partir da primeira metade do Quattrocento, 

12. Sobre a importância de Giotto para esse autor, cf. VASARI, 1981, t. 2, p. 99-125.



39

os maiores pintores florentinos hão de executar retratos: Paolo 
Uccello, Andrea del Castagno, Piero della Francesca, Pisanel-
lo etc. A estilização desaparece a favor de uma preocupação 
com a semelhança. As feições dos contemporâneos invadem os 
afrescos murais das igrejas ou das capelas. Filippo Lippi, Ghir-
landaio, Botticelli, por exemplo, povoam os seus afrescos com 
figuras importantes de seu tempo. Esse entusiasmo pelo rosto 
favorece também, sobretudo depois da segunda metade do sé-
culo XV, o retrato de cavalete mais propício para glorificar a 
individualidade do modelo: Antonello da Messina, Ghirlandaio, 
Pollaiuolo etc. A partir de Botticelli e do polímata, Leonardo 
da Vinci, uma preocupação com a verdade psicológica penetra, 
para cúmulo, na restituição pictural do modelo. No Trattato di 
pittura (1ª impressão em 1651), Leonardo escreve: “Farás figu-
ras de tal maneira que o seu espírito se revele através delas; caso 
contrário, a tua arte é indigna de louvor”. Entre os retratos de 
Leonardo, Mona Lisa del Giocondo, sobretudo, exerce enorme 
fascínio sobre os seus contemporâneos. Vasari faz, a seu respei-
to, uma descrição deslumbrada:

Diante desse rosto, se alguém pretendesse saber se 
é possível imitar a natureza, conseguiria percebê-lo 
sem esforço; os mínimos detalhes permitidos pela 
sutileza da pintura figuram nesse quadro. Os olhos 
límpidos tinham o brilho da vida; cercados de ma-
tizes avermelhados e cinzentos, são rodeados por 
cílios cujo acabamento supõe a máxima delicadeza. 
As sobrancelhas, com a sua implantação – em alguns 
lugares mais espessa ou mais rala, seguindo a dispo-
sição dos poros –, não podem ser mais verdadeiras... 
O modelado da boca com a passagem suave do ver-
melho nos lábios ao encarnado do rosto não é feito 
de cor, mas de carne... Há [neste retrato] um sorriso 
tão atraente que suscita no espectador o sentimento 
de algo mais divino do que humano, e é considera-
do uma maravilha por ser a própria vida (VASARI, 
1981, t. 5, p. 43-44).
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No século XV, o retrato individual, desligado de qualquer 
referência religiosa, desenvolve-se rapidamente na pintura, 
tanto em Florença ou Veneza quanto na Flandres, Alemanha, 
Espanha ou França. Na Flandres, sobretudo, convém evocar a 
pintura de um Jan Van Eyck: O retrato dito do Cardeal Alber-
gati (1430), O retrato do ourives Jan de Leeuw (1436) e muitas 
outras telas igualmente famosas. Por si só, o retrato – ou seja, a 
celebração inequívoca da pessoa através de seu rosto – torna-se 
um quadro, sem outra justificação além daquela de colocar em 
evidência a efígie de um indivíduo que tem recursos para pagar 
o talento de um pintor a fim de representá-lo. O tema do re-
trato é um dos capítulos mais fecundos da história da arte. Não 
abordaremos aqui todos os seus desdobramentos porque, em 
vez desse objetivo, nosso interesse limita-se ao valor simbólico 
de uma evidenciação do rosto que assinala o avanço em direção 
ao individualismo13.

O século XVI conhece um uso comum dos “desenhos a lá-
pis” entre os pintores ligados às classes privilegiadas. Em junho 
de 1552, Catarina de Médicis escreve a Mme. d’Humières: 
“Não deixeis de mandar pintar ao vivo pelo pintor que estiver à 
disposição todas as minhas crianças, tanto filhos quanto filhas, 
com a rainha da Escócia, de modo que nada seja esquecido de 
seus rostos; mas basta que seja a lápis para serem feitos mais 
depressa”. Quanto a Henrique II, ele faz o seguinte comen-
tário: “Pelo que vi em seus retratos, minhas crianças estão 
saudáveis, graças a Deus”. O retrato executado rapidamente a 
lápis em um suporte leve equivale a um boletim de saúde, a um 
acervo de memórias, acompanhando, muitas vezes, um pedido 
oficial em casamento. Ele serve ao pintor para fixar algumas 
linhas do rosto, tendo em vista de um eventual quadro. Esses 
desenhos a lápis têm a vantagem de não exigirem demais aos 
cortesãos avaros de seu tempo e com pouca disposição para 

13. Sobre a história do retrato, cf. FRANCASTEL, G. & FRANCASTEL, P., 1969. • 
ALAZARD, 1924.
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manterem, durante um período longo, a pose diante do artista. 
“Os ‘cayers’ tão na moda sob os Valois – escreve F. Courboin – 
correspondem ao que designamos como álbuns de celebrida-
des contemporâneas; além disso, o pintor conservava protóti-
pos extremamente caprichados, capazes de instigar uma enco-
menda, à semelhança de um editor de nossos dias que conserva 
amostras de clichês” (COURBOIN, 1907, p. 81-82). Jogos de 
sociedade surgem inclusive em torno dos rostos desenhados a 
lápis, tratando-se de encontrar os nomes ocultos pelos papéis. 
“Coletâneas de cópias, desenhadas também a lápis, espalha-
vam os rostos dos familiares do rei nos ambientes distantes da 
corte – constata G. Francastel –, à semelhança do que ocorre 
atualmente com fotos e magazines que divulgam, para o públi-
co em geral, as feições dos atores de cinema” (1969, p. 129). 
Paralelamente, a partir do fim do século XVI, desde os fron-
tispícios de obras até as páginas dos almanaques, a gravura dá 
a sua contribuição para a promoção histórica do indivíduo e do 
rosto. A preocupação com o rosto continua ganhando forma. A 
pintura e o pastel substituem os desenhos a lápis. As fisiono-
mias são reproduzidas com o máximo de precisão documental.

Em 1668, o pintor Charles Le Brun profere diante da Aca-
démie Royale de Peinture et de Sculpture [Academia Régia de 
Pintura e de Escultura] uma conferência sobre a expressão das 
paixões. Na esteira do Traité du monde et de la lumière de Des-
cartes, mas com uma virtuosidade e sutileza infinitamente me-
nores, Le Brun propõe distinguir seis paixões simples (admi-
ração, amor, ódio, desejo, alegria, tristeza) e dezessete paixões 
compostas (medo, esperança, desespero, ousadia, cólera, pa-
vor etc.). Ao todo, vinte e três figuras susceptíveis de modelar 
o rosto do homem. Segundo Le Brun, a paixão impulsionada 
pelos “movimentos da alma” inscreve-se nos músculos, graças 
aos espíritos animais transportados pelos nervos, os quais são, 
por sua vez, dirigidos pelo cérebro; quanto a este, encontra-se 
ligado ao coração através da circulação do sangue. Se a paixão 
emana dos “movimentos da alma”, ela é essencialmente um 
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fenômeno físico, o qual aciona uma maquinaria do corpo que 
não deixa nada ao acaso. “Mas se é verdade que há uma parte 
em que a alma exerce imediatamente as suas funções e que esta 
parte é a do cérebro, podemos dizer igualmente que o rosto é 
a parte do corpo em que a alma mostra, de modo mais particular, 
o que sente” (LE BRUN, 1980). O rosto acolhe a transparência 
da alma: o que, na mente de Le Brun, não exclui a possibilidade 
de fingir uma paixão sem sentir absolutamente nada.

Le Brun acrescenta sessenta e três desenhos à sua confe-
rência, ilustrando as diferentes paixões de que ele havia feito 
o inventário. O procedimento já manifesta as fragilidades ine-
rentes aos trabalhos da maior parte dos pesquisadores contem-
porâneos que dedicam a sua sagacidade a este tema (cf. cap. 
3). Le Brun descreve e desenha uma série de emoções como 
se tratasse de uma série de estados anímicos sem margem para 
qualquer equívoco, separados de qualquer situação vivenciada 
realmente por atores particulares, fora do contexto, universais, 
porque são causados pela alma e porque esta não estaria em 
condições de prestar a mínima atenção à diferença possível das 
culturas. Para Le Brun, o inventário das paixões não comporta 
exceções, nem matizes. Trata-se de redigir um dicionário in-
contestável, tanto menos sujeito à caução na medida em que 
cada uma das figuras desenhadas com precisão em série acaba 
duplicando paixões identificadas. Le Brun elabora, à semelhan-
ça dos que atualmente o seguem no mesmo campo, uma anato-
mia das paixões: do mesmo modo que existe uma arquitetura 
de ossos para compor a matéria do corpo humano, assim tam-
bém as paixões inscrevem-se fisicamente com a mesma necessi-
dade em termos de mímicas que as identificam sem qualquer 
equívoco. Mas para fundamentar essa perspectiva, Le Brun é obri-
gado a distanciar-se o máximo possível das ambivalências e 
ambiguidades da vida corrente e a considerar as paixões como 
objetos separáveis das pessoas que as experimentam. Essa hi-
póstase das emoções cria uma abstração que não compensa, 
de modo algum, o excesso que desde então convém atribuir às 
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expressões desenhadas para que sejam minimamente identifi-
cáveis. Ao comentar essas figuras, H. Damisch vai considerá-
-las como “máscaras da paixão”, “falsos rostos”, em que se im-
prime, à semelhança do que se passa com máscaras de teatro, 
o diagrama dos afetos do indivíduo (DAMISCH, 1980, p. 123 
e 130). Figuras cuja característica reconhecível é tributária do 
mais elevado grau de esquematização; os seus traçados têm a 
ver com um procedimento de caricaturista. Imaginário dualis-
ta, presente amplamente nas pesquisas contemporâneas, nas 
quais a emoção se “exprime” (vinda de alhures) em um corpo 
e em um rosto dissociados. A pessoa é exterior à emoção que a 
possui, esta vai revesti-la de seus atributos mais ou menos imu-
táveis. Mais tarde, Darwin garante uma formidável extensão a 
essas teorias: em vez de compreender uma pessoa sorridente 
em determinada situação, trata-se de descrever a Alegria, por 
exemplo, como entidade separada14.

1.4  O espelho

Durante muito tempo, o estatuto de um retrato corres-
ponde a um ato de confirmação de si, legado à posteridade, pe-
los membros das classes sociais privilegiadas, preocupados com 
a própria individualidade e com a perpetuação da lembrança a 
seu respeito. Sinal de uma posição social eminente e da filia-
ção pelos laços do sangue. A aristocracia ocupa-se solicitamen-
te de uma galeria de antepassados por intermédio de quem 
se exibe uma genealogia prestigiosa. Sinal de sucesso social 
para uma burguesia que aluga os serviços do pintor para ter 
acesso a uma pose vantajosa em uma memória, pelo menos, 
familiar. O retrato miniatura suscita igualmente um interesse 
considerável, desmentido apenas no decorrer do século XIX 

14. Convém ver, nesse caso, uma herança do pensamento dualista que impregna o 
pensamento ocidental quando se trata de compreender o corpo. Cf. LE BRETON, 
[1990] 2016.
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pelo advento da fotografia. Os pintores miniaturistas ornam 
as tampas de caixas e os pingentes com os rostos mais aprecia-
dos pela pessoa que paga o serviço. O retrato – relativamente 
dispendioso pelo fato de ocupar o artista, no mínimo, durante 
vários dias – destina-se, sobretudo, aos meios aristocráticos, 
mas é rapidamente adotado pelos burgueses que se servem 
simbolicamente desse sinal de distinção e valorizam a própria 
individualidade. A preocupação com o rosto assume, com o 
decorrer do tempo, uma importância crescente.

Na cristalização do individualismo ocidental, o espelho, à 
medida que restitui uma imagem fidedigna do rosto, é um ve-
tor predileto da aparição do sentimento de si. Os primeiros 
espelhos são feitos de diversos materiais – bronze, estanho, 
prata, ouro, aço e, evidentemente, água – que permitem, con-
forme as sociedades e as suas tecnologias, captar um reflexo da 
pessoa, mas em condições ainda rudimentares, de acordo com 
sociedades em que o indivíduo começa por existir em sua assi-
milação ao grupo e aos costumes, e em que o sentimento de si 
está associado, sobretudo, ao sentimento de pertença.

Feitos de suportes metálicos, os espelhos da Idade Média 
têm dimensões reduzidas; convém limpá-los com frequência e 
protegê-los da oxidação por um tecido. Eles não acompanham 
as cadências do quotidiano das classes privilegiadas de maneira 
demasiado exigente. O olhar dos outros prevalece em relação ao 
próprio. A posse de um espelho é sinal de riqueza, como ates-
tam os inventários correspondentes a óbitos da época. O espelho 
está a meio-caminho entre a joia preciosa e o objeto da toalete 
ou de adorno pessoal. Mercadores ambulantes vendem peque-
nos espelhos de estanho às camadas populares, mal-acabados, 
cujo reflexo não é garantido. Na Idade Média, surgem também 
os espelhos arqueados, convexos ou côncavos, que permitem ao 
ator servir-se de seu reflexo e brincar com as aparências, prin-
cipalmente de seu rosto, através de uma série de metamorfoses 
produzidas pelo mínimo movimento. Esses espelhos entram na 
composição de quadros da época, nomeadamente no Retrato 



45

dos Arnolfini, de Jan Van Eyck, em O jardim de delícias, de 
Hieronymus Bosch, em O usurário e a esposa, de Quentin Met-
sys, e em grande número de outras telas.

Nesse período em que o gênero do retrato começa a produ-
zir as suas primeiras obras-primas, o espelho é o mestre absolu-
to do pintor. O próprio Leonardo da Vinci curva-se reverente 
diante de tal constatação: “Quando pretenderes verificar se a 
tua pintura está conforme com o objeto natural – escreve ele – 
toma um espelho e faz refletir bem o modelo vivo e compara 
esse reflexo com a tua obra, verificando bem se o original está 
conforme com a cópia”. O espelho favorece o autorretrato e é 
erigido em símbolo de fidelidade na reprodução de um rosto. 
“Vocês os pintores – escreve ainda Leonardo – reconheçam a su-
perfície do espelho como mestre que ensina o claro e o escuro, 
e a expressão concisa de cada objeto... Portanto, tu, pintor, faz 
pinturas semelhantes às dos espelhos”. E o espelho é utilizado, 
muitas vezes, pelos pintores como uma alegoria da Vaidade para 
lembrar a precariedade da existência de quem se enfeita hoje e 
amanhã estará desfigurado pela velhice. Ele se torna memento 
mori, em que o rosto é apenas um reflexo no rio do tempo e a 
sua contemplação deve lembrar a morte à espreita.

Por volta de meados do século XVI, as oficinas de Murano 
inventam a técnica do espelho moderno mediante a compres-
são de uma camada de mercúrio entre uma placa de vidro e 
uma placa de metal. A descoberta da chapa de vidro desesta-
biliza a história do espelho e a relação da pessoa com o próprio 
rosto. Vidrarias são criadas em toda a Europa; lentamente, o 
espelho se difunde na trama social em benefício das camadas 
mais abastadas. De instrumento para uso íntimo e de prestígio, 
o espelho transforma-se graças à extensão da superfície refle-
tora proporcionada pela chapa de vidro: ele pode ser fixado 
em uma parede ou encaixado em uma moldura de madeira, 
à semelhança de um quadro, e acompanhar a vida cotidiana. 
Nas mansões aristocráticas, os espelhos hão de anular, às vezes, 
a opacidade das paredes. As galerias ou os armários de vidro 
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conhecem um grande sucesso nos séculos XVII e XVIII (cf. 
ROCHE, 1956).

Nas camadas populares, a introdução do espelho na inti-
midade da vida cotidiana ocorre mediante um ritmo bem mais 
lento. O barbeiro é, muitas vezes, o único a dispor de tal instru-
mento para barbear ou cortar o cabelo dos homens. Nenhum 
espelho vem ornar as paredes antes do final do século XIX ou 
do início do século XX. A descoberta no dia a dia da própria 
face nos meios populares é contemporânea da democratização 
do rosto propiciada pela fotografia. As pessoas começam a vi-
ver em um universo cercado por uma imagem própria que se 
lhes torna familiar15.

1.5  A fotografia: a democracia do rosto

A fotografia é inventada, na França, por J. Niépce, em 
1824, e aperfeiçoada por L. Daguerre (1787-1851), caindo 
no domínio público em 1839. Em algumas décadas, ela des-
trona a pintura de seu monopólio pela facilidade de seu uso e 
por seu custo moderado; ela oferece, praticamente a qualquer 
um, a possibilidade de fixar um vestígio de sua existência nas 
diferentes idades da vida. A invenção da fotografia coincide 
com a Revolução Industrial que modifica profundamente as 
pertenças locais, provoca o êxodo rural, acentua a urbanização 
e suscita em numerosos atores o sentimento de sua indivi-
dualidade própria. A expansão social do retrato fotográfico 
corresponde à conjunção de uma técnica de uso cada vez mais 
cômodo e do acesso de uma população crescente à consciên-
cia de sua singularidade (cf. FREUND, 1974). Os processos 
sociais conduzem a uma individualização cada vez maior, en-
quanto a melhoria das técnicas de reprodução desestabiliza 
a relação a si mesmo. O rosto entra socialmente em sua fase 

15. Sobre as incidências da banalização do espelho na relação estética a si mesmo, 
cf. NAHOUM, 1979.
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democrática: um dia, será atribuído a cada cidadão a posse de 
um rosto, único, o seu bem mais humilde e mais precioso no 
qual se encarna o seu nome. Até mesmo as pessoas de baixa 
condição alcançam esse antigo privilégio, o de qualquer indi-
víduo, ou seja, de qualquer pessoa separada e consciente de 
sua diferença, desligada de qualquer pertencimento ao “nós”. 
A fotografia, ao personalizar alguém, estabelecendo a pecu-
liaridade de seu corpo e, sobretudo, de seu rosto, traz a sua 
contribuição para a celebração do indivíduo.

Em breve, a fotografia está em condições de propor à 
maior parte dos cidadãos o próprio retrato. Dispendiosa em 
um primeiro momento e difícil de usar, ela democratiza-se aos 
poucos em meados do século XIX. A dignidade do rosto em 
uma sociedade em que o indivíduo acaba precedendo a cole-
tividade torna-se o que é próprio do cidadão e não mais de 
uma elite. Nas cidades, verifica-se a multiplicação de ateliês. 
A profissão de fotógrafo conhece um desenvolvimento formi-
dável. Segundo Gisèle Freund, em 1891, e apenas na França, 
“existem mais de mil ateliês, e a fotografia ocupa mais de meio 
milhão de pessoas”. Fotógrafos itinerantes percorrem as zonas 
rurais. Um pintor dessa época chega a queixar-se de não poder 
esbarrar inadvertidamente em uma casinha de cachorro sem se 
deparar com um retratista de passagem. A paixão pelo rosto 
invade sem limites a paisagem mental do final de século.

Esse sucesso do retrato fotográfico, que proporciona a cada 
um, sem discernimento, a chance de um rosto, irrita Baude-
laire. Em 1859, ele faz o seguinte comentário: “A sociedade 
imunda precipitou-se como um só Narciso para contemplar a 
sua trivial imagem no metal. O amor pela obscenidade, que é 
tão vivo no coração do ser humano quanto o amor de si mes-
mo, não deixou escapar uma tão bela ocasião para encontrar a 
sua plena satisfação”. Herman Melville fica chocado igualmen-
te pelo que lhe parece ser uma profanação. Em seu romance, 
Pierre; or, The Ambiguities, o seu herói “refletia sobre a infinita 
facilidade com a qual era possível, daí em diante, tirar o retrato 
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de qualquer pessoa graças ao daguerreótipo, ao passo que em 
outras épocas apenas a aristocracia endinheirada, ou intelec-
tual, tinha condições de se oferecer tal luxo”; daí, ele deduzia 
naturalmente que “o retrato, em vez de imortalizar, como ou-
trora, um gênio, nada mais faria, em breve, além de chamar a 
atenção para um tolo. E quando todo o mundo dispusesse do 
próprio retrato, a verdadeira distinção seria, sem dúvida, recu-
sar possuir um deles”. Reflexão premonitória para uma obra 
publicada em 1850.

Em meados do século XIX, aparecem propostas no sen-
tido de criar um documento de identificação contendo uma 
fotografia do rosto. Cartões de acesso que indicam o estado 
civil e a fotografia de seus proprietários são utilizados, em 
1867, pelos organizadores da Exposição Universal de Paris. 
Na mesma época, A. Disdéri registra uma patente para a ex-
ploração comercial de um novo procedimento fotográfico, 
ancestral da cabine fotográfica automática: o retrato “cartão 
de visita”. Várias poses aparecem no mesmo negativo e di-
minuem o custo de sua fabricação. O cuidado com o rosto é 
também uma preocupação das autoridades que não deixam 
passar a ocasião para procederem a um controle mais estrito 
do comportamento dos cidadãos.

A instituição do estado civil, a fim de favorecer o reconhe-
cimento do indivíduo e a manutenção da ordem social, encon-
tra o seu ponto culminante na fotografia do rosto identificado 
pelo nome da pessoa. Daí em diante, é difícil escapar de sua 
identidade, tal como esta é esquadrinhada e “controlada” pelas 
autoridades policiais. A ausência de semelhança entre o rosto 
reproduzido e a pessoa que está diante do policial é uma prova 
de usurpação de estado civil ou uma forte presunção a esse 
respeito. Todo o cuidado é pouco para quem cortou a barba 
ou o bigode ou, ao contrário, os deixou crescer em contradi-
ção com a fotografia colada na carteira de “identidade”; um 
risco semelhante corre aquele que muda o penteado ou deixa 
uma foto, tirada há já alguns anos, em sua carteira. Forçar o 
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talento de “fisionomista” dos policiais ou dos aduaneiros nem 
sempre é totalmente tranquilo para quem acreditava ser pos-
sível brincar impunemente com os sinais de sua identidade e 
imaginava ingenuamente que, em relação ao rosto, só teria de 
prestar contas a si mesmo. À unicidade de um indivíduo deve 
corresponder a unicidade de um nome e de um rosto; a este 
respeito a administração não admite desculpa.

No final do século, a fotografia de amador desenvolve-se 
e obtém um sucesso crescente, do qual podemos avaliar atual-
mente toda a sua amplitude. O cinema16 e o vídeo entram, por 
sua vez, em ação. A filmadora está hoje na maior parte dos 
lares, e os casais ou as famílias têm o costume de filmar os mo-
mentos mais importantes de sua intimidade. O valor atribuído 
ao rosto por nossas sociedades está bem ilustrado pela foto 
de identidade exibida nos documentos que levamos sempre 
conosco para provar perante a lei nosso bom comportamento 
como cidadãos. Verifica-se a reunião do rosto com o nome, 
ou seja, os dois polos da identidade social e íntima. Fotos do 
rosto, é claro, e não de outra parte do corpo, nem mesmo do 
corpo inteiro. O rosto, por si só, é suficiente para confirmar a 
identidade. “Para o olho treinado – afirma G. Simmel, com 
a sua habitual perspicácia –, os corpos se distinguem, talvez, 
tão bem quanto os rostos, mas eles não explicam a diferença 
como um rosto consegue fazê-lo”17.

Em sua história do retrato fotográfico, Ben Maddow chega, 
à sua maneira, a uma constatação semelhante:

16. O cinematógrafo sublimou o rosto, tendo desestabilizado os primeiros especta-
dores: ele o mostrava em primeiro plano, sacralizando-o desse modo. Roland Barthes 
observa, p. ex., que “Garbo pertence ainda a essa fase do cinema em que o enfoque 
de um rosto humano deixava as multidões profundamente perturbadas, perdendo-se 
literalmente em uma imagem humana como em um filtro, em que o rosto constituía 
uma espécie de estado absoluto da carne que não podia ser atingido nem abando-
nado. Alguns anos antes, o rosto de Valentino provocava suicídios...” (BARTHES, 
[1957] 2009, p. 71).

17. SIMMEL. “La signification esthétique du visage”. In: SIMMEL, 1988, p. 140. Por 
sua vez, E. Lévinas afirma o seguinte: “O que designamos como rosto é precisamente 
a apresentação excepcional de si por si” ([1961] 2008, p. 181).
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Tenho a certeza de que a maior parte das fotografias 
já tiradas, ou que serão tiradas, são ou permanecerão 
retratos. Isto não é apenas uma verdade, mas uma 
necessidade. Nós não somos mamíferos solitários, 
tais como o lobo ou o tigre, mas seres fundamen-
talmente sociais, a exemplo do elefante, da baleia 
ou do macaco. O que sentimos profundamente uns 
pelos outros, quer queiramos ou não, reaparece nos 
nossos retratos (MADDOW, [1977] 1982, p. 18).

Rodeados de espelhos, encontramo-nos atualmente no 
meio de uma profusão de rostos, além de mantermos um con-
fronto quase permanente com o próprio rosto porque somos 
uma sociedade de indivíduos, ou seja, de pessoas conscientes 
de seu valor individual e relativamente autônomas em suas 
ações e em suas relações mútuas.

1.6  Antropometria

A celebração pessoal, porém, não funciona sem a contra-
partida de um encontro quase predestinado entre a fotogra-
fia e a polícia; esta, sobretudo através do “bertillonage”18, irá 
transformar a antropometria em uma temível arma de controle 
social. Além de constituir um dado fundador da vida social, o 
reconhecimento dos rostos torna-se um componente indispen-
sável para a investigação policial. C. Dickens – em sua obra, 
Pickwick’s Papers – conta que, no século XIX, os guardas de 
prisão, ao receberem um novo detento, mandavam-no sen-
tar-se e desfilavam um a um à sua frente para memorizarem as 
linhas características de seu rosto a fim de estarem em condi-
ções de reconhecê-lo em qualquer circunstância; ao começar a 
organizar-se de forma mais racional, a polícia deparou-se com 
a necessidade de elaborar um dispositivo de controle menos 

18. Método de antropometria judiciária desenvolvido em 1879 por Alphonse Bertil-
lon e utilizado até 1970 [N.T.].
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aleatório que, de imediato, permitisse identificar sem erro um 
reincidente. Pouco tempo depois de sua invenção, a fotografia 
foi adotada pelas instâncias policiais por ter sido considerada 
como um instrumento eficiente para o controle social.

O uso do retrato no momento da detenção estabelece-se 
durante as décadas de 1840-1850, mas de maneira ainda arte-
sanal. A reação de Versalhes à Comuna criará um precedente 
que mostra a temível eficácia da fotografia na investigação de 
suspeitos: durante quase uma década, até à anistia de 1880, 
as fotos tiradas na euforia do acontecimento servem à polícia 
para identificar antigos partidários da Comuna. Ao evocar mais 
tarde as suas lembranças, Maxime du Camp observa que

as vitrinas dos comerciantes de gravura e dos ne-
gociantes de papel desapareciam sob uma quanti-
dade prodigiosa de painéis fotográficos que repre-
sentavam os membros da Comuna, os delegados, os 
comandantes, em resumo, todo o estado maior da 
rebelião, com uniformes de uma fantasia, às vezes, 
muito divertida. Eles não tinham conseguido resistir 
à vaidade que os havia seduzido; à semelhança de 
atores de segundo plano, gostavam de se rever na 
aparência ilusória de sua espalhafatosa representa-
ção; foi uma grande imprudência. Nem todas essas 
fotografias permaneceram em Paris; um grande nú-
mero desses clichês foram levados para Versalhes 
e, mais tarde, serviram para reconhecer numerosos 
culpados, muitos infortunados que andavam escon-
didos e que, talvez, teriam conseguido esquivar-se 
se não tivessem contribuído assim para se denun-
ciarem a si mesmos (DU CAMP, t. 2, 1878-1880, 
p. 327-328).

O fato de servir-se da fotografia para fins de identifica-
ção judiciária e de repressão inaugurava uma longa série de 
usos, cuja aplicação continua em aberto. A mínima reportagem 
jornalística tem, às vezes, um terrível poder de denúncia. A 
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experiência adquirida na investigação dos antigos partidários 
da Comuna leva a polícia a sistematizar o procedimento de 
registro fotográfico de suspeitos. O rosto torna-se um possí-
vel elemento de prova: a impressão facial precede, portanto, a 
impressão digital na administração da prova ou da investigação 
de antecedentes judiciários do suspeito. Cria-se um arquivo 
para classificar as fotografias segundo os delitos cometidos por 
seus modelos. Uma rede de distribuição favorece a difusão de 
clichês nas diferentes instâncias policiais. Mas o terreno da cri-
minalidade não é assim tão fácil quanto o da repressão política. 
Nesse amontoado de fotografias, é difícil chegar a alguma con-
clusão: os diferentes cortes de cabelo, de barba ou de bigode 
embaralham as pistas. O recurso ao nome não é, de modo al-
gum, mais confiável porque os suspeitos têm a possibili-
dade de declarar um apelido para evitar o cotejo perigoso com 
uma detenção anterior. A identificação de reincidentes levanta 
numerosos problemas depois que a lei de 1832 proibiu o uso 
de marcar os detentos com ferro em brasa. O acesso a uma 
melhor eficácia da fotografia judiciária exige uma organização 
diferente, um uso mais rigoroso do procedimento. A. Bertillon 
é o artesão meticuloso dessa vontade: tendo ingressado na su-
perintendência de polícia em 1878, enquanto escrivão, ele fica 
impressionado com a desordem que reina entre as dezenas de 
milhares de fichas e de fotografias tomadas sob ângulos dife-
rentes, sem método, e impossíveis de classificar. Nessas con-
dições, compreende-se a incapacidade dos agentes para se ser-
virem desse material com a finalidade de tentarem identificar, 
entre os suspeitos, os eventuais reincidentes. Em 1882, Ber-
tillon inicia o seu sistema antropométrico: o estabelecimento 
de uma ficha para cada detido, anotando os elementos de sua 
identificação a partir de uma série de medidas de seu corpo.

A fotografia constitui uma peça mestra da antropometria. 
Mas é reconhecida igualmente a importância da cabeça da qual 
é anotada a altura e a largura; a orelha direita é, por sua vez, tra-
tada com uma atenção semelhante. Bertillon mostra interesse 
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também pelo tamanho, no lado esquerdo, do pé, do dedo médio 
e do mindinho, assim como da amplitude do cotovelo esquerdo; 
por fim, ele anota o tamanho e a envergadura dos braços e do 
busto. Em seu entender, o rigor desses registros baseia-se na per-
manência da ossatura humana depois que o indivíduo completa 
vinte anos, assim como na diversidade infinita dessas medidas 
de um indivíduo para outro e na facilidade com a qual todo o 
procedimento pode ser posto em prática.

A foto de frente e de perfil do detido aperfeiçoa tal dis-
positivo, empenhando-se em fixar o inapreensível do rosto e 
em conferir um caráter de necessidade à identificação mais 
grosseira das mensurações do corpo. Em 1888, devido à efi-
cácia espetacular da antropometria nas tarefas policiais, Ber-
tillon é incumbido de dirigir o serviço da fotografia judiciária, 
estabelecendo-a como uma encenação do rosto que, longe de 
favorecer o indivíduo, procura obter o maior número de infor-
mações a seu respeito. Trata-se de obter o registro mais natural 
possível: todas as marcas do rosto – pintas, cicatrizes, as rugas 
etc. – devem aparecer em plena luz. Uma série de instruções 
técnicas muito precisas para essa operação é adotada em todos 
os ateliês fotográficos judiciários19. Qualquer tipo de retoque 
é excluído para restituir ao sujeito a melhor aparência possí-
vel. Além disso, os rostos são fotografados com uma expressão 
neutra: o indivíduo não pode sorrir ou tomar um ar de desafio, 
parecendo destituído de sentimento, o que não favorece de 
modo algum os ímpetos de simpatia a seu respeito. Submetido 
a tal regime, ninguém consegue tirar proveito para si.

As regras da fotografia judiciária, além de proibi-
rem qualquer eliminação de rugas, não se eximem 
de acentuá-las ao posicionar em plena luz o sujeito a 
ser fotografado. Assim, obtém-se um rictus fisiono-
mista que lembra um pouco o de uma pessoa que, 
ao sair do interior escuro de um quarto, penetra 

19. BERTILLON, 1890. Sobre Alphonse Bertillon e o contexto social da instalação 
da antropometria, cf. PHÉLINE, 1985.
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subitamente em uma rua ensolarada. Se essa ligeira 
contração facial – que não deveria ser levada ao exa-
gero – não embeleza o retrato judiciário no sentido 
comum da palavra, pelo contrário, ela acaba carac-
terizando a individualidade em melhores condições 
em relação a qualquer outra expressão mais fugidia 
(BERTILLON, 1893, p. 99).

A fotografia judiciária é puramente funcional, operando 
um desnudamento sem complacência; ela é o oposto da foto-
grafia de família, na qual os rostos são sorridentes, tomados em 
um ângulo favorável e, eventualmente, retocados no momento 
da revelação dos filmes.

Bertillon aperfeiçoa ainda a sua antropometria, acres-
centando a lista e a descrição das marcas que singularizam 
o indivíduo, a cor dos olhos e dos cabelos. Evidentemente, 
impõe-se classificar a profusão das fotos segundo um sistema 
que permita, em um instante, encontrar em um fichário os 
rostos mais próximos das feições do suspeito. Em 1890, ao 
ser publicada a sua obra – La photographie judiciaire, avec 
un appendice sur la classification et l’identification anthro-
pométriques [A fotografia judiciária com um apêndice sobre 
a classificação e a identificação antropométricas] –, Bertil-
lon dispõe de 90.000 clichês relativos à população parisiense 
com algum registro na polícia. A classificação pelo nome foi 
excluída por causa das fraudes evidentes sobre a identida-
de civil. Bertillon imagina, portanto, uma classificação inicial 
baseada não sobre a qualidade do rosto, a sua singularidade 
(tarefa impossível), mas sobre as medidas que caracterizam o 
indivíduo. As fotografias são, neste caso, classificadas segun-
do a “altura da cabeça” e, em seguida, subdivididas de acordo 
com a sua “largura”. Elas são divididas, de novo, segundo o 
comprimento do dedo médio esquerdo; em seguida, a am-
plitude do cotovelo, o tamanho e a cor dos olhos, além do 
comprimento do pé e do auricular esquerdos.
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E, por fim, ele constitui a descrição dos sinais de identifi-
cação do indivíduo através daquilo a que atribui o qualificativo 
de “retrato falado”.

É um erro – escreve Bertillon – acreditar que é sufi-
ciente, para fixar uma fisionomia e conseguir a me-
morização das linhas características de um rosto, obser-
vá-las durante algum tempo e atentamente, além de 
impregnar de alguma maneira o próprio olho com 
essas feições. Salvo raras exceções, e a menos que 
alguém seja dotado de uma memória visual extraor-
dinária, essa é uma tentativa votada a um insucesso 
certo... Na maior parte dos casos, a imagem obtida 
assim de modo desarrazoado apagar-se-á rapidamen-
te do cérebro. Mesmo que se verificasse a sua per-
manência, as mesmas causas – que, às vezes, confe-
rem a duas fotografias da mesma pessoa um aspecto 
totalmente dessemelhante – poderiam manifestar-se, 
impedindo a identificação no momento propício.

Para impedir, por qualquer meio, a obsolescência da me-
mória quando se trata de reconhecer um reincidente, Bertillon 
recorre à imagem e à palavra, e não unicamente à memória, mas 
uma e outra respaldadas em medidas precisas que circunscre-
vem o rosto em suas linhas características. Sempre em sua obra, 
La photographie judiciaire, ele escreve que “a descrição dos si-
nais de identificação difere da antropometria no sentido em que 
ela se serve de palavras, com a ajuda unicamente da observação, 
sem o recurso a instrumentos”. O retrato falado seleciona as 
linhas mais significativas do rosto de um indivíduo e, nomeada-
mente, aquilo que confere a singularidade de seu rosto.

No fundo – escreve ele em sua obra, Identification 
anthropométrique: Instructions signalétiques (1893 
[Identificação antropométrica: Instruções para a 
descrição dos sinais de identificação]) –, esse pro-
cedimento é semelhante ao que recorremos cotidia-
namente na linguagem usual, ao pretendermos for-
necer, na hora, naturalmente sem nenhuma preo-
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cupação de método, a um amigo nosso a descrição 
de uma pessoa ausente. Instintivamente, eliminamos 
todas as características sem valor, indiferentes ou 
medianas, as quais exatamente devido à sua bana-
lidade escapam à nossa memória, ao passo que as 
características típicas – os dois ou, no máximo, três 
verdadeiros sinais de identificação – destacam-se so-
zinhas no meio da confusão de nossas lembranças.

O retrato falado assemelha-se um pouco à caricatura do 
indivíduo visado, limitando-se a colocar em evidência as linhas 
salientes, extravagantes; é uma espécie de descrição exagerada 
do rosto e das características físicas do indivíduo. Como é pos-
sível verificar, a ambivalência do rosto não é, de modo algum, o 
problema da polícia. Quanto ao retrato-robô, trata-se de outro 
expediente, mais tardio, no qual se manifesta uma abordagem 
positivista do rosto em que permanece unicamente a fisiono-
mia; nas investigações, a eficácia não é necessariamente debi-
litada porque a caricatura do rosto é, muitas vezes, o melhor 
recurso para fixar a sua gestalt. A questão crucial, porém, que 
surge agora, à maneira de objeção, é a da semelhança.

1.7  A invenção do rosto

A promoção do indivíduo no palco da história é contem-
porânea do sentimento penetrante de que ele possui um corpo 
e a dignidade de um rosto, o qual exprime, diante de todos, 
a sua humanidade e, ao mesmo tempo, a sua dessemelhança 
pessoal. Em um conto muito significativo, no plano sociológico 
e antropológico, V.S. Naipaul evoca o trajeto de um ator que, 
do holismo da sociedade de origem na qual ele se sente fun-
dido no cosmos – mal discernível daqueles que compartilham 
a sua situação –, chega até o individualismo de nossas socieda-
des ocidentais, em que ele evolui aos poucos até se posicionar 
como um “sou eu próprio”, ou seja, um homem consciente 
de sua singularidade e autonomia. Em alguns meses de esta-
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dia nos Estados Unidos, esse homem, ex-empregado domésti-
co em Bombaim, conhecerá o processo de sua “individuação” 
acabando por se descobrir como detentor de um rosto e, em 
seguida, de um corpo. Na Índia, ele vivia à sombra do patrão, 
um funcionário do governo; à noite, ele encontrava os amigos, 
membros da mesma casta, exercendo o mesmo ofício e mora-
dores na mesma rua. Quanto à esposa e aos filhos, ele só rara-
mente os encontrava por residirem na longínqua aldeia natal. 
Certo dia, o patrão é nomeado para exercer novas responsa-
bilidades em Washington; e esse homem sem importância vai 
acompanhá-lo. Tendo ocupado um pequeno cubículo da casa 
do patrão, em Bombaim, ele se depara com a mesma situação 
na urbe norte-americana; mas, aos poucos, ele toma coragem 
e ousa deslocar-se pela cidade, iniciando um comércio com os 
hippies graças ao tabaco que trouxe de Bombaim. Pela primeira 
vez, ele dissimula algo do patrão, apercebendo-se de alguns de-
talhes do que o torna uma pessoa diferente. A sua autonomia 
vai crescendo até que, certo dia, ele descobre com estupefação 
o rosto no espelho do banheiro, um rosto já não enquanto parte 
do corpo mais fácil de ser identificada do que as outras, mas 
um rosto como valor, como efeito de sua diferença e de sua 
dignidade de homem.

Comecei a ir ao banheiro do apartamento sim-
plesmente para examinar o meu rosto no espelho. 
Atualmente, eu mal posso acreditar, mas em Bom-
baim podia passar uma semana, ou até um mês, 
sem que eu me olhasse no espelho. E quando eu 
me olhava, já não era para examinar o meu aspec-
to, mas para me assegurar que o barbeiro não tinha 
cortado demais o cabelo ou verificar se uma espinha 
ia estourar. Aqui, aos poucos, fiz uma descoberta: 
minha cara era bonita. Eu nunca tinha pensado em 
mim desse jeito, mas eu me via como uma pessoa 
em quem ninguém repara com feições que serviam 
apenas para me identificar e nada mais (NAIPAUL, 
[1971] 2013, p. 42).
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Ao mesmo tempo em que se descobre como indivíduo, 
homem distinto dos outros pela soberania do olhar que ele 
dirige a si mesmo, ele descobre o próprio rosto, sinal de sua 
singularidade, e o próprio corpo, como lugar separado, sinal 
material de sua individuação. Pouco a pouco, ele se liberta de 
sua antiga mentalidade, abandona os seus valores tradicionais, 
adapta-se à sociedade norte-americana por etapas sucessivas e 
chega a ter uma breve aventura amorosa com a faxineira de seu 
imóvel. Certo dia, ele decide abandonar o patrão sem sequer 
avisá-lo. Ele transpõe outras etapas de sua individuação, volta 
a encontrar a faxineira e se casa com ela, tornando-se assim 
cidadão norte-americano. As últimas linhas do conto são signi-
ficativas, dando testemunho da descoberta de si como “eu” e, 
logicamente, da consciência de estar confinado em um corpo 
separado que marca as fronteiras da identidade própria e, en-
fim, do valor de um rosto grudado a esse corpo, como sua parte 
mais nobre, já que aí se afirma inevitavelmente a singularidade 
de si mesmo. “No passado – escreve o homem no termo de seu 
périplo – fui uma parte do fluxo do grande rio, eu nunca pen-
sava em mim tocando uma vida própria, como uma presença. 
Então, olhei no espelho e decidi ser livre. Tudo o que a minha 
liberdade me trouxe é o conhecimento de que tenho um rosto 
e um corpo, de que devo alimentar e vestir esse corpo duran-
te certo número de anos. E depois tudo terá um fim” (NAI-
PAUL, [1971] 2013, p. 72). “Então, olhei no espelho” – afirma 
o homem. Aí, na relação com esse rosto iluminado de maneira 
nova, tomou corpo uma significação inédita. O sentimento – já 
pressentido, mas ainda difuso – da individualidade começou a 
se desenvolver ao materializar-se em um rosto.

Em nossas sociedades ocidentais de estrutura individualis-
ta, a preeminência do rosto é nítida; assim, o reconhecimento 
de si mesmo ou do outro ocorre a partir da individualidade e 
não pelo fato de pertencer a um grupo ou da posição dentro 
de uma linhagem. A singularidade do rosto evoca a da pessoa, 
ou seja, a do indivíduo, átomo do social, indiviso, consciente 
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de si mesmo, senhor relativo de suas escolhas, apresentando-se 
como “eu” e já não como “nós”. A distinção individual transfor-
ma o rosto em um valor específico. O rosto implica o indivíduo 
e o indivíduo implica a singularidade do rosto: um e outro 
apoiam-se estreitamente. Para que o indivíduo adquira sen-
tido do ponto de vista social e cultural, tem necessidade de 
um lugar para marcar com força suficiente o fato de ser alguém 
distinto, um lugar do ser suficientemente variável em suas de-
sinências para significar, sem ambiguidade, a diferença de um 
indivíduo em relação a outro. Tem necessidade do corpo como 
marca do limite de si mesmo com o mundo exterior e com os 
outros, o corpo como reduto, como fronteira da identidade. 
Tem necessidade do rosto como território do corpo no qual 
se inscreve a distinção individual. O rosto de imediato é sen-
tido. Nenhum espaço do corpo é mais apropriado para mar-
car a singularidade do indivíduo e assinalá-la do ponto de vista 
social. “Com exceção do rosto humano – escreve Simmel –, 
não há no mundo nenhuma figura que permita a uma tão gran-
de multiplicidade de formas e de planos confluir em uma uni-
dade de sentido tão absoluta” (SIMMEL, 1988, p. 138). Lugar 
de expressividade permanente e da diferença infinitesimal, o 
rosto é uma estrada régia para tornar o indivíduo distinto de 
qualquer outro e para traduzir a sua unicidade. Quanto mais 
importância é atribuída por uma sociedade à individualidade, 
tanto mais cresce o valor do rosto.


