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Ícone: Imagem e Fantasma 
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 RESUMO 

ABSTRACT 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem, ícone, memória, rosto, face, máscara, imago, morte 

Este estudo tem como objectivo demonstrar através de uma série de exemplos, a relação 

entre a criação da imagem e os ritos de memória e substituição nas culturas abordadas: 

Micenas, sociedades Neolíticas do crescente fértil, Roma Republicana e Imperial e 

Egipto-Romano e estabelecer um paralelo entre o poder da imagem e as codificações 

subsequentes que permitem o surgimento do ícone religioso.   

 

KEYWORDS: Image, icon, memory, face, mask, imago, death 

This thesis addresses the relations between the creation of the Image and the memory 

and substitution character of the funerary practices of the following cultures: Mycenae 

Greece, Pre-pottery Neolithic societies of the Near East, Republican-Imperial Rome and 

Roman-Egypt and establishing a parallel between the power and the codifications of the 

Image that allow the creation of the religious Icon.  
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Introdução 

 

Como posso questionar estas imagens se elas são mudas? Sofrem de uma afonia secular, 

conservam os seus lábios cerrados, a nada respondem. 

Começo por aqui: é inútil falar com um morto, nunca responderá a uma palavra, o seu 

rosto estático reserva em si uma constrição memorial, imensa; O que repousa conserva 

uma memória ausente do que foi e deixou de ser e nessa noite apresenta-se por uma 

última vez perante os seus. É neste momento de apresentação em que coexistem os dois 

rostos: o residual e a imagem. A memória perdurará num terceiro. 

Este momento em que se dá o último contacto com o rosto reconhecível é um lacrar de 

uma ânfora, uma metódica e sistemática conservação de uma presença num espaço 

vazio. Constrói-se a imagem, essa que contem o rumor anforal que nos incomoda que 

nos obriga a olhar imensamente para ela de forma a comprovar a realidade; e há nesse 

contacto uma reverberação que nos confunde, porque a sua existência é indivisível da 

nossa.  

É aqui que tudo se inicia, ou tende a começar, no momento em que se confirma que a 

finitude é reflexiva, uma consciência de simultaneidade intolerável, esta de partilhar o 

mesmo espaço com o que findou, essa co-presença dos corpos. Uma semelhança ainda 

presente, visível, embora os dois rostos estejam separados pela distância irreparável do 

não-retorno. O resíduo assume-se cadavérico, presta-se á decadência, o outro assume a 

forma de uma imagem.  

É nesse enclave entre a consciência do desaparecimento irreparável e a necessidade de 

eliminação do perecível que a imagem se cria, na forma de uma máscara, no contacto de 

uma impressão, como efígie, retrato ou uma fotografia. É o acto de consolidação da 

memória tomado como garantia, ou como afirmação de um estado transitório da vida. É 

desta estratégia que tenciono dar notícia: esta vontade de perpetuar uma semelhança 

reconfortante embora ilusória mas que origina uma imagem que muitas vezes se 

sobrepõe à sua forma original e lhe toma a palavra.  

A face concentra em si mesma o traço fundamental da pessoa, o olhar descodifica-o. 

Começamos desde o momento primeiro a treinar esta característica especular, o olho 
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vítreo-reflexivo identifica o semelhante e a correspondente relação com a própria 

existência. 

A minha face-indicial, aprendi é correspondente à face inteira dos outros: uma forma, 

um traço que a divide nos paralelos sensitivos – olhos, ouvidos e boca. 

É no rosto que treinamos a declaração do nosso modo: através do traço que nos torna 

mimos uns dos outros. Será esta a primeira prova: conseguir exprimir tristeza ou fúria 

através da soltura e contracção de uma série de linhas sensíveis e isto é muito anterior à 

palavra. Mesmo na total afonia o rosto comunica, é quando se interrompe esse construir 

que tudo termina. 

É esse momento em que o rosto se torna pleno1 que causa o desconforto, como se todo 

o movimento, construído e espásmico cessasse e essa composição de traços se 

transformasse num todo, imensamente quieto, incomunicável, sem resposta. 

O facto de deixar-de-ser , do complexo se esgotar num só momento, uma constrição que 

tudo grava: o peso dos anos, o traço marcado, a serenidade ou a dor – esse traço torna-se 

numa imagem. Imagem que deixamos que nos penetre na memória quando nos 

confrontamos com esse rosto. É por isso que apressadamente fechamos os olhos e a 

boca ao morto porque estão inertes, não criam e não correspondem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1 Utilizo a expressão “rosto pleno” e “olho pleno” como referência às palavras de Vergílio na Eneida VI, 
883, V : Manibus date lilia plenis, “Dai lírios a plenas mãos”. 
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A Face Soberana 

 

O momento da descoberta, este como a quebra do lacre de uma ânfora revela o conteúdo 

obscuro. Fora do apartamento a que foi destinado mostra-se o traço edificante da forma, 

que anuncia e re-apresenta o traço edificado sobre duas constantes: o Eu e o Outro. O 

artefacto desenterrado revela a presença do semelhante – o rosto, reconhecível e 

descritível. 

Tomo como exemplo as máscaras funerárias descobertas por Heinrich Schliemann em 

Micenas 2, uma série de artefactos em metal que pertencem aos soberanos da cidade, no 

entanto será necessário reflectir sobre a  nomenclatura do artefacto: a máscara, no 

sentido mais comum da palavra, esconde o rosto, sobrepõe-se a ele, se entendermos a 

máscara como imagem, podemos entender a mesma como uma forma simbólica, 

representativa de um modo, assim se tomarmos como ponto de partida a sobreposição 

da mesma sobre o rosto, enquanto toma uma identidade através da inscrição material 

dos traços que definem o rosto tentando com isso criar uma forma perpétua que tenta 

subsistir (logo a máscara torna-se rosto), podemo-nos referir a essa forma como um 

“prosõpon”, palavra grega que tanto designa máscara como rosto, porque a deposição 

desta máscara-rosto sobre a forma perecível e decadente da carne é uma substituição, 

uma pele exterior que oculta o arquétipo mas que ao mesmo tempo desdobra a 

identidade numa outra: a imagem. 

É da imagem que temos notícia no momento da descoberta. 

Será importante pensar na presença desse artefacto como garantia de perpetuação da 

identidade e a significação do mesmo para a conservação da memória no espaço da 

morte. 

Uma fotografia por exemplo, pode surgir como elemento de memória e ser a única 

prova e signo da nossa presença após o desaparecimento (dado o fenecimento da carne e 

o horror da decomposição). Esse re-traçar3 da luz na presença e na ocupação das formas 

                                                            
2 Heinrich Schliemann, 1822-1890, arqueólogo amador Alemão responsável pela descoberta da necrópole 
de Micenas em 1860. 

3 Uso esta expressão como referência à origem da palavra, Photo(luz) e Graphia(desenho), desenho de 
luz, ou luz desenhada. 
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(falo da singularidade de um corpo num espaço e da luz que reflete), mantém-se fora do 

lugar da morte, permanece com os descendentes e cumpre essa função. Tento com isso 

exprimir o sentimento do visitante no lugar dos mortos e a função de compromisso entre 

a imagem que habita a lápide e o depósito invisível sobre o solo, esse compromisso é 

assumido pela prisão dos olhos sobre a imagem e o descanso da mente sobre o traço, 

eliminando o sentimento de abjecção entre o vivo e o morto. Questiono então o porquê 

do re-traço ocupar nas covas de Micenas um lugar de duplo-obscuro? Esse rosto criado 

para repousar e permanecer como parte integrante de uma deposição perpétua. 

Esta forma tem uma origem de identidade, assume-se como substituta, mas quando 

entregue ao obscuro torna-se oferenda, assume uma função sacrificial – é despojada do 

seu carácter contemplativo e consequentemente de toda a ideia de memória e a 

perpetuação do traço sobre o despojo. Esta imagem é separada de uma convivência com 

os persistentes e é remetida ao contacto com o arquétipo, ao contrário da fotografia ou 

do artefacto re-memorativo que habita o espaço do vivo e da descendência. 

Parece-me importante referir que não só a entrega supõe um afastamento, como o 

espaço tumular é por si só, destinado a ser um espaço fechado, intransponível. 

Assim, será possível chamar a este artefacto, que não existe como elemento de memória 

póstuma dos outros, um artefacto funerário? Funerário compreende um ritual e uma 

função ritual específica, neste caso, no que se pode chamar de máscara-funerária, pode 

surgir como signo, como meio de construir uma ideia do que está-para-vir, se pensar na 

palavra mortuária  e na máscara-mortuária, a sua função parece ser a de dar-notícia da 

morte, como uma afirmação. 

Parece-me que a imagem não cumpre uma função rememorativa, mas enunciativa, no 

sentido em que no apartamento conserva uma identidade sobre um vulto perecível. A 

questão será, ao que se anuncia a imagem? O que leva os seus súbditos a re-traçar desta 

forma a face do soberano? 
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O Mapeamento da Face 

 

Trata-se de uma forma calcada em ouro, criada com o auxílio de uma forma matricial 

(uma pedra) que funcionaria como molde, marcada com a forma tosca dos elementos 

fundamentais do rosto: olhos, nariz, sobrancelhas, boca e orelhas, que depois de coberta 

com o metal começava a ser calcada pela força. Posteriormente os traços mais 

singulares eram decalcados detalhadamente pelo artífice de forma a criar não um 

conjunto de signos-rosto, mas uma forma singular, uma impressão por contacto, uma 

prova única da individualidade, conseguindo com isso uma imagem identificável, que 

admitimos ser duplo-imagem de um rosto e acreditamos que o artefacto é em 

simultâneo, um e outro, o soberano e sua imagem. Tal como Schliemann, acreditou ter  

vislumbrado o rosto de Agamemnon.4 

Estas formas são elípticas, remetem para um disco solar e a disposição dos elementos da 

face nesse disco torna-a num mapa e a leitura dos elementos surge como quem consulta 

essa representação, de um todo composto por uma visão de topo. Aqui, as orelhas 

encontram-se no meridiano dos olhos, o nariz divide o rosto. Imaginemos que a face é 

recortada por um golpe limpo e que uma força imensa retira de uma só vez, com um 

forte puxão, toda a epiderme. Imaginemos que essa pele é estendida sobre uma 

superfície plana, o que teríamos aqui? Um mapa grotesco de um rosto, mas acima de 

tudo um rosto, na sua singularidade, planificável. 

Estes mapas são retratos, foram criados com a intenção de re-apresentar através de 

características individuais, traços que caracterizam os mortos, inclusive alguns traços de 

personalidade5. Mas há um traço específico que é em tudo indicial e talvez o ponto mais 

importante da imagem: esta face é uma face plena. 

E o indício da morte está contido nos olhos. 
                                                            
4 Máscara Funerária NM624, encontrada em 1876. Schliemann terá enviado um telegrama ao Rei da 
Grécia afirmando que tinha vislumbrado a face de Agamemnon. Dickinson, Oliver, The Face of 
Agamemnon, vo.74, no.3, Hesperia, American School of Classical Studies at Athens, 2005, p.300. 

5 “(…) interpret these features as conveying at least a sugestion regarding the age, temperament and the 
character of the individual here portrayed.” Blegen, Carl W, Early Greek Portraits, vo.66, no.3, 
American Journal of Archaelogy,1962, p.246. 
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O indício de morte 

 

Estas duas bolhas calcadas, como em erupção no metal são sulcadas por um traço 

interrompido através de uma série de linhas verticais: tudo é símbolo aqui: a bolha 

eruptiva cria à sua volta um fosso simulando o afundamento do tecido morto em redor 

da esfera ocular, as linhas verticais representam as pestanas que acentuam o fecho das 

pupilas. Este olho não dorme, está encerrado. O traço só descreve um momento outro 

em que ele esteve activo, aqui, neste vulto o olho está como que costurado, preso numa 

teia que o impede de abrir. O mesmo se passa com a face, nos exemplos N.M2536 e 

N.M2547 toda a face está concentrada no momento que sucede à morte: o fosso dos 

olhos, a arcada evidente, as maçãs do rosto delineadas pela ausência de tecido, a boca 

com os seus lábios encerrados e ligeiramente pendidos para os cantos, como se toda a 

força se tivesse ausentado. Esta mudança física é conhecida como “Rigor-Mortis” e é 

causado pelo desaparecimento do tecido mole e o relaxamento muscular8. 

Ocorre-me a seguinte questão: porque não foi re-apresentado o soberano como vivo, 

como um ser presente, jovem e vigoroso? Da mesma forma que é representado um 

soberano num selo de ametista desenterrado no mesmo local e datado da mesma 

época?9  Porquê o encerramento dos olhos? 

Creio que a resposta a estas perguntas se encontra na própria imagem, o rosto do 

soberano é reapresentado no momento que sucede à sua morte, no limiar em que o rosto 
                                                            
6 Figura 01 em anexo. 

7 Figura 02 em anexo. 

8 “The bony structure becomes apparent. The form of the forepart of the skull grows very pronounced. 
Temples and cheeks fall in, cheeks and jaw-bones strongly protrude (…) the closed eyes sink deep into 
the orbits (…) the bridge of the nose grows very pronounced: it tips fall in. The naso-labial farrows 
become deeper, the folds grow limp. The mouth hangs loosely down with drooping corners and is often 
drawn awry, the lips are sunken, especially the upper one, so that the distance between nose and lips is 
unnaturally lengthened. The chin, no longer under control, becomes long and drawn out while its point 
fall slightly in. The entire face is often drawn awry owing to the [reclining] position of the head. Every 
little detail, every little line and wrinkle is smoothed away.” Zadoks, A.N e Jitta, Josephus, Ancestral 
Portrait in Rome, Amsterdam, 1932 apud Jackson, David, Verism and the Ancestral Portrait, Greece & 
Roman, second series, vol., 34, 1987, p.35. 

9 Figura 03 em anexo. 
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conserva o seu traço e ao mesmo tempo uma imagem do que foi, apresentando os 

efeitos de uma constrição deformativa. Esse tempo parece ter sido escolhido, por 

permitir a apresentação de duas imagens diferentes, a apresentativa e a representativa, 

no momento em que o corpo é a imagem de um compromisso entre o homem e o 

cadáver, entre o rosto vivo e o traço-último. O morto é representado como singular e 

existente e ao mesmo tempo é apresentado como destituído. Não quero com isto dizer 

que não há neste exemplo uma noção de imortalidade, só por ela se compreende a 

entrega do resto e do rosto dourado, mas há aqui uma inviabilidade de retorno. Há uma 

escolha simbólica e uma afirmação da morte; esta Imago, colocada sobre o rosto, é uma 

forma que quer conservar não só uma identidade mas um estado. Esta máscara-rosto 

afirma que o soberano está morto e assim permanecerá, permitindo ao seu sucessor uma 

presença afirmativa e consistente.10 

A face plena parece ser uma condição para a imortalidade, criando a possibilidade de 

perpetuação de si mesmo enquanto imagem, e a permanência do poder no reino dos 

vivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Quero com isto dizer que a deposição da face-morta, criaria uma ideia de sucessão de poder, da mesma 
forma que os Romanos tratavam de erguer estátuas ao Imperador falecido a tempo das cerimónias de 
coroação do novo Imperador: “First it was ostentatiously displayed at the time of the emperor's accession 
to the throne, and act intended to prove the subjects' acceptance of the authority of the new emperor.” 
Belting, Hans, Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, trad. Edmund 
Jephcott, Chicago, University of Chicago Press, 1996, p.106. 
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Restituição 

 

A fim de evitar o desmembramento, o corpo colectivo assume-se vivo e separa-se do 

morto. O exílio força a emancipação da cabeça em relação ao corpo.  

O corpo fecundo em contraste com o rosto-indivíduo. 

Começarei pelo início – a morte. 

Depois de enterrado e considerado o tempo de desgaste, os restos são separados: cabeça 

e corpo. Atendendo que a imagem primordial do Homem é um corpo descompensado, 

acéfalo, um corpo-tronco primordial formado pelo traço, pelo imenso órgão sexual que 

tudo ocupa, compreendo essa separação.11 O corpo permanece, é entregue à terra e à 

consumação dela. Mas aqui, a cabeça retorna, é resgatada do obscuro e encontra um 

estatuto diferente, torna-se cabeça, elemento de semelhança. 

No resgate da cabeça reconhecemos o peso do individuo no corpo-colectivo da 

sociedade. Re-apresentar o ser, não enquanto um Todo que se massifica no espaço, mas 

enquanto um representante do ser que alcançou algo. O antepassado, o semelhante 

primeiro. 

Com cautela penso numa forma que se transforma, de um tronco sexuado a um tronco 

membrado, um tronco encabeçado e um tronco consumido pelo peso dos olhos e da 

boca e no fim, este ponto, uma cabeça que embarca tudo, que é assumida como Ser. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
11 Tomo como exemplo as representações do ser humano encontradas nas grutas do Neolítico. 
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A separação da cabeça e o readquirir da carne 

 

O retrato é o nome do rosto. Ao extrair o rosto do fluxo de tempo, ao marcar os traços 

singulares e únicos que o formam, o retrato retém o rosto, resgata-o do afogamento, 

retém-no tal como é, único, semelhante, sem se parecer com algo que não seja ele. (...) 

O que assusta no crânio não é o signo de morte (um signo, constantemente evitado nas 

representações antigas da morte), com ele e sobre este signo o anonimato, a forma com 

que a morte ao apagar esses traços, reduz o indivíduo singular ao circulo fechado da 

Espécie. Através dos traços, no rosto, a espécie encontra-se aberta e inacabada; 

anuncia-se na qualidade da chegada do outro sempre por vir (...) A caveira apresenta-

nos a morte como pura pontuação, com a fatalidade de um ponto final, o rosto 

apresenta-se perante a morte como aquela frase inacabada sobre a qual ela vai 

escavar.12 

O conjunto de crânios datados do período Neolítico Pré-Cerâmico B (10,500 – 8700 a.c) 

encontrados nas ruínas de povoamentos do Levante como Jericó ou na Anatólia como 

Çatalhöyük13,  são um exemplo das práticas funerárias e sociais desses povos, estes 

crânios decorados foram descobertos fora de necrópoles, em zonas habitacionais 

soterrados sobre espaços domésticos, ou mesmo no interior de casas.14 

                                                            
12 “El retrato es el nombre del rostro. Al extraer el rostro del flujo del tiempo, al reflejar los rasgos 
singulares y únicos que lo forman el retrato retiene el rostro, lo saca fuera del  ahogamiento, y lo retiene 
tal como es, único, semejante, no pareciéndose a otra cosa sino a él. El anonimato de un rostro no es lo sin 
nombre, lo que no tiene rasgos, serían más bien rasgos indistintos, borrados o perdidos. Lo que nos asusta 
del cráneo no es sólo el signo de la muerte (un signo, dicho sea de paso, constantemente evitado en las 
representaciones antiguas de lo muerto), sino en él, y bajo este signo, lo que es anónimo, la forma en que 
la muerte, al destrozar los rasgos, rebaja lo individuo singular al círculo cerrado de la especie. Por los 
rasgos, por el rostro, la especie se halla abierta e inconclusa; ella se nos anuncia en calidad de venida de 
lo otro siempre por venir, recuerdo  de la diferencia de lo otro; (…) Mientras la calavera nos presenta la 
muerte como una pura puntuación, como fatalidad de un punto final, el rostro se presenta ante la muerte 
como aquella frase inacabada sobre la que ella va morder.” Bailly, Jean Christophe, La Llamada Muda, 
los retratos de el Fayum, trad; Alberto Ruiz de Samaniego, Madrid, Ediciones Akal, 2001 p.151. 

13 A cidade e o sítio arqueológico de Jericó encontram-se na Palestina e Çatalhöyük na actual Turquia. 

14 Kenyon, Kathleen M., Excavations at Jericho, vo.84, no.1/2, The Journal of the Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, 1954, p.108. 
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O que seria um ritual funerário, pode ser compreendido em quatro fases distintas: a 

inumação do corpo, o desenterrar do crânio, a sua “decoração” e a colocação do mesmo 

num espaço destinado à sua apresentação e um segundo enterramento, sobre o solo 

doméstico.15  

Ao existir uma desagregação do corpo em relação à comunidade, haverá uma posterior 

aproximação do morto, do antepassado enquanto elemento matricial de uma sociedade. 

Este retorno existe tanto num plano simbólico, como operante. O lugar-Outro (da 

morte) co-existe com o mundo e por consequência o antepassado persiste enquanto 

presença indivisível da vivencia da comunidade. 

Teremos de contar com a presença da memória, os exemplos da súbita ou lenta 

destruição da mesma ao longo dos tempos. 

Considerando os crânios do Levante, o apartamento do cadáver é temporizado, (há um 

conhecimento transmitido sobre os tempos da morte), o que podemos chamar de tempo 

de nojo: o tempo em que fisicamente se dá a ossoficação do cadáver, um tempo que 

tudo limpa, que tudo separa. 

Será este o ponto fulcral, o corpo permanece enterrado e a cabeça regressa ao lugar dos 

vivos, mas este retorno não acontece sem que os dois mundos se comprometam: o 

crânio, símbolo da morte, é transformado. Esta transformação é das provas mais 

contundentes de uma reapresentação do morto, uma inversão ritual da decadência: se a 

terra elimina o traço construtor da identidade, o osso é re-preenchido com barro, 

material que é moldado à parede exterior do crânio de forma a recriar a forma única de 

um rosto, o que podemos chamar de retrato16.  

A questão que aqui se coloca é a seguinte: terá esta reformulação do rosto uma 

preocupação representativa? De um indivíduo ou de um arquétipo-antepassado? 

                                                            
15 Kuijt, Ian, The Regeneration of Life: Neolithic Structures of Symbolic Remembering and Forgetting, 
vol.49, (2008), Current Anthropology, University of Chicago Press, 2008, p.175 

16 “o retrato deve ser entendido no seu sentido moderno, como uma representação exacta, ou que procura 
ser, de uma pessoa real, existente ou que tenha existido, desde que seja um ser de condição Humana, nem 
divina, nem régia.” Bailly, Jean Christophe 2001, p.10 
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Parece-me que dado o grau de destreza e singularidade que encontramos nos diferentes 

exemplos de crânios, podemos concluir que se trata de uma representação, singular, mas 

sem uma preocupação de mimetizar ou duplicar os traços do indivíduo A ou B, pois, 

para isso seria necessário um tempo partilhado entre o Vivo e o Morto (o artífice e o 

representado), e uma ideia de memória descritiva que não me parece presente. Por outro 

lado, a representação do arquétipo-antepassado assume tendencialmente um carácter 

mais simbólico, um outro tipo de imagem, menos descritiva e mais significante, como 

podemos encontrar nos exemplos das figuras de palha e gesso encontradas nos mesmos 

povoamentos datadas da mesma altura17. 

O facto do artífice utilizar como elemento base da construção desta imagem o crânio, 

torna o resultado único e irrepetível, tão único como a forma em que os tecidos se 

agregam em torno do osso, que contrasta de uma imagem-efígie que metaforicamente 

representa um ser ou uma divindade, com um carácter apotropaico, o que não me parece 

ser o caso nestes exemplos. 

A re-agregação da matéria em torno do osso é uma substituição, ou mesmo uma 

devolução de um estado perdido. A complexidade dos elementos parece-me sugerir um 

domínio formal muito avançado sobre a matéria e sobre a forma que é tratada; uma 

consciência do Outro (o ausente) reflectida no acto de fazer a imagem. É inseparável o 

toque do rosto do duplo com o toque do rosto que cria, o que o artífice re-inscreve na 

caveira é o idêntico e podemos imaginar que o toque tenha um papel fundamental aqui, 

porque o resto que o artífice coloca entra as mãos é um espelho do que ele conserva, a 

sua cabeça, a sua face e o toque garantem um domínio especular sobre a forma. E é aqui 

que surge uma noção de semelhança, e essa noção é a garantia da inevitabilidade do 

perecimento (a ideia de alguém tomar no futuro o seu resto nas mãos e o re-inscreva 

com os seus traços). 

Haverá outra questão pertinente neste exemplo: após a re-apresentação dos rostos, os 

mesmos são colocados num espaço de vivência, num espaço ao que tudo indica 

familiar. Esta reencarnação simbólica do falecido e o devolver deste rosto ao espaço do 

vivo é um exemplo de uma partilha dual entre os vivos e o mortos, uma noção de 

                                                            
17 Figura 04 em anexo. 
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sobrevivência (formal é certo) de uma identidade. A presença do rosto neste mundo 

torna-o num igual, um semelhante partilhado, co-existente. 

Pode-nos parecer mórbido, ou simplesmente des-familiar esta ideia da partilha de um 

espaço com um ente-ausente, mas a existência de este rosto-criado podia ser significante 

de uma garantia de perpetuação ou uma referência do tempo que passou destinado aos 

descendentes. Assim o crânio torna-se um rosto, o rosto é referente e o referente aqui é 

imagem. 

Toda a Imagem é de alguma forma um “retrato”, não por representar os traços de uma 

pessoa, mas pela sua capacidade de cativar e chamar (no sentido lógico, semântico e 

intimo da palavra), conseguindo extrair algo, uma intimidade, uma força. E, para o 

extrair, subtrai-se ou perde a sua homogeneidade, distingue-se, separa-se e solta-se. 

Atira-a sobre nós e essa projecção, deixa a sua marca, toda a sua maneira, o seu 

stigma: o seu traço, a sua linha, o seu estilo, a sua incisão, a sua cicatriz e a sua 

assinatura, tudo ao mesmo tempo.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 Every image is in some way a “portrait”, not in that it would reproduce the traits of a person, but in that 
it pulls and draws (this is the semantic and intimacy, logical sense of the word), in that it extracts 
something, an intimacy, a force. And, to extract it, it subtracts or removes it from homogeneity; it 
distracts it from it, distinguishes it, detaches it and casts it forth. It throws it in front of us, and this 
throwing, this projection, makes its mark, its very trait and its stigma: its tracing, its line, its style, its 
incision, its scar, its signature, all of this at once. Nancy, Jean-Luc, The Ground of the Image, trad; Jeff 
Fort, New York, Fordham University Press, 2005, p.4. 
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O olho e a concha 

 

Olhando atentamente para estas faces, podemos encontrar certas características comuns 

entre todas. De notar que a reformulação da cabeça está concentrada no que podemos 

chamar de zona da face: o conjunto dos olhos, nariz, boca. A parte posterior do crânio 

permanece desprovida de intervenção. Ao olharmos para estes rostos, partindo da 

abertura nasal é notória a preocupação em recriar a forma do nariz, a delimitação da 

boca, (mesmos nos casos em que o maxilar inferior não está presente), a delimitação das 

orelhas (embora de uma forma mais tosca), e a particular natureza da reinscrição de 

matéria na zona que delimita o aparelho visual. No exemplo do crânio D11219 toda essa 

zona é recriada com uma delicadeza quase reconstrutiva: a arcada é aumentada de forma 

a circunscrever a zona das sobrancelhas esta é ligada a um nariz contíguo a toda a zona 

central da face. No entanto, a zona que circunscreve os olhos será a mais inquietante de 

observar; ao contrário da representação das orelhas que é traduzida por simples 

anotações, os olhos são, em todos os casos, criados com um detalhe impressionante.  

Há um primeiro enchimento de matéria nas cavidades oculares, visível no exemplo 

citado acima, como uma linha que parece circunscrever a pele que cerca o topo do osso 

molar onde começam as pálpebras inferiores e uma posterior criação de todo um 

sistema visual: as pálpebras como que recortadas da pele, cingidas uma a outra por 

pregas, o habitáculo cavernoso que contém e mantém o olho. E o próprio olho. 

E é no olho que tudo se compromete. 

Se até aqui a reformulação da face é cingida a uma matéria: o barro. O olho é criado 

através da apropriação de um objecto natural, a concha. O olho poderia ter sido recriado 

através de um espaço vazio, ou de uma erupção de elementos interiores sulcados por um 

qualquer esquema de íris, mas esta concha poderá ter sido escolhida dada a sua 

semelhança demasiado identificável para não ser utilizada.  

 

 

                                                            
19 Figura 05 em anexo. 
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O olhar potencia uma ideia e uma consciência. E haverá dois olhares, um que olha e 

outro que se contém, que permanece. Um presente, outro distante. A distância entre o 

sono e a morte, uma espécie de catatonia.  

Estes dois olhares são evidentes nestes rostos; ambos criados com conchas, um primeiro 

formado por uma concha de bivalve quebrada em duas metades colocadas com um 

intervalo entre e elas no espaço do olho mimetizando com isto um olho aberto ou 

desperto20. Noutro exemplo é enterrado um búzio com a zona do opérculo para a frente, 

simulando as pálpebras fechadas21.  

São estes dois olhos, que me parecem querer construir uma imagem de um Outro, em 

parte vivo, presente, o Outro que nos olha e no outro caso, o Outro ausente, na plenitude 

da sua morte. Porquê a escolha destas duas formas e porquê a sua coexistência, sabendo 

que os dois olhares representam algo tão distante como a própria existência? 

Parece-me que esse detalhe encerra em si a razão de ser da imagem: porque o estado de 

inoperante do olho pressupõe uma ausência e o momento em que ausência e a presença 

se encontram é um momento cadavérico. 

Sei, no entanto, que a escolha não pode depender do acaso, há aqui uma premeditação. 

Com isso só posso deduzir que no compromisso da criação do rosto uns eram assumidos 

como ausentes e outros como presentes. Não se trata de um reavivar, porque o olho 

mesmo desperto pode ser ocioso, ausentar-se, nada ver; e a íris assumida por uma 

concha quebrada não é mais que um espaço de simulacro de íris, uma forma contida. 

Pensando no exemplo do crânio D11222 os olhos embora abertos não parecem conter 

em si nenhuma vida, estão como num estado de letargia absoluta, ausentes 

compreensivos da singularidade da sua segunda existência, diria que, parecem 

adormecer. No exemplo do crânio D11123 este rosto tão comprometido, sem simulacros 

de pálpebras, este misto de crânio e rosto, parece conter em si mesmo um momento de 

encerramento, o momento em que o olho se torna ocioso, o momento em que os vivos 

lhe cobrem o olho com as pálpebras, como que terminando a existência.  
                                                            
20 Figura 06 em anexo. 

21 Figura 07 em anexo. 

22 Figura 08 em anexo. 

23 Figura 09 em anexo. 
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Penso, no entant,o na possibilidade do artífice enterrar o búzio com a face convexa para 

cima. Não seria a concha mais olho? 

Acredito que não se trata de uma re-encarnação ou um re-avivamento, mas uma 

representação do antepassado no seu estado de ausência. Como um morto no seu rigor, 

como se a representação se cingisse não ao que foi, mas ao que é, ao estado de imagem 

que o rosto assume. 
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Sobre o olhar ocioso e o temor 

 

Desconfio do olho que não olha e isso será primário como toque inicial para o 

desconforto. 

É no olho que o rosto se aviva ou fenece. 

Fechar os olhos pressupõe um encerramento. Pensar na palavra: os olhos não se fecham, 

os olhos são cobertos. Fechar compreende um engenho que encerra, que torna 

inoperante; uma porta é fechada, um alçapão é fechado. Há algo na acção que 

compreende uma intrusão ou uma violação de um limite.  

O olho por sua vez, não se encerra, é coberto, nunca se entrega a uma real penumbra, 

não há uma interrupção. O globo visual é comprimido entre duas pregas que o 

protegem, deixando-o permeável a uma luz rarefeita e mutável. A refracção da cor dos 

capilares sobre a íris.  

Cria-se uma radicalização da visão, uma mancha informe que permanece impressa no 

olho. Mesmo ao dormir o olho não cessa, cobrimo-lo para que se concentre a noite no 

fundo de nós, ele no entanto permanece permeável, exigente, delira no improviso da 

imagem phantasmática24 do sono. Deve-se a isso, a essa permeabilidade, o gesto 

involuntário de levar as mãos ao ponto da visão, tapando-o, como se não bastasse o 

cobrimento, como se fosse necessário algo mais opaco, mais constrito. Um negro 

verdadeiro que tudo condense, que tudo esconda do olhar. Do olhar-consciente. 

A imagem do olho pleno aterra: um rosto mudo com os seus olhos concentrados no 

nada, afectado por nada, tocado por nada. A estranheza da imagem cadáver pressentida 

a cada adormecer, em cada noite, uma concentração modelar de inquietação, ou 

invertendo a ideia, há em cada morte uma mimese de sono, um deitar cessante, um 

conforto induzido nos olhos apressadamente fechados. 

                                                            
24 Como a imagem simulada ou imaginada: “phantásma” ou “phantasmata” Platão, Sofista, Diálogos V 
(Parménides, Tecteto, Sofista, Político), Madrid, Biblioteca Clásico Gredor, 1998  p.381 
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Daí a estranheza de um rosto que dorme de olhos abertos, esse é o rosto mais inútil. Está 

no enclave entre a ausência e a presença. Um olhar que continuamente olha para o nada. 

Um olhar simulado. 

Se o olhar desperto se retém sobre as formas e sobre a luz, o olho pleno nada capta, 

nada conserva, é uma imagem, por si só, da inutilidade do corpo após a ausência. 

O olhar do morto é o modelo da imagem ou do olhar em ambos os sentidos da palavra, 

da forma como se olhar sem ver ou se vê sem olhar: um modelo da vidência da unidade 

que se antecipa, na percepção da sua própria sucessão (…)25 

E por isso, apressamo-nos a fechar os olhos ao morto, acabar com o absurdo da 

situação, impedir que se confunda. 

Será esse o maior temor, maior que a cegueira. Ter a obrigação de fechar os olhos, de 

compreender tudo nesse momento em que suspensa no vazio, vemos a piedade vital 

substituir-se de repente pela consciência profunda do que já ali não está aquele ser, na 

singularidade da sua pessoa, e de que não pode voltar com aquele corpo. Não voltará a 

falar-nos; não voltará, como dantes, a viver na nossa comunidade. Nunca mais.26  

As pálpebras encerram-se totalmente e assim permanecem. 

 

 

 

 

 

                                                            
25 The gaze of the dead man is a model of the image or of the look in both senses of the word, in that it 
looks without seeing or sees without looking: a model of the fore-vision of the unity that anticipates itself 
in the precession of its own succession(…) Nancy, Jean-Luc, 2005 p.95 

26 Landsberg, Paul-Louis, Ensaio sobre a Experiência da Morte, trad. Alberto Nunes Sampaio, Lisboa, 
Hiena Editora, 1994, p.28. 
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A memória da sucessão 

 

Tenho em mim a prova da minha existência, desconheço o tempo que a mesma 

sobreviverá. Perante a inevitabilidade do desaparecimento esperamos construir uma 

memória, uma narrativa de nós mesmos, um resto visível. 

Há um esforço de memória, de concretização da forma, evidenciar a presença, saudar a 

presença do outro. Consultar a linha condutora. 

Este esforço de identidade, de narrativa e memória sucedânea é demais evidente num 

certo momento da história. E cito-o pelo facto da complexidade do ritual ser tão 

indivisível do que somos e do que queremos parecer. 

Pensado na memória, começo pelo desaparecimento da mesma, pelo esforço ancestral 

de eliminar a evidência da vida, algo que só pode existir num contexto em que a 

memória se assuma como uma potenciação de um poder, assim como na Roma antiga a 

“Damnatio Memorae”27 é em suma a pena para o sujeito acusado de um crime, mas que 

existe num paralelo fora da vivência, isto é: é decretada a destruição de todas as 

imagens de alguém, ou mesmo de toda uma linhagem e essa pena28 é aplicada numa 

situação em que acusado não se pode defender, está morto. Assiste-se a uma eliminação 

total, não se trata de uma destruição violenta da forma, mas sim do apagar da memória, 

destituir o sujeito da sua imagem, de retirar o ponto que ligava um acto a uma 

consequência, em suma, um emergir de consequências surgidas do nada, ou uma 

                                                            
27 Condenação (ou eliminação) da Memória.  

28“ When an emperor was overthrown or an individual was accused of maiestas or perduellio there were 
many posthumous sanctions available. Names and titles could be expurgated from official lists and 
commemorative inscriptions; wax masks (imagines) representing the condemned could be confiscated 
and destroyed; property could be subject to expropriation; wills could be annulled; birthdays of 
condemned individuals could be officially enrolled among the days of ill omen for the Roman people 
(dies nefastii); the anniversary of the death day could be celebrated with public festivals;(…) the 
continued use of the condemned’s praenomen could be prohibited from further use by his gens; corpses 
could be mutilated and defiled; and portraits were removed from public display, disfigured, destroyed, 
and reconfigured.” Varner, Eric R, Portraits, Plots and Politics: “Damnatio memorae” and the Images 
of Imperial Women, vo.46, University of Michigan Press for the American Academy in Rome, 2001, 
p.41. 
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eliminação do Nome29. Esta purga acarreta uma consequência que não se quer linear ou 

a curto prazo: o acto de destruir a imagem não tem consequências imediatas, sabe-se e 

os Romanos sabiam bem que a memória tem tanto de incómoda como de perecível, 

pode ser calculada, num espaço de tempo alargado, o espaço de uma vida, de vidas, de 

gerações e a sociedade retrata-se nesta narrativa, selectiva é certo, mas informe, 

eloquente, desmedida e influente. 

É evidente uma preocupação em criar uma narrativa rememorativa de um esforço da 

construção de uma civilização, daí a necessidade de criar uma prova: um elemento 

palpável da existência de alguém, a estatuária por exemplo é usada como afirmação 

presencial da força e forma de um império – o retrato do soberano, da divindade, do 

soberano-divino. O império constrói-se e sucumbe na ostentação destes marcos, destas 

identidades.A elite constrói-se na afirmação do poder da construção da memória, de 

uma linha condutora entre o que funda e o que expande. Garante o direito à imagem:  

Ius Imagiies ad memoriam posteritatemque prodendae30. 

Mas a prova mais exacta, mais digna de confiança repousava na casa. E também ela (a 

máscara) podia ser destruída. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
29 Um exemplo disso é a eliminação dos nomes do Imperador Heliogabalo e da sua mãe Julia Soémia das 
inscrições públicas. Varner, Eric  2001 p.48-49 

30Cícero refere que o detentor do cargo de aedile ganharia o direito a “deixar a sua máscara de forma a 
preservar a sua memória na posteridade”. Flower, Harriet I., Ancestor Masks and Aristocratic Power in 
Roman Culture, Oxford, Clarendon Press, 2006 p.54 
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Vultus 

 

O ritual e a criação das Imagines Maiorum, ou seja os retratos dos antepassados 

consistiam na recriação dos rostos dos membros falecidos das famílias poderosas. 

Para compreender este costume temos de contextualizar a história e ler os relatos que 

nos dão noticia da criação destes rostos: Plínio o Velho descreve a invenção dessa 

representação como fundadora da prática da pintura de retrato nos primórdios de Roma: 

Não havia (em solo romano) estatuária estrangeira nem de bronze nem de mármore, 

havia sim, máscaras de cera dos membros da família expostas em urnas individuais, 

criadas para que a sua semelhança pudesse ser transportada nas procissões funerárias. 

Desta forma, sempre que alguém morria, todos os membros da família que tinham 

existido estavam presentes.31  

Esta descrição dá-nos a conhecer a função e o carácter fundador do retrato, e o que 

formalmente seria: trata-se (na sua génese) de um positivo de cera tirado de um molde 

de um rosto de uma pessoa, que posteriormente seria pintado de forma a assemelhar-se 

o mais possível com o indivíduo.  

A cera de abelha é o material perfeito para a criação de tal artefacto: trata-se de uma 

matéria abundante e de fácil obtenção, sendo a sua principal propriedade o carácter 

mutável e aglutinador, passando facilmente de um estado líquido para sólido através do 

aquecimento e do arrefecimento da matéria. Assim, não será difícil conceber um 

momento em que no passado alguém terá dado conta que o gesto e a forma se 

imprimiam facilmente nesta matéria: a predisposição para ocupar um espaço por mais 

ínfimo que seja, mantendo as características do mesmo. A cera quando em contacto com 

uma forma ocupa, mas não contagia, isto é, a sua propriedade mutável permite que o 

contacto se dê de uma forma não intrusiva. Pensemos por exemplo na pressão exercida 

por uma mão sobre um recipiente contendo cera tépida, a pressão permitiria que a mão 

                                                            
31 “They were not statues by foreign artists, not bronzes, not marbles, but wax masks of the members of 
their family, and these where carried in procession at family funerals. For invariably, when someone died, 
all the members of the who had ever existed were present.” O Velho, Plínio, National History: A 
Selection, trad. John F. Healy, Penguin Classics, 2004, p.324 
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se afundasse até um certo ponto e após a mão ser retirada, conseguimos encontrar na 

matéria uma forma, a pressão obriga a que as moléculas que formam a cera se contraiam 

e comprimam e o rápido arrefecimento cria um espaço vazio que por breves instantes 

foi ocupado por uma mão, a esse espaço vazio chama-se molde, ou negativo, esse 

espaço permanecerá impresso na matéria até a mesma seja reaquecida. A cera permite 

também criar um contra-molde da impressão, pois quando derramada cera ou outro 

material de características idênticas como o gesso, é criada uma impressão perfeita do 

que até aqui era um espaço vazio modelar. 

Compreende-se, por isso, a especialização dos artífices na tiragem de moldes32, o molde 

permite uma reprodutibilidade de um elemento singular, uma multiplicação de um 

arquétipo. 

Pensemos então, na possibilidade de inscrever na cera os traços singulares de um 

indivíduo e na diferença entre esta forma dupla e o retrato criado pelas capacidades 

miméticas de um artífice: A criação de uma imagem, de um retrato de outrem supõe em 

primeiro lugar uma competência do criador da imagem, terá de existir uma 

predisposição para tornar o gesto especular; a elaboração de uma re-apresentação de um 

rosto, neste caso, terá sempre a forma designada pelo gesto do outro: a imagem é criada 

pelo artifício, no sentido mais digno da palavra. O retrato ao ser entregue às mãos do 

outro, ou do mesmo (em particular neste segundo caso) terá sempre uma componente de 

julgamento, por muito leve que seja, uma característica psicológica, que pode ser 

evidente numa acentuação de um traço ou na eliminação de uma característica, o que 

poderá corresponder à criação de uma idealização não necessariamente idêntica. E se, 

em determinados casos, a rescrição da história é indissociável a esse artifício, a 

necessidade de criar uma imagem-duplo pode ter levado a que a mão fosse preterida à 

impressão. 

A impressão do rosto na cera cria uma semelhança indiscutível, forma um espaço vazio 

habitado pelo arquétipo. A mão continua a ser necessária, mas só como gesto de 

deposição do material, livre de contágio. 

Plínio descreve essa arte como uma arte singular e nobre, não só pelo contacto modelar 

não idealizado, mas também como contra-ponto entre uma época áurea em que a forma 

                                                            
32 Os kêroplastai ou fictores. 
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se sobrepunha a nível de importância ao material: a cera, esta matéria pobre tinha sido 

trocada por outros materiais como o ouro ou o mármore, perdendo a imagem o valor de 

significância em detrimento do valor material da matéria33. 

Esta ideia da imagem que se auto-produz, criada sem o uso das mãos é semelhante à 

ideia da Acheiropoieta34, a imagem-primeira que origina todas as outras. A origem do 

ícone Bizantino está intrinsecamente ligada a este conceito com o qual podemos 

encontrar paralelos nas crenças Gregas e Romanas, não se tratam de imagens de Deuses 

que surgem do nada ou descem à terra em forma de fogo. No Cristianismo a imagem 

ganha uma importância imensa devido ao carácter incorruptível e matricial do ícone, 

através de histórias como a imagem de Edessa35 ou o sudário de Verónica36, o sudário 

não é mais que uma impressão por contacto com o corpo do profeta. É uma imagem-

prova, permissiva e detentora de um poder, ganho pela transmissão ou pelo contágio do 

corpo sagrado com a matéria. 

Parece-me que, de certa forma a representação da identidade se reveste de uma certa 

desconfiança (muito humana) sobre as potencialidades do ser Humano. 

Podemos concluir então, que esta preocupação de veracidade na representação das 

feições de um determinado indivíduo, deriva de uma intenção de perpetuação de 

identidade real (o traço) do que se sujeita à representação.  

                                                            
33 “So no one’s likeness lives on, and men leave portraits that represent not themselves, but their Money.” 
O Velho, Plínio, National History: A Selection, p.324. 

34 “Não feito por mãos humanas”. 

35 Imagem de Edessa, ou Mandylion, seria uma imagem de Cristo propriedade da cidade de Edessa (ou 
Urfa) famosa pela sua origem, e pelos milagres atribuídos à mesma Segundo a lenda, o rei Agbar teria 
enviado um pintor para retratar Cristo, que devido a sua natureza divina não o teria conseguido 
representar, Cristo colocou então um pano sobre a sua face e imprimiu as suas feições nele. Runciman, 
Steven, Some remarks on the image of Edessa, Cambridge Historical Journal, Vol. 3, 1931, p.240. 

36 Ou “vero icona”, história que veio substituir a lenda da imagem de Edessa, em que Verónica terá limpo 
a face sangrenta de Cristo no caminho para a Cruz. Mondzain, Marie-José, Image, Icon, Economy: The 
Byzantine Origins of the Contemporary Imaginary, trad.Rico Franses, Stanford, California, Standford 
University Press, 2005, p.195 
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No entanto, pensado no caso da Imago, a imagem não se quer perpetuada como 

imagem-sacrifício ou para a contemplação de um Outro fora do mundo visível, a criação 

e exibição da Imago reveste-se num misto de familiaridade e Teatro. 

A criação da Imago é uma maneira de permitir que o phantasma exista, porque ao 

lembrar-me do rosto, estou a imaginar o semelhante. 
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Armaria 

 

A imago é um referente e a sua exposição comporta todo o peso da memória familiar. 

Por isso mesmo a imago permanecia em grande parte do tempo no espaço doméstico, 

fechada na maior parte do tempo num armário de madeira destinado à sua apresentação. 

Tentemos imaginar então a abertura ritual deste armário que expunha de uma só vez os 

vultos dos antepassados da família, numa composição de rostos que derivavam de um 

só (se possível um herói fundador ou um semi-deus)37. Assemelhar-se-ia a uma árvore 

familiar composta de rostos envelhecidos, alguns enegrecidos pelo tempo que se 

estratificavam piramidalmente. Sobre cada rosto um comentário, uma nota identificativa 

com o seu nome e curriculum. 

É nesta exposição e manutenção da memória visual do antepassado que a imago se torna 

uma espécie única de artefacto, ao contrário das representações escultóricas criadas para 

uma exposição pública, a imago habita um ambiente doméstico, permanece com a 

família, é este o seu público. Este seria um dos pontos mais importantes da casa, no 

atrium este armário, mesmo fechado era anunciador de um estatuto conquistado ao 

longo das gerações pela família. Seria por isso não só a prova mas um bem, 

possivelmente dos mais valiosos tesouros da família, isto porque, o facto de estarem na 

e com a família tornava-os irreprodutíveis e não alienáveis. Podemos considerar então, 

que as Imagines funcionariam domesticamente e no seio familiar como factor de 

orgulho e de educação para as novas gerações e socialmente como factor de afirmação 

de poder. 

Não se trata simplesmente de uma memória escrita ou de uma crónica. As máscaras, 

estas imagens, existiam para ser confrontadas ou confrontarem os descendentes. Neste 

confronto há um julgamento. 

A prova (o vulto) é mantido como garantia de uma moralidade e um modo de ser 

próprio de um grupo de pessoas, porque para haver uma descendência terá sempre de 

haver uma ascendência, um ponto anterior elevado e inalcançável, quero dizer com isto 
                                                            
37 “The funeral was especially remarkable for its procession of masks, since Aeneas the founder of the 
Julian Family, and all the Alban kings, and Romulus the founder of the city, afterwards the Sabine nobles, 
Attus Clausus, and the other masks of the Claudii, appeared in long succession.” Tacitus, Annales, 4.35.2 
apud Flower, Harriet I., Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, p.320 
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que perante a força das máscaras e dos seus feitos em vida, o posterior será sempre um 

elemento que terá de se medir com a história. Tem de provar ser um sucessor e não um 

descendente, porque o que sucede cumpre o propósito.38 

É esta uma das características mais marcantes da conservação da memória do morto e o 

que poderá ser entendido como uma tradição que visa conservar um poder social, 

porque dentro do rito funerário das elites romanas não há uma necessidade de 

permanência do corpo, a cremação nada conserva e fora a crença popular nos manes dos 

antepassados não há uma preocupação com a permanência da alma. A imago é 

funerária, mas ultrapassa essa razão de ser, há uma verdadeira substituição do morto 

pela imagem. 

E havia um tempo em que o morto e o vivo partilhavam um espaço comum e 

partilhavam o dom palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 “For I am eager that our age should not be unproductive and sterile, and I am greatly desirous that our 
“nobles” should not turn out to have nothing fine in their houses except the masks which seem to me now 
to be silently encouraging the praises of these young men, and to be recognizing them as descendants, a 
thing which is enough of a tribute in itself to both.” Plínio, Epístula 5.17.6,C apud Flower, Harriet I., 
Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman Culture, p.306 
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Rostra  

 

Quando morre um membro distinto da família, as máscaras são introduzidas no cortejo 

funerário e são usadas por homens que se assemelhem ao falecido, tanto na estatura 

como na sua aparência.39 

Um grupo de figuras mascaradas percorre um percurso pela cidade, cada uma delas 

vestindo as togas coloridas conforme o estatuto do representado, mimetisando através 

de gestos exagerados a maneira do falecido, um após um, estes sujeitos de rosto mudo 

montados em carruagens ou a pé, envergandoo os fachos e os machados rituais. À sua 

frente, o morto encabeça o cortejo. Chegados ao campo de Marte, seguem em direcção à 

rostra40 onde se sentam em cadeiras de marfim e citam os seus feitos, depois das elegias 

ao morto. 

Há algo de teatral nisto, a composição deste espectáculo compreende uma narrativa 

imensamente cénica: cada um dos elementos tem de cumprir a sua partitura, a máscara 

identifica, a roupa e os adereços conferem estatuto ao representado. É este o papel do 

actor (ou mimo) no funeral imperial, construir uma personagem através de um grupo de 

elementos que lhe são dados, a máscara-face permite isso mesmo, que o sujeito se 

transforme em algo anterior e se apresente, mesmo que os presentes saibam que isto não 

é mais que teatro, que é uma re-apresentação de um lugar-Outro. 

Não se trata de criar um mundo ou contar uma história, toda a cena é inverosímil, este 

acumular de gerações que se cruzam, esta vivencia e apresentação dos enunciados vive 

da situação que a criou (ou juntou): a morte de alguém. 

E será na Rostra que a imagem se assume enquanto representativa, não se limita a 

permitir a memória, aviva-se, reanima o que foi e torna-o existente. Porque todos os que 

percorrem o cortejo foram alguém e ganharam o privilégio de regressar a ela. E os 

                                                            
39 “And whenever a leading member of the family dies, they introduce them into the funeral procession, 
putting them on men who seem most like them in height and as regards the rest of their general 
apearence.” Polibio, 6.53-4 apud Flower, Harriet I., Ancestor Masks and Aristocratic Power in Roman 
Culture, p.308 

40 Plataforma construída no Fórum da cidade onde se discursava e realizavam os funerais e cerimónias 
marcantes. 
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vivos, confrontados com esta imagem consideram a possibilidade de no futuro os seus 

rostos voltarem a percorrer as mesmas ruas. 

Na pompa funebris, o histrião co-existe enquanto antepassado e actor, durante estes 

momentos ele é detentor de um poder inalcançável pelos seus, está entre os seus 

semelhantes, re-apresenta o outro e acarreta o peso da presença, porque este teatro é 

dual; também o público é participativo, é a ele que se destina o jogo e nesse momento o 

vivo presta homenagem ao morto e consequentemente ao actor que o interpreta. 

O que partiu, por sua vez, soube que quando morresse, alguém o iria interpretar, e isso é 

uma ideia de imortalidade muito própria, muito dúbia. 

A memória é mutável e o facto de ser interpretada torna-a ainda mais informe: se a 

máscara julga o sucessor, o sucessor pode também julgar a máscara, tendo na sua mão a 

possibilidade de fazer-se de outro, ou dar ao actor os elementos do apresentado. E é aqui 

que a sátira se pode infiltrar no rito, não enquanto um rosto grotesco, mas enquanto 

palavra. 

Vespasiano, por exemplo, era conhecido pela sua avareza, no seu funeral, o arqui-mimo 

Favor, a quem tinha cabido a honra de usar a Imago do imperador, perguntou aos 

senadores quanto custaria o funeral, quando ouviu que os custos rondariam o milhão de 

sestércios, o mimo-imperador respondeu: “Dêem-me cem mil e atirem o meu corpo ao 

rio”.41 

Há uma espécie de destituição, neste exemplo, o imperador morto, fala de si mesmo de 

uma maneira jocosa, isto porque cabe aos vivos a possibilidade de incorporação do 

morto, de fazerem suas as palavras dele. Imortal sim, mas susceptível. 

 

 

                                                            
41 “No dia dos seus funerais, o chefe dos mimos, chamado favor, que representava a pessoa do imperador, 
e, segundo o costume, imitava os seus actos e as suas palavras, perguntou publicamente aos procuradores 
«quanto custariam o enterro e as pompas fúnebres», e quando lhe responderam que «dez milhões de 
sestércios», exclamou «Dai-me cem mil e atirai comigo ao Tibre».” Suetónio, Os Doze Césares, trad. e 
notas João Gaspar Simões, Lisboa, Biblioteca Editores Independentes, 2007, p.414 
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Rosto Morto? 

 

Há uma questão que separa os historiadores sobre este tema: a imago seria um duplo de 

um rosto vivo ou de um rosto morto? Ou seja, seria o molde retirado durante a vida do 

indivíduo, ou após a morte? 

A diferença é enorme: a impressão do rosto de um vivo pressupõe em primeiro lugar 

uma preparação para o ritual último e isso parece-me estranho: se o direito de ser re-

traçado, ou seja de ser feita a Imago de um nobre é ganha ao longo da vida, pressupondo 

com isso que quanto mais idade, mais cargos e história um indivíduo guardava, não me 

parece lógico que o molde fosse retirado num estado intermédio ou num estado 

regressivo em potência, isto é aquando da possibilidade de um indivíduo através de um 

erro perder os direitos que tinha por garantidos. Parece-me também lógico que tendo a 

possibilidade de representar um rosto vivo, seria dada primazia a um rosto que 

aparentasse uma certa juventude, em detrimento de um rosto de alguém envelhecido ou 

doente. 

Já a face morta é transitória, está num ponto intermédio entre a identidade, o 

reconhecimento e o desaparecimento: é por isso que a escolha desse momento me 

parece lógica - conserva uma dualidade inalcançável pelo vivo. Tal como no exemplo 

da face soberana, também aqui me parece importante esse «estatuto». A Imago, 

apresentada no atrium aos visitantes ou usada pelo actor é uma imagem última do 

indivíduo. 

E o facto do rosto se apresentar alterado, constrito, não parece colocar nenhum 

problema: esta face é a face-memória, a visível. É a aparência da morte.  

Existem um conjunto de estátuas e relevos que provam que a Imago cumpria um 

propósito ritual e modelar sendo utilizada para a concepção de retratos. Retratos que se 

tornam estranhos ao olhar, desfamiliares - parece difícil encontrar neles a semelhança, 

porque são um misto entre a imagem-cadáver e uma forma viva. Por exemplo, num 

retrato de um desconhecido do 1º século42, podemos quase encontrar qual o ponto que 

sugere a separação entre a máscara e a cabeça - tudo é indicial da morte: a bochecha 

                                                            
42 Figura 10 em anexo. 
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cavada, a maçã do rosto sobressaída, o lábio descaído, o nariz protuberante, depois tudo 

o resto (a cabeça) parece servir como elemento estrutural, os olhos abertos parecem 

colocados no espaço cavado a qual pertencem, mas são falsos, insustentáveis naquele 

rosto. Outro exemplo ainda mais evidente, trata-se de um retrato em terracota de um 

homem do mesmo século43 este, talvez devido ao material mais pobre, parece que toda 

a constrição das formas é mais evidente, e mesmo a tentativa de reformulação dos olhos 

parece não conseguir alterar esse aspecto. 

Tais exemplos sugerem uma aceitação da imagem do morto na sociedade, que em parte, 

não só formalmente parece desenvolver-se a partir do costume da Imago. 

Nos casos apresentados nota-se uma preocupação de acrescentar pormenores de forma a 

dissipar a presença do rosto-morto, o olho aberto, por exemplo, que parece um elemento 

estranho colocado bruscamente na face, uma tentativa, imagino, de devolver uma 

expressão perdida ao rosto. 

Mas haverá outros exemplos, mais distantes, mais conformados com a ideia da partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43 Figura 11 em anexo. 
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Cuma 

 

Será irónico pensar que nenhum exemplo das Imagines sobreviveu até aos nossos dias, 

tornando impossível descrever como seriam as máscaras, sobreviveram no entanto 

outros exemplos, diferentes é certo, mas que facilmente podem ser considerados 

variações do que terá sido a máscara. 

Em 1953 foi descoberto na necrópole romana de Cuma, perto de Nápoles um Mausoléu 

que continha os restos de quatro indivíduos, essa descoberta arqueológica ficou marcada 

pelas particularidades dos sepultados: todos os esqueletos estavam incompletos, sem 

crânio, e dois um homem e uma mulher sepultados lado a lado, o crânio tinha sido 

substituído por duas cabeças de cera, embora só uma se tenha conservado. Podemos 

concluir que estes artefactos foram criados como solução para uma circunstância 

terrível, o casal fora decapitado antes ou depois da morte. 

Esta face de cera encontrada no Mausoleo delle teste cerate44 é um exemplo particular, 

em relação ao que podemos chamar de máscara do antepassado, mas é o único exemplo 

encontrado em solo romano, o que parece indicar uma proximidade directa ou indirecta 

com a tradição da criação desses rostos. A conservação da face de Cuma deve-se ao seu 

encerramento no mausoléu (da mesma forma que são preservadas todas as formas 

destinadas ao obscuro), podemos por isso considerar a face de Cuma uma máscara 

funerária, ou mesmo uma efígie funerária, dado o seu carácter de substituição. 

Será por isso que este rosto me parece tão interessante, existe enquanto cabeça, não 

enquanto máscara, não tem uma função de perpetuação de uma memória, mas de 

completação de um corpo: é depositada no espaço do corpo. E aqui parece acontecer 

uma entrega. 

Teremos, no entanto de pensar na criação da face, não se tratando de uma face de um 

morto, qual teria sido a génese deste rosto? Poderá tratar-se de uma face genérica, não 

representativa, um artefacto concebido como rosto-modelo, escolhida pela semelhança 

ao falecido, ou por representar um ideal de juventude, ou poderá tratar-se de um duplo-

                                                            
44 Figura 12 em anexo. 
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positivo de uma imago de um familiar usada como substituta da cabeça, ou o resultado 

de um molde retirado do rosto do falecido durante a vida. 

Creio que se trata de um rosto criado, um rosto idealizado de um jovem. Não me parece 

correcto pensar que o processo da criação da imago fosse realizado na juventude do 

indivíduo e não havendo provas da existência do ritual das Imagines na época da 

deposição é-me difícil apontar essa ideia, no entanto o facto de a máscara ser uma 

imagem de uma face morta, parece-me inviabilizar essa relação. 

Se a Imago com a seu intuito de ser usada como máscara, pode-se considerar a 

possibilidade de as mesmas serem desprovidas de olhar, estando esse espaço destinado 

ao olho, um espaço vazio que possibilitaria a visão do actor. Este espaço compromete 

tanto o visível como o que se quer identificável, é um espaço que prende, mas que ao 

mesmo tempo desmistifica. 

O olhar dirigido ao que não vê – o nosso olhar dirigido para a máscara – penetra esse 

olho vazio, assim como no seu espaço, interior e exterior: o meu olhar percorre o 

caminho até lugar do olhar e posiciona-se nesse lugar de visão.45 

A face Cumana não permite essa colocação em potência no olhar do outro, como o 

rosto, substituto do rosto ausente, também o olho é substituído. No espaço vazio do 

olhar foram colocados dois globos de vidro colorido, representando uma íris negra. 

Estes foram enterrados na cera com a intenção de conferir ao rosto uma vida, despertar 

esse rosto. 

É isto que torna único o rosto de Cuma, pela sua disposição para o obscuro, mas com 

um compromisso de vida nos olhos: este rosto encontra-se preso numa surpresa. Como 

se abruptamente a face se contraísse num misto de severidade e alarme. 

E isto é inquietante: não é apresentado como um morto, uma face plena com os olhos 

fechados para o mundo, mas com os olhos abertos, como se quisesse provar que há uma 

vida qualquer encerrada nessa face substituta. 

 

                                                            
45 The gaze directed at the noon-seer – our gaze directed to the mask – enters into the empty eye as well 
as the backside or the inside of the eye: my look slips all the way into the back of the look and place sight 
in view [met la vue en vue] Nancy, Jean-Luc, The Ground of the Image p.96 
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D(is) M(anibus)46 

 

Os únicos exemplos de um molde criado pelo contacto com um rosto da época romana 

que sobreviveram até aos nossos tempos pertencem não a uma elite governativa, mas a 

libertos47 e ao contrário da Imago que se destinava a indivíduos adultos do sexo 

masculino, encontramos nestes moldes feições de adultos e crianças de ambos os sexos. 

Não se tratam, no devido sentido de Imagines, mas parecem evoluir do costume da 

Roma Republicana. Será essa uma das características dos costumes e da cultura, a 

evolução e a propagação dos mesmos nas diversas camadas da sociedade e a 

necessidade de dar notícia do indivíduo terá evoluído de uma maneira muito particular, 

não se tratando da criação de uma imagem-social, com o objectivo de perpetuação de 

uma memória estatutária, mas uma apropriação de uma maneira de fazer a imagem e a 

sua inclusão num ritual funerário com um carácter mais sacrificial. 

Tratam-se de vestígios de um tempo posterior, o primeiro e segundo século D.C., mas 

provam uma amalgama de identidades e culturas muito próprias do podemos entender 

como a cultura Romana – Haverá aqui, mais que uma vontade de substituição, como a 

que encontramos nos ritos funerários imperiais romanos, uma vontade de tornar 

identificável a Outro (que não o mortal).  

Em 1946 foi descoberto na necrópole romana do Vaticano o Mausoléu de Caius 

Valerius Herma, um liberto do primeiro século. Acompanhando os restos mortais dos 

depositados, foram encontrados quatro moldes em gesso de rostos, um que se presume 

ser o próprio C.Valerius48, e os outros dois de seus filhos, um rapaz, uma rapariga49. 

Nos sarcófagos, uma inscrição descrevia a idade, a filiação e o nome do morto. 

Estes moldes levantam uma série de questões sobre a sua função, poderiam ter sido 

moldes utilizados para a realização de um contra-molde da face, que permaneceria com 

                                                            
46 “D.M” é uma inscrição comum nas lápides romanas, significa “Dis Manibus” ou “Die Manes”, que 
significa “Para os Manes” - para os espíritos.  

47 Antigo escravo a quem tinha sido concedida a liberdade. 

48 Figura 13 em anexo. 

49 Figuras 14 em anexo.  
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a família? Se sim, qual a razão da sua deposição com os corpos, e porque não a 

deposição do contra-molde?  

Teremos de pensar na predisposição do vivo para criar essa imagem da face morta e 

qual o motivo. Se pensarmos na função re-memorativa, faria sentido que o molde 

permanecesse com a família para que o positivo fosse retirado do mesmo, mas neste 

caso o molde é destinado a outro fim. Poder-se-ia dar o caso do positivo ser criado antes 

da deposição, mas a entrega do molde impossibilita a criação de uma segunda cópia fiel 

do mesmo. Creio que se trata de uma outra necessidade. Assim como a face do soberano 

é destinada ao obscuro para dar notícia da sua existência terminada, aqui, a deposição 

do molde da face parece querer assegurar uma factualidade à entrega, algo mais 

próximo de uma identificação de Outro num tempo por vir. Estas vidas tão breves são 

entregues ao desconhecido com uma prova de si mesmos. 

Será essa a diferença entre estes rostos e a máscara de Cuma: não se tratam de uma 

máscara, de uma segunda pele em contacto com o que foi, ou uma cabeça substituta, 

mas rostos em potência. 

É a diferença entre o negativo e o positivo do molde, esse espaço vazio que compreende 

o rosto só é visível na sua aparência quando disposto fora dele. O molde guarda em si, 

um volume singular que exige um segundo passo. Pensando por exemplo em modos de 

persistência; embora a deposição dos mesmos não tenha tido essa intenção, o facto de 

um arqueólogo do século XX depositar a matéria sobre o espaço vazio permite a 

emergência de um rosto desaparecido há mais de mil anos. Ele, re-aparece: e é 

impossível não encontrar uma identidade aqui, não encontrar um semelhante. 

O que C.Valerius Herma deposita no Mausoléu, não são os restos mortais dos filhos, 

são três elementos distintos mas indivisíveis na intenção: o Nome, o Resto e o Rosto 

dos seus. E essa deposição parece indiciar uma ideia de imortalidade, de retorno. 

 

Noutro exemplo, descoberto em 1874 em Lyon, França, um sarcófago continha o molde 

do rosto de uma rapariga de nome Claudia Victoria50, assim como uma série de 

artefactos que terão pertencido à rapariga: agulhas e ganchos para o cabelo e uma figura 

                                                            
50 Figura 15 em anexo. 
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em osso que representa um soldado. Outro exemplo de deposição ritual de objectos é 

encontrado em Paris em 1878, quando a impressão do rosto de um bebé de poucos 

meses de vida51 foi encontrado por acaso no momento em que um pedaço de gesso caiu 

numa superfície do sarcófago revelando a sua face, junto aos restos mortais foi 

encontrado um biberão de vidro. 

Estes exemplos parecem provar que a contingência da morte do familiar levava os vivos 

a criar uma estrutura de conforto e de identificação para uma vivencia posterior. Os 

olhos por sua vez permaneciam fechados. Não há uma intenção de re-anunciar a vida, 

trata-se de algo mais intrigante, mais profundo: se em parte parece que a intenção é de 

encerrar, de dar como terminada a vida, a perpetuação do traço parece querer que esse 

fim se torne uma interrupção, um momento entre dois tempos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
51 Figura 16 em anexo. 
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A exigência 

 

Haverá uma exigência no rosto que nos olha, uma exigência de contacto. 

Há que compreender o rosto, a sua força. Este escolhido pelo tempo como forma-

singular, apresentação soberana do indivíduo. Tratar-se-á sobretudo de uma questão de 

economia: o rosto é um mapa, identificamos e identificamo-nos com e por ele; depois 

há a linearidade do olhar: os nossos olhos buscam o rosto, é com ele que nos 

identificamos, depois procuramos o olhar: o contacto poderá ser correspondente ou não, 

mas haverá sempre uma interferência. 

É o rosto e o olhar que tornam a imagem tão incomodativa. E se pensarmos no conjunto 

de retratos conhecidos como retratos de múmias de El- Fayum, podemos ter uma noção 

do peso do rosto, do peso do olhar na re-apresentação do semelhante ausente. 

Será necessário compreender o que são e qual a função destes retratos: chamo-lhes 

retratos e não rostos porque efectivamente há neles, ao contrário dos moldes Romanos 

uma re-apresentação feita por um artista, por alguém especializado em criar uma 

imagem do outro, neles, ao contrário do molde, encontramos uma idealização do rosto, 

um modo de criar a imagem semelhante a todos os retratos que temos notícia, não que 

isso torne estas imagens menos semelhantes ou menos verdadeiras, porque a sua função 

é de certa forma diferente e porque se evita o contacto ou a identificação dos 

apresentados com os outros. Falo da ideia de conceber uma imagem para a 

posterioridade, existente é certo, mas uma ideia de posterioridade que ultrapassa os 

semelhantes e os sucessores. Também estas imagens são destinadas ao obscuro, ou no 

entender dos que as criavam e dos retratavam, a um outro tempo, uma outra vida. 

Formalmente estes retratos são elaborados de duas formas distintas e em dois suportes 

diferentes, os retratos mais elaborados e mais bem conseguidos são feitos através da 

técnica da encaustica52 que consiste na aplicação de cera pigmentada aquecida sobre um 

suporte (neste caso madeira ou uma tela preparada), a cera é aplicada através de um 

                                                            
52 Walker, Susan e Bierbrier, Morris, Ancient Faces. Mummy Portraits from Roman Egypt, Londres, 
British Museum Press, 1997, p.21 
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pequeno utensílio (cestrum) que a espalha na forma de um fino traço que arrefece 

rapidamente, assim, uma mancha de cor é o resultado de centenas de pequenos traços 

aplicados um sobre o outro, a cor é espalhada como por camadas, começando com a 

cera pigmentada mais clara e acabando na mais escura. As cores desta técnica são 

extremamente vivas e duráveis, devido a transparência da cera e às suas propriedades, 

por isso, passados quase dois mil anos da sua execução os retratos apresentam-se 

extremamente bem preservados. Outra técnica utilizada é da pintura a tempera53, que 

consiste na formulação de tintas através da mistura de pigmentos, gema de ovo e água, 

aplicados por um pincel sobre a superfície, no entanto, esta técnica é muito menos 

durável que a encáustica, e os exemplos que temos notícia encontram-se num estado de 

conservação mais degradado. 

A utilização da tela ou da madeira não parece ter relevância quanto ao estatuto social do 

retratado, porque encontramos exemplos muito bem executados nas duas superfícies, 

infelizmente os exemplos que nos sobreviveram em madeira encontram-se num estado 

mais degradado que os realizados em tela. A madeira, no entanto, não teria uma 

propriedade que a tela tem, a maleabilidade e a fácil inclusão no sarcófago. 

Estas imagens são ao que tudo indica um detalhe, um pedaço retirado de uma imagem 

maior, mais completa, é intrigante este quase desprendimento entre a representação 

inteira (ou corporizada) e o retalho-rosto. Como se o rosto fosse um pedaço que se 

guarda como prova de um todo que não podemos salvar. Assim, dado que a sua função 

última era a sua inclusão no sarcófago, a imagem era retalhada para que só o espaço 

compreendido entre os ombros e a cabeça fossem utilizados, exemplos como o sudário 

do Museu Pushkin54 são prova disso; se esse espaço parece em parte retalhado, ou 

disposto a ser retalhado, o próprio estilo dos dois elementos, (o cenário que compreende 

o corpo e as figuras e o rosto) é diferente, sendo o rosto alvo de uma atenção especial. 

Podemos então compreender a criação destas imagens em dois tempos e em duas 

fórmulas: um primeiro momento em que é concebida a imagem com todo o carácter 

simbólico da mesma, e um segundo, em que o excedente é eliminado e o rosto é 

                                                            
53 Walker, Susan e Bierbrier, Morris, Ancient Faces. Mummy Portraits from Roman Egypt, p.21 

54 Figura 17 em anexo. 
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introduzido no seu novo espaço: o sarcófago. E o momento em que o vivo se encontra 

com a sua imagem e um segundo momento em que a imagem apresenta o vivo. 
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Sarcófago-Casa 

 

“(…) As gentes desse país, são indiferentes ao tempo da vida, para se concentrarem no 

tempo que ficará após a morte; chamam às casas dos vivos Residência, porque nelas 

passamos breves momentos, e chamam às tumbas Moradas eternas, dado que os mortos 

passam com Hades uma existência ilimitada.” 55 

 Tomemos como ponto de partida a encomenda: fazer em vida uma imagem de nós 

mesmos com uma intenção de nos acompanhar na morte. Encomendar a imagem, é 

encomendar a alma à morte e fazê-lo consciente do que isso representa. 

Tratar-se-á de algo muito Egípcio, esta ideia de continuidade pós-morte, de conservação 

do corpo e de imortalidade da alma, mas o carácter re-apresentativo tem outra génese: 

falamos do Egipto-Romano, ou Romanizado, e estas peças são um exemplo de uma 

interacção cultural por excelência, ou melhor dizendo, de um contágio entre duas 

culturas em que a propagação de um rito está inteiramente condicionada pela 

apropriação de outro, assim como no exemplo do capítulo anterior o ritual das Imagines 

parece assumir uma crença da imortalidade, que terá sido importada das crenças 

Egípcias56, no Egipto há uma conservação de um costume na sua raiz e as alterações 

acontecem num plano imagético, re-apresentativo. 

Se pensarmos na ideia do ritual funerário egípcio de mumificação e de entrega: a ideia 

da permanência do corpo, da comodidade na tumba, da disposição do morto com os 

seus pertences mais valiosos e num plano espiritual: uma viagem, um julgamento em 

que a alma é pesada e a vida se torna um garante da permanência da mesma no pós-

morte, podemos considerar que, no primeiro e segundo século, nada mudou, as crenças 

mantêm-se, com algumas mudanças de nomenclatura e com a transposição de 

divindades entre os dois pólos Roma-Alexandria. 
                                                            
55 “Las gentes del país desprecian por completo el tiempo pasado en vida para atender al tiempo que, en 
relación a su virtud, quedará en la memoria tras la muerte; a las moradas de los vivos las denominan 
posadas, puesto que pasamos en ellas un breve momento, y dan el nombre de moradas eternas a las 
tumbas, ya que los muertos llevan en el Hades una existencia ilimitada”. Bailly, Jean Christophe, La 
Llamada Muda, los retratos de el Fayum, p.72 

56 Um bom exemplo desse contágio entre as culturas é a descoberta em Itália em 1964 de uma rapariga 
mumificada à maneira do Egipto, a múmia de Grottarossa. Panzaneli, Roberta (ed.), Ephemeral Bodies: 
Wax Sculpture and the Human Figure, p.141 
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Haverá portanto uma alteração nas crenças, uma interacção disposta que torna fértil o 

surgimento de novos modos de fazer.  

Voltando à encomenda, pensemos na representação do morto do Antigo Egipto, nas 

suas preciosas máscaras funerárias de metal precioso ou de outras matérias mais pobres: 

não podemos supor que as mesmas surjam com um intuito de re-apresentar a 

semelhança ou a individualidade do morto, cumprem um cânone muito próprio que 

parece apresentar acima de tudo uma juventude e uma vida, transposta no sarcófago-

máscara quase exclusivamente por símbolos e signos identificadores, a identificação 

surge de outro modo, através da anforicidade da múmia. No Egipto-Romano, o 

sarcófago mantém esse carácter de segundo corpo simbólico que conserva o resto, mas a 

cabeça desse corpo-casular apresenta uma janela, uma entrada, por onde a face se 

apresenta. Será essa a alteração mais significante, ao simbólico é acrescentado o indício. 

Esta transição entre a máscara, máscara-retrato e retrato, parece indicar um contágio, 

porque na tradição romana a máscara é preponderante, e na tradição egípcia há uma 

ausência de individualidade, competindo ao signo e à palavra identificar a quem 

pertence a morada (refiro-me à tumba) e não ao rosto, mas devido à circunstância da 

noção de pertença a um vasto grupo de semelhantes (a ideia de império), a capacidade 

de representação pictural dos artífices começa a ser utilizada para a criação do re-traço 

de um rosto. 

Daí a importância da encomenda: ao contrário da máscara, o retrato é produzido em 

vida e isso cria uma situação muito singular – o confronto entre o arquétipo e o duplo, e 

a noção da substituição: o representado não é o vivo é esse “ser-para-a-morte”57. Há 

uma noção de entrega, de fatalidade de momento último, na criação do retrato ou do 

sudário, corresponde uma permeabilidade do sujeito em relação a um destino final.  

E isso ainda se torna mais expressivo se pensarmos que o retrato ocuparia num primeiro 

tempo um espaço doméstico, tal como a Imago, existindo no lar como apresentação dos 

                                                            
57 “Hablar de estos retratos sin que intervenga la muerte me parece imposible, no solo porque la muerte 
está presente en filigrana en todo retrato (todo retrato es exposición de esse mismo ser-para-la-muete), 
sino también y sobre todo porque com ellos advine, al menos en calidad de destino final, ese gesto de 
tender el rosto bajo la tierra junto al cuerpo embalsamado.” Bailly, Jean Christophe, La Llamada Muda, 
los retratos de el Fayum, p.71 
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que ali temporariamente habitam – e a visão, esta diária e influente do que seremos 

sobre o solo. 
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A despedida 

 

Há nestas imagens um vazio fundamental, um encobrimento de tudo o resto em relação 

ao apresentado. Uma vacuidade que o rodeia, uma cor com uma textura próxima da pele 

e do fumo que tudo mantém. Existirá assim, um elemento-rosto e um todo esfumado, 

numa coloração dourada, verde ou azul que tudo embarca, que elimina o horizonte, um 

limbo de cor, sem referências, sem signo referente. Algo que acondiciona o rosto e que 

continua fora do retalho. 

Pensemos na presença do rosto sobre este vazio e de seguida pensemos numa 

representação, num retrato de uma figura perante um marco ou uma paisagem que 

afirma: eu estou/estive e este que se afirma como existente – a diferença é enorme e não 

pode ser medida, da mesma forma incomensurável com que pressentimos o vazio 

quando tapamos os olhos. 

É impossível escapar a relação entre o que é este retrato e o que é o ícone: há na 

imagem arquétipo das primeiras representações do cristianismo o mesmo vazio, as 

figuras sobre-vivem num plano estritamente simbólico, são planas, mapeadas sobre a 

mesma camada de ouro sem fim, é nessa distancia que se tocam as formas, no vazio. 

Porque embora o retrato de El-Fayum apresente um ser-humano, despojado de qualquer 

divindade, está num plano imensamente diferente dos seres que o observam, está num 

outro plano – do lado de lá. Ultrapassou o espaço do vivo para alcançar o espaço da 

morte. Assim como os santos e os mártires que se apresentam graças ao traço des-

artificial do pintor de ícones, que são canais de contacto com um outro lado, que só 

podemos significar e não alcançar a não ser através do arrependimento e da abnegação. 

No retrato, este que acompanha o corpo, há uma presença dual, conquistada pela morte, 

verifica-se uma predisposição ao julgamento, esse vazio é o rumor que se sabe sempre-

presente. 

É aqui que me parece que a transformação do ritual se torna mais evidente: 

imageticamente esse vazio só pode surgir de uma cultura milenar com uma noção do 

vazio onde tudo termina e começa ao mesmo tempo. Não há um julgamento na Imago a 

não ser pelos pares, pelos seus, aqui, em Hawara ou em Er-Rubayat sabe-se a 

inevitabilidade da deposição e crê-se na inevitabilidade de um retorno.  
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No entanto há um exemplo em que o vazio é ocupado por figuras: na Tondo dos dois 

irmãos, chamada assim por ser um retrato duplo, do que parecem ser dois jovens 

bastante semelhantes entre si, ao lado de cada um, esfumados no vazio, encontramos as 

figuras de dois Deuses Hermanubis58 à direita e Osirantinus59 como se fossem 

apresentados na presença das divindades que os acompanharão no outro lado60.  

Esta entrega do retratado pode surgir através da palavra; por vezes encontramos 

inscrições nas múmias ou nos retratos que mais que epitáfios, são notas de intenções: 

num caso, um retrato de Markus onde abaixo do retrato se encontra escrito “Markus 

Antino, Coragem!”61, noutro exemplo uma múmia de uma rapariga de Antinoopolis, 

pode-se ler “Adeus, sê feliz”62, noutro ainda de uma mulher, ocorre uma identificação e 

um desejo: “Eirene, filha de S. Que a sua alma se erga perante Osiris-Sokar O Grande 

Deus, Senhor de Abydos, para sempre”.63 

O corpo e a imagem parecem destinados a servir de referência e contacto com a 

passagem, estas linhas escritas ao que tudo indica pela família próxima não servem 

somente como identificadores, como uma informação tumular-bibliográfica, mas como 

uma escrita epistolar, uma missiva enviada com a deposição do corpo, para, tal como a 

imagem pudesse ser consultada pela alma. 

 

 

 

 

 

                                                            
58 Deus Egípcio-Romano, conjugação entre o deus Grego Hermes e o deus Egípcio Anúbis, ambos deuses 
responsáveis por guiar as almas dos mortos. 

59 Conjugação entre Osíris, deus Egípcio do renascimento e do Nilo e o deus Grego Antinous. 

60 Figura 18 em anexo  

61 Bailly, Jean Christophe, La Llamada Muda, los retratos de el Fayum, p.126 

62 Figura 19 em anexo. 

63 Figura 20 em anexo. 
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O olhar que nos atravessa 

 

O olhar é exigente mas ultrapassa-nos. 

  

Não se trata do olhar desprendido do retratado perante o artista, nem o olhar 

comprometido da interpretação do actor: a que se apresenta encontra no olhar uma outra 

coisa, distante, obscura, atrás de nós. 

Será isso o que incomoda, não há aqui uma entrega do olhar sobre o observador, aquele 

olhar que nos cativa pela atenção que nos dedica, que cria a afinidade com o retratado, 

levando-nos a convocar uma familiaridade qualquer. São esses olhares que julgam, que 

intrigam, que fazem temer os observadores-observados.  

Aqui, o observador não faz parte da interacção – estes olhos inquietam por isso mesmo, 

olham para um vazio, colocam-nos numa posição de desfoque total com o re-

apresentado, o nosso olhar é totalmente distante ao seu e considero que isto é 

semelhante a olhar para a face de um traumatizado ou de um cadáver, não só o olho não 

responde, como se prende inteiramente num ponto-outro inalcançável pelo observador, 

este ponto será como um ponto cego da visão, atingido por breves momentos pelo vivo, 

dominado pelo morto, este olhar, tão presente nestes retratos é, em suma um olhar-

outro, insustentável pelo próprio representado na altura da composição. 

Tento com isso dizer que a encomenda não pressupõe uma imagem igual – dupla, mas a 

representação do que virá e isso é expresso no olhar.  

O olhar ultrapassa-nos porque representa a condição do rosto como olhar-estático que 

procura, ele ou ela estão no estado-Outro e olham para trás de nós, como se nada 

existisse entre ele-ela e o que olham. 

 

Entre este retrato e nós, entre o morto e o vivo joga-se uma dualidade – nós somos os 

mortos, nós somos o invisível, o que não é suposto estar.  
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Será compreensível se tivermos em conta que estes rostos são retalhos de um quadro 

maior, e estão a ser encaminhados – deixam-se levar sem resistência pelas mãos dos 

Deuses que os esperam. Há uma permissividade aqui, longe da surpresa ou do engano. 

Há uma garantia de calma nesta imagem. E funcionaria como entreposto das duas vidas: 

ao olhar para o seu próprio rosto lenitivo o que parte sabe-se entregue, aos que ficam, 

resta-lhes desejar o melhor dos tempos e esperar uma calma semelhante. 
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Ao definitivo 

 

(tento fugir ao compromisso dos olhos e descrever-te) 

 

Há um movimento no corpo, move-se ou parece que o rosto se vira para a frente na 

consequência de uma acção, diria uma chamada, penso nesta mulher e no seu olhar e no 

facto de parecer que alguém a chama do lado de lá que a leva a parar e a virar a cabeça 

nessa direcção. É o momento da existência do contacto, momento em que o rosto 

emerge da multidão de faces desconhecidas e se apresenta (e é aqui que estes retratos 

surpreendem se os víssemos em conjunto seriam como uma comunidade inteira que nos 

confrontaria).  

Ela tem uma túnica púrpura cobre uma segunda roupa com padrão dourado, usa um 

colar de safiras, nas suas orelhas dois brincos pendentes com pérolas, são esses os seus 

adereços, um conjunto de objectos que tal como o rosto prestam-se à representação são 

como um conjunto de formas anunciantes de um estado (neste caso imagino uma 

condição económica), mas há algo de imaterial nestes adereços, em particular nos 

brincos e no colar, ambos parecem levitar desprovidos de peso como se tivessem sido 

mergulhados lentamente no plano do corpo e aí ficassem, são depostos sobre o pescoço 

e sobrepostos aos lóbulos das orelhas e isto prova uma representação faseada também 

visível em muitos outros retratos. O material (no sentido da posse) é inscrito no retrato 

após a sua criação, da mesma forma que são pintados pormenores a dourado nos rostos 

e as inscrições póstumas da mesma forma que eram depositados os objectos nos 

sarcófagos dos que partiam, aqui, no entanto, tudo parece assumir no valor de imagem. 

Os brincos, por exemplo, seriam objecto de estima da representada e são apresentados 

como parte de uma imagem de si, são parte de um conjunto de formas indissociáveis do 

ser. São traço. 

A sua pele é composta de matizes douradas rosas e verdes, tudo parece brilhar no rosto 

como se reflectisse uma luz na sua frente, mas há algo de contrastante na sua luz, a 

escuridão rodeia os olhos, como se todo o espaço se comprimisse num plano mais 

escuro e profundo, como se a luz à sua frente fosse absorvida. É aí que encontramos a 
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notícia da doença, um processo de consumação no seu rosto64. O seu olhar parece 

emergir desse umbral, o branco dos seus olhos e os dois reflexos de luz olham o lugar 

outro atrás de nós. O olhar transmite uma consciência sem lugar e não temos no seu 

rosto a disposição para a partida, a mesma confiança dos outros retratos, algo de 

singular nesta mulher, não transmite nem inocência da rotina das crianças nem a 

coragem do sujeito que se deixa guiar pelos deuses, este olhar exige algo, não há uma 

confiança total no mundo do lado de lá.  

Há nestes rostos uma inquietante apresentação de si mesmo, uma imagem do que está 

para vir, uma definitividade assumida – a imagem dupla que sucede, uma imagem 

escolhida, encomendada – Persona – máscara de si mesmo e os seus olhos estão 

predispostos para reassumir uma visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
64 Figura 21 em anexo.  
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Conclusão 

 

A imagem assume um carácter de substituição do ausente, torna-se numa prova da 

existência, uma notícia representada através dos traços dos artífices ou do contacto 

modelar da matéria sobre o rosto o elemento enunciador da personalidade e do que torna 

o representado singular. Há uma série de ideia que são elementares para compreender 

este modo de criar, em primeiro lugar estes exemplos não pretendem ser representações 

gerais e simbólicas de um todo, isto é, não ganham a singularidade pelo meio da palavra 

nem por um conjunto de elementos simbólicos enunciadores de estatuto ou 

personalidade inseridos na imagem, mesmo os casos menos realistas (no sentido da 

identificação de uma semelhança visual) como as máscaras Micénicas ou os crânios de 

Jericó, há uma necessidade de criar uma imagem única e singular do falecido. Em 

segundo lugar há uma necessidade em criar uma forma ou um artefacto que funcione de 

certa forma como substituto ou duplo de um indivíduo, que ou é enviado para a tumba 

com o morto ou se conserva no lugar do vivo com a família, e essa variação que 

podemos entender como espiritual ou social, é mutável e não encerrada nos rituais, no 

caso da Imago Romana, o positivo do molde da face do morto assume os dois lugares, a 

Domus da família e da descendência e a Rostra do cortejo fúnebre e da afirmação social 

da família. Os exemplos apresentados são também enunciadores do carácter mutável de 

um ritual, será possível pensar numa relação entre o costume da criação da máscara 

funerária Micénica e a Persona do teatro grego e a modo como esses dois mundos 

parecem coexistir na Imago Romana, que por sua vez parece evoluir de um costume 

elitista para uma tradição mais democratizada e difundida pelo império, sendo os casos 

dos moldes da família romana um exemplo disso, o carácter teatral desapareceu, mas a 

ideia de criar uma forma dupla, semelhante e acima de tudo reconhecível mantém-se, 

contudo, parece assumir uma forma de contacto diferente entre o vivo e o morto, nesses 

casos, assim como nos retratos das múmias Egípcias do mesmo século, a Imagem tem 

uma função de apresentar o falecido a um Outro que não o seu semelhante, quer dar 

notícia da identidade para um lugar-após vida. Esse carácter de imagem-transitória é 

visível embora de uma forma mais enigmática no ritual dos crânios das povoações 

neolíticas do crescente fértil, embora sejam de alguma maneira um retrato, uma imagem 

que quer apresentar o traço de alguém, cumprem uma função remissiva entre o morto e 

o vivo, alternam-se e sobrepõe-se os prazos naturais da deposição, o vivo reassume o 
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cadáver como parte do seu mundo e para isso acontecer, restitui ao osso a carne perdida, 

parece-me que essa noção é visível embora inversamente no modo de criação do retrato 

de El-Fayum, o retrato é criado em vida e é após a morte embutido no corpo-sarcófago. 

Há em todos estes exemplos, características que me parecem enunciadoras de uma outra 

maneira de realizar a imagem, se tivermos em conta as semelhanças entre os ícones 

primitivos do rito cristão e os retratos egípcios, assim como a ideia da imagem sem 

artifício concebida por contacto com o rosto de Cristo e toda a preocupação em dar 

notícia de si para uma reencarnação prometida. Acho que os olhos, os quais usei como 

referencia em todos os casos são também eles enunciadores dessa disposição: se há uma 

confirmação do estado no Soberano Heládico e o que parece ser uma particularidade em 

fechar o olho-concha do crânio decorado, por outro lado os olhos persistentes da face de 

Cuma e o olhar transcendente dos retratos parecem querer afirmar uma vida-póstuma do 

falecido. Esse modo de apresentar o morto parece criar as bases para a representação do 

Sagrado, uma ideia de imagem-pura singular mas com um carácter simbólico: é possível 

encontrar no Ícone um modo de representação que varia entre o retrato egípcio e as 

figuras das catacumbas romanas, e na própria representação de Cristo isso é visível, 

também aqui, nesta imagem há dois modos de apresentar: Cristo morto, ou Cristo 

transubstanciado em Deus? A diferença é perceptível nos olhos: se no ocidente é 

apresentado como cadáver na cruz no estertor da morte, no Ícone Bizantino o mesmo 

apresenta-se com os seus olhos abertos.  
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Anexo A 

 

Imagens referidas no texto

 
 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

01. Máscara Funerária em Ouro NM253, encontrada em Micenas,  1500 A.C, Museu Nacional de 
Arqueologia, Atenas. 

02. Máscara Funerária em Ouro NM254, encontrada em Micenas, 1500 A.C, Museu Nacional de 
Arqueologia, Atenas. 

03. Selo de ametista, encontrado em Micenas, 2000-1000 A.C, Museu Nacional de Arqueologia, Atenas. 

04. Estatueta em palha e gesso, encontrada em ‘Ain Ghazal, Jordânia, 7000 A.C, Museu Nacional da 
Jordânia, Aman . 

05. Quatro vistas do Crânio D112 encontrado em Jericó, 10100-9250 A.C, Museu Nacional da Jordânia, 
Aman . 

06. Pormenor do crânio D113 encontrado em Jericó, 10100-9250 A.C, British Museum, Londres. 

07. Pormenor do crânio D111 encontrado em Jericó, 10100-9250 A.C, Ashmolean Museum, Oxford. 

08. Crânio D112 encontrado em Jericó, 10100-9250 A.C, Museu Nacional da Jordânia, Aman . 

09. Crânio D111 encontrado em Jericó, 10100-9250 A.C, Ashmolean Museum, Oxford. 

10. Busto de homem desconhecido, 1º século D.C, Museu Albertinum, Dresden. 
11. Retrato em Terracota de um homem, 1º século A.C, Museu do Louvre, Paris. 

12. Cabeça em cera com olhos em vidro, encontrado em Cuma, 1ºséculo D.C, Museu Arqueológico de 
Nápoles, Nápoles. 

13. Positivo moderno em gesso executado a partir do molde de um adulto com aproximadamente 50 a 60 
anos, 160-180 D.C, Vaticano inv.294 
14. Positivos modernos em gesso executados a partir dos moldes de duas crianças, 160-180 D.C, Vaticano 
inv.229 e 232  

15. Positivo moderno em gesso executado a partir do molde da face de uma jovem, 70-115 D.C, Musée 
Gallo-Romain de Lyon.  

16. Positivo moderno em gesso retirado do molde da face de uma criança, 1º ou 2º século D.C, Musée 
Carnavalet, Paris. 

17. Sudário, 2ºséculo D.C, Museu Pushkin, Moscovo.  

18. Tondo dos dois irmãos, 2ºséculo D.C, Museu do Cairo, Cairo. 

19. Retrato de uma jovem em encáustica sobre madeira colocado numa múmia com inscrições, 130-140 
D.C, Museu do Louvre, Paris 

20. Retrato de Eirene em encáustica sobre madeira, com detalhes a ouro, 100-120 D.C, Würrembergische 
Landesmuseumm , Estugarda. 

21.Retrato de uma mulher em encáustica sobre madeira, 140-160 D.C, Manchester Museum, Manchester  
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