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Resumo 

 

A Arte é a exploração do imaginário de um artista; é um meio de comunicação 

entre uma mente, inundada de ideias e pensamentos, e o mundo. 

 A arte figurativa ao longo da História da Humanidade sempre foi um dos meios 

mais utilizados para a comunicação, “uma imagem vale mais que mil palavras”, e como 

nem sempre as pessoas souberam ler e escrever a imagem sempre foi um dos meios mais 

explorados para transmitir mensagens, histórias ou ideais. O corpo humano foi muitas 

vezes o objeto artístico mais utilizado para comunicar com o espectador, algo que, como 

artista, acredito ter um efeito mais imediato e direto na comunicação, por ser uma imagem 

com que o observador naturalmente se identifica. Assim sendo, acredito também que a 

expressão facial tal como a corporal (emoções, ações e carácter) têm bastante importância 

na comunicação com o observador. 

Este estudo foca-se essencialmente na importância que as expressões faciais têm 

e tiveram nas obras de arte figurativas. Como tal, o seu conteúdo consiste numa análise 

cuidada da anatomia da face (osteologia e miologia), da mímica das emoções e da 

representação da expressão facial nas obras ao longo da História de Arte. Consiste 

também numa breve análise à história da anatomia e da evolução do material didático, 

utilizado no ensino artístico. Um dos capítulos é dedicado à explicação da compreensão 

das expressões faciais através dos neurónios-espelho e a sua influência para a 

interpretação artística. No final deste estudo foi realizado também um breve estudo de 

caso onde foram contrapostas obras de arte públicas portuguesas (neste caso, de Lisboa) 

com obras públicas estrangeiras. 
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Abstract 

 

Art is the exploration of an artist’s imagination; it is a means of communication 

between a mind, flooded with ideas and thoughts, and the world. 

Throughout the History of Mankind, figurative art has always been one of the 

most commonly used means of communication - ‘a picture is worth a thousand words’ – 

and given that people could not always read and write, the image was always one of the 

means most explored in order to convey messages, stories or ideas. Artistically, the 

human body was the object that was most often used to communicate with the viewer. 

This, I believe, as an artist, produces a more immediate effect in communication, due to 

the fact that it is an image that the observer identifies with, naturally.  Therefore it is also 

my belief that facial expression, just as bodily expression (emotions, actions and 

character) has quite an important role in communicating with the observer. 

This study is focused mainly on the important influence that facial expressions 

had and have on figurative works of art. As such, it consists of a detailed analysis of the 

face’s anatomy (osteology and miology), of the mimicry of emotions and of the way facial 

expression has been represented throughout the History of Art. It also comprises a brief 

analysis of the history of anatomy and of the evolution of didactic materials used in artistic 

studies. One of the chapters is dedicated to explaining the understanding of facial 

expressions through the mirror neurons and how they influence artistic interpretation. At 

the end of this piece of research a brief case-study was also carried out, where Portuguese 

public works of art (in this case in Lisbon) were contrasted with public works in other 

countries. 
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Introdução 

 

O rosto é um dos elementos fundamentais do nosso corpo para a comunicação. 

Com ele podemos expressar sentimentos e emoções sem ter que emitir qualquer som, 

fazendo-o apenas com a ação e contração de determinados músculos.  

Como é afirmado por Jean Chevalier e Alain Gheerbrant “para compreender um 

rosto, é preciso vagar, paciência, respeito, juntamente com amor. Analisar um rosto sem 

o amar é aviltá-lo; é destruí-lo, assassiná-lo; é uma vivissecção. O rosto é o símbolo 

daquilo que há de divino no homem, um divino apagado ou manifestado, perdido ou 

reencontrado.”1 

A mímica facial é desde há muito tempo explorada pela Humanidade e tem 

bastante influência nas diversas culturas e sociedades do mundo, sendo por vezes contida 

ou até mesmo ocultada. 

Os artistas observaram e analisaram o corpo e o rosto com especial atenção, como 

podemos notar ao longo da História de Arte. Compreenderam a importância da fisionomia 

humana, usando-a muitas vezes como principal meio de comunicação com o espectador. 

Foram vários os artistas que estudaram e aprofundaram o conhecimento sobre o corpo 

humano, estudando a sua fisiologia, forma e volume. Estudaram anatomia, miologia e 

osteologia. Como iremos analisar, a representação da mímica e da emoção foram 

evoluindo ao longo dos tempos. As expressões faciais foram por vezes representadas de 

forma a intensificar a expressão plástica da obra ou, outras vezes, foram suavizadas de 

forma a destacar outros elementos das obras (como por exemplo a sua iconografia); foram 

também utilizadas para representar emoções, ações ou o carácter de determinada 

personalidade. 

Para proceder à análise da História de Arte, presente nas obras e, em particular 

para este estudo da mímica, será realizada uma revisão bastante sintetizada da anatomia 

da cabeça: osteologia, miologia e pele. Também será realizada uma observação cuidada 

da temática das emoções faciais, enumerando cinco principais e descrevendo-as (alegria, 

tristeza, surpresa, medo e cólera).  

                                                           
1 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário dos símbolos : mitos, sonhos, costumes, 

gestos, formas, figuras, cores, números. Lisboa: Teorema, D.L. 1994 [D.L. 2001]. p. 576 
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Houve particular interesse em realizar um trabalho prático de apoio a este estudo 

com o intuito de, posteriormente, servir de material didático. Como tal, foram realizados 

um total de treze auto-retratos em aguarela, representando as cinco emoções básicas e 

cada uma das suas fases (uma metade com pele e a outra com a representação dos 

músculos de superfície); foram também realizados cinco bustos representativos de cada 

emoção, expondo de um lado a expressão coberta com a pele e do outro a sua anatomia 

de superfície com os músculos e respetiva contração; também foram realizados dezasseis 

desenhos representativos de cada músculo da mímica. 

O presente estudo tem como objetivo analisar o desenvolvimento da mímica da 

face na História de Arte e como foi explorada e a sua importância para a compreensão do 

espectador da obra de arte. Iremos ver como o nosso cérebro interpreta as obras e a 

importância dos neurónios-espelho para esta ação.  

Foi também realizada uma breve revisão à história do estudo da anatomia humana 

e da sua particular importância para o ensino artístico, através de materiais didáticos, 

desde desenhos a esculturas.  

Propusemo-nos igualmente a realizar um breve caso prático de análise de obras 

públicas portuguesas (neste caso em particular de Lisboa), contrapondo-as com obras 

públicas estrangeiras, tendo em consideração se são da mesma época, ou se têm uma 

temática comum ou mesmo se têm uma composição formal e estética idêntica. Foram 

objeto deste estudo as seguintes obras: a Estátua Equestre de D. José I, a alegoria da 

Pátria da fachada do Museu Militar de Lisboa, o monumento à Guerra Peninsular e a 

estátua do Marquês de Pombal. 
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Osteologia e miologia da cabeça 

 

 

“You must begin your work with some knowledge of the form of the bones and 

muscles, and go on with the study of it while at work. (…)  

I beg you to observe that the knowledge of the bones is even more important than 

that of the muscular system; and do not lose sight of the fact, that “Anatomy teaches you 

the general laws of the human form, whilst the living model shows you the same laws 

applied, and modified by individual characteristics.””2 

LANTERI, Edouard 

 

Representar a cabeça humana requer uma observação cuidada para obter uma boa 

leitura da sua forma geral e particular. Como tal, o conhecimento da sua estrutura 

osteológica e miológica é necessário para compreender melhor toda a sua relação formal: 

volumes, formas e localização de alguns componentes individuais (especialmente da face 

– olhos, lábios, nariz e pavilhão auricular), importantes para a sua representação e 

interpretação.3  

O crânio tem grande importância como elemento estrutural da cabeça e é o 

responsável por grande parte do seu volume, tanto de frente como de perfil. Tal como o 

crânio, a mandíbula é importante para delinear a forma da cabeça, particularmente a forma 

da face. Estas duas estruturas são ambas fundamentais para determinar o sexo do 

indivíduo através de volumes e ângulos que poderemos traçar a partir de determinados 

pontos do crânio (por exemplo, a arcada supraciliar é normalmente mais volumosa no 

sexo masculino do que no feminino – ângulo glabelo-nasal)4. Podemos utilizar também 

estes elementos para inferir a idade e raça do indivíduo: por exemplo, num adulto a 

                                                           
2 “Devemos começar o nosso trabalho com algum conhecimento do formato dos ossos e dos músculos, 

continuando com o seu estudo ao longo do mesmo. (…) 

Gostaria que reconhecessem que o conhecimento dos ossos é mais importante que o conhecimento do 

sistema muscular; não perdendo de vista o facto de que “a anatomia nos ensina as leis gerais da forma 

humana, enquanto que o modelo vivo nos mostra as mesmas leis aplicadas, e modificadas através das 

características únicas de cada individuo.”” p.4, tradução do autor. LANTERI, Edouard - Modelling and 

sculpting the human figure. New York : Dover Publications, cop. 1985. 
3 CIVARDI, Giovanni, 1947 – La Testa Umana: Anatomia, Morfologia, Espressione per L’Artista. 

Milano: Il Castello, 2001. p.9 
4 Este não é o único método. 
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inclinação da fronte é mais recessiva produzindo um ângulo agudo (determinado através 

de uma linha que atravessa a horizontal de Frankfurt5, tocando nos pontos Trichion e 

Nasion) aproximadamente de 90º; na criança, a fronte é mais procidente, apresentando 

um ângulo obtuso com aproximadamente 100º.6  

O volume dos músculos é importante para determinar a forma do corpo humano, 

no entanto, na face e no crânio esse volume não é tão significativo na definição da forma 

morfológica (salvo algumas exceções). Na face, para além das ações vitais básicas (abrir 

e fechar os olhos, respirar, mastigar, etc.), os músculos são particularmente importantes 

para a execução das expressões faciais, uma vez que estas funcionam como um veículo 

visual de comunicação. 

Importante é também referir as linhas de força da pele, neste caso em particular 

na face, que são igualmente importantes para a expressão facial, surgindo muitas vezes 

com a contração dos músculos (por exemplo, como é utilizado na gíria os “pés de 

galinha”, que são pequenas pregas que surgem no canto externo do olho ao contrair as 

pálpebras ao rir). As linhas de força da pele dão origem mais tarde às rugas, pregas que 

surgem na face e no corpo ao longo envelhecimento.7 

O conhecimento da miologia, da osteologia e da pele é bastante importante para a 

interpretação e construção da cabeça humana. Este capítulo serve de apoio e de orientação 

aos capítulos seguintes de forma a providenciar o conhecimento necessário para a leitura 

dos mesmos. Contudo, serão somente nomeadas as estruturas importantes para a anatomia 

de superfície, na medida em que esta será a única a ser abordada ao longo do estudo. 

 

 Osteologia da cabeça: 

 A cabeça está dividida em duas partes: o crânio e a face. No adulto os ossos da 

face e do crânio estão articulados entre si através de articulações imóveis, à exceção da 

mandíbula que está separada e que se articula com o crânio. 

                                                           
5 Horizontal de Frankfurt – linha horizontal que atravessa o rebordo inferior da orbita e o meato acústico 

externo. 
6 CIVARDI, Giovanni, 1947 – La Testa Umana: Anatomia, Morfologia, Espressione per L’Artista. 

Milano: Il Castello, 2001. p.99, imagem 2.41 
7 Atlas da Anatomia. Trad. Literal Azul. Monique: h.f. Ullmann, 2009. p. 10 (ver fig. 15) 
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 O crânio e a face são compostos por vários ossos, no entanto só irão ser 

mencionados os considerados mais importantes para o tema. 

 Ossos do crânio:  

 O osso occipital articula-se com os ossos parietais, com os temporais e com o 

esfenóide.  

 Os ossos parietais articulam-se um com o outro na linha média, com o occipital, 

com os temporais e com o osso frontal. 

 Os ossos temporais articulam-se com o occipital, com os parietais, com o frontal 

e com dois ossos da face, os zigomáticos e a mandíbula (ou maxilar inferior). 

 O osso frontal constitui o rebordo superior das órbitas, articula-se na linha média 

com os ossos nasais e com as maxilas, dirigindo-se para a zona superior do crânio inflete 

para trás e articula com os dois ossos parietais. Este osso é importante em anatomia de 

superfície porque desenha a forma principal da fronte, pois nesta zona os músculos são 

pouco volumosos. Por cima do rebordo das órbitas encontram-se as arcadas supraciliares 

que dão volume às sobrancelhas. Na zona onde o osso frontal inflete para trás, existem 

em cada lado dois volumes designados por bossas frontais.  

 Ossos da face: 

 Os ossos da face mais relevantes em anatomia de superfície são: os nasais, as 

maxilas, os ossos zigomáticos e a mandíbula. 

 Os ossos nasais fazem parte do esqueleto nasal, constituindo a parte superior do 

mesmo. Estes articulam-se entre si na linha média – com o frontal e com as maxilas. 

Inferiormente, articulam-se com a cartilagem superior do nariz. 

 A maxila ou maxilar superior é um osso par, articulando-se um com o outro na 

linha média; entre eles existe uma abertura designada por abertura Piriforme (Cavidade 

Nasal). Articulam-se ainda com o osso frontal, com os ossos nasais e com os zigomáticos. 

Fazem também parte do rebordo inferior e medial da órbita. 

 Os ossos zigomáticos formam a saliência das “maçãs do rosto” e o rebordo inferior 

e lateral da órbita. Articulam com o osso frontal, com os temporais e com as maxilas. 

 A mandíbula ou maxilar inferior é, como já foi referido, o único osso móvel da 

cabeça e articula-se com os ossos temporais. Este osso contribui para a formação do terço 
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inferior da face, podendo ser mais curto ou mais alto, mais largo ou mais estreito, 

ajudando assim a caracterizar a face de cada indivíduo.  

 O esqueleto do nariz é composto por dois ossos nasais, pelo septo nasal ósseo e 

cartilagíneo (cartilagem interna), pela cartilagem superior e pelas cartilagens inferiores 

que são duas. As narinas não têm esqueleto, são formadas por um tecido conjuntivo denso. 

 

 Músculos da cabeça: 

 Podemos dividir os músculos da cabeça em grupos: o grupo dos músculos 

mastigadores, o grupo dos músculos da mímica, o grupo dos músculos oculomotores. 

Apenas será referido o grupo dos músculos da mímica, uma vez que é o mais relevante 

para o trabalho.  

Os músculos da mímica têm uma particularidade, na sua origem prendem-se no 

osso através de um tendão8 e inserem-se na face profunda da pele, sendo que as células 

do músculo prolongam-se para as fibras de colagénio da pele. Estes músculos também se 

distribuem em grupos: os músculos dos olhos, os músculos do nariz, os músculos da boca 

e os músculos do pavilhão auricular (o último não é relevante para a mímica do humano, 

e como tal não o iremos desenvolver). 

 Os músculos dos olhos são: o orbicular dos olhos, o corrugador e o occipitofrontal. 

 O orbicular dos olhos é um músculo cujas células se dispõem em círculo e à volta 

dos olhos. Este tem duas partes: a orbital e a palpebral. É um músculo pouco espesso, mas 

muito extenso e que ocupa toda a órbita; é um músculo contínuo à exceção de quando se 

insere no ligamento palpebral interno que por sua vez se prende ao rebordo interno da 

órbita; prende-se também à face profunda da pele. A sua função é fechar voluntariamente 

ou involuntariamente os olhos. 

                                                           
8 Salvo algumas exceções, como é exemplo o risório que se prende na aponevrose do músculo masséter. 
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Figura 1. Músculo orbicular dos olhos (desenho do autor) 

 O corrugador ou supraciliar tem um formato triangular, prende-se no osso frontal, 

imediatamente acima do nariz e na face profunda da pele na zona medial ou cabeça da 

sobrancelha. A sua função é subir a zona média das sobrancelhas e aproximá-las da linha 

média da face. 

 

Figura 2. Músculo corrugador (desenho do autor) 

 O músculo occipitofrontal é constituído por dois ventres musculares: o ventre 

occipital e o ventre frontal. Os dois estão unidos por uma espessa e ampla lâmina fibrosa 

que se une com a contra lateral, formando assim a aponevrose epicraniana ou gálea 

aponeurótica. O ventre occipital tem origem na parte posterior do crânio, nos dois terços 

externos da linha nucal superior (osso occipital) e no processo mastóide (osso temporal) 

e insere-se na margem posterior da aponevrose epicraniana. O ventre frontal tem origem 

na margem anterior da aponevrose epicraniana e vai inserir-se na face profunda da pele, 

correspondente à arcada supraciliar e à raiz do nariz. A sua função é elevar as 

sobrancelhas (originando rugas horizontais na pele da fronte) e, ao agir individualmente, 

eleva só uma sobrancelha. 
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Figura 3. Músculo occipitofrontal (desenho do autor) 

 Os músculos do nariz são: o prócero, o transverso do nariz e o dilatador das asas 

do nariz.  

 O músculo prócero ou piramidal tem um formato triangular. Tem origem na fáscia 

que cobre a parte inferior do osso nasal e a parte superior da cartilagem nasal superior; 

insere-se na face profunda da pele entre as sobrancelhas. A sua função é puxar as 

sobrancelhas para baixo, na zona da linha média. 

 

Figura 4. Músculo prócero (desenho do autor) 

 O músculo transverso do nariz9 tem um formato triangular e estende-se 

transversalmente sobre a zona média do nariz. Tem origem na cartilagem superior do 

nariz e as suas fibras orientam-se em direção ao sulco nasolabial; as fibras inferiores vão-

se prendendo à face profunda da pele, no sulco nasolabial, e as fibras superiores unem-se 

às fibras externas do músculo mirtiforme. A sua função é dilatar as asas do nariz.  

                                                           
9 Designado por vezes como músculo nasal.  
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Figura 5. Músculo transverso do nariz (desenho do autor) 

 O dilatador das asas do nariz é um músculo pequeno, fino, liso e triangular. Tem 

origem na parte de trás da narina, junto à prega naso-labial; as fibras musculares 

atravessam transversalmente a asa do nariz, prendendo-se à cartilagem e à face profunda 

da pele do bordo inferior da asa do nariz. A sua função é dilatar as asas do nariz. 

 

Figura 6. Músculo dilatador das asas do nariz (desenho do autor) 

Os músculos cutâneos dos lábios mais relevantes para o nosso trabalho são: o 

orbicular dos lábios, o zigomático maior, o zigomático menor, os levantadores comuns 

da asa do nariz e do lábio superior, o mais profundo e o superficial, o canino, o risório e 

o bucinador; na zona do mento são o depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio 

inferior e o músculo do mento. É também importante referir o músculo platisma. 

 O orbicular dos lábios tem o formato de uma elipse. É um músculo cujas fibras 

musculares se dispõem em círculo em torno do orifício bucal. É composto por duas partes: 

a periférica ou orbicular externa e a central ou orbicular interna. Na orbicular externa 

distinguem-se duas categorias de fibras, as fibras extrínsecas e as fibras intrínsecas. As 
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fibras extrínsecas pertencem aos músculos dilatadores que terminam na face profunda da 

pele, de um ou de outro lábio. No lábio superior, são as fibras que advêm do depressor do 

ângulo da boca e dos feixes interiores do bucinador e que se cruzam com os feixes 

superiores, terminando no lábio superior; no lábio inferior, são as fibras do canino e os 

feixes superiores do bucinador. As fibras intrínsecas pertencem aos músculos incisivos, 

que são quatro, dois para cada lábio. Os incisivos superiores prendem-se dentro do bordo 

externo do orifício mirtiforme; os incisivos inferiores inserem-se sobre a saliência 

alveolar do canino inferior. Tanto os incisivos superiores como os inferiores se prendem 

na face exterior da pele da comissura labial. A porção orbicular interna cobre o 

comprimento do bordo livre do lábio. A sua parte marginal é livre superficialmente; a sua 

parte excêntrica está coberta pelo orbicular externo. As suas fibras estendem-se sobre 

todo o comprimento dos lábios, unindo-se depois com as do lábio oposto, prendendo-se 

na pele e na mucosa da comissura labial. A função deste músculo é fechar a boca e realizar 

movimentos de sucção. 10 

 

Figura 7. Músculo orbicular dos lábios (desenho do autor) 

 O zigomático maior tem origem no osso zigomático e insere-se na face profunda 

da pele, mais especificamente na comissura labial. A sua função é puxar o canto da boca 

para cima e para fora. 

                                                           
10 Músculo orbicular dos lábios (ver fig.133, p.161) ROUVIÈRE, H. - Anatomie humaine : descriptive, 

topographique et fonctionnelle. 10ème ed . Paris : Masson, 1970. Vol. 1: Tête et cou. - 4, XXXV, 608 p. 

: il ; Vol. 2: Tronc. - 616 p. : il ; Vol. 3: Membres, système nerveux central. - 719 p. : il. 
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Figura 8. Músculo zigomático maior (desenho do autor) 

 O zigomático menor tem origem no osso zigomático e prende-se na face profunda 

da pele, na porção média do lábio superior. A sua função é puxar o lábio superior para 

cima. 

 

Figura 9. Músculo zigomático menor (desenho do autor) 

 Os músculos levantadores comuns da asa do nariz e do lábio superior são o 

profundo11 e o superficial12. A parte profunda do levantador tem origem na metade interna 

do rebordo inferior da órbita, acima do forame infra-orbital. As fibras são oblíquas, o 

músculo é largo, achatado e tem um formato quadrangular. A parte de cima do músculo 

está coberta pelo orbicular dos olhos e a parte interna (medial) pelo levantador superficial. 

O músculo intersecta o canino superficialmente e vai inserir-se na face profunda da pele 

do bordo posterior da asa do nariz e do lábio superior. O levantador superficial tem origem 

no processo frontal da maxila. A zona superior do músculo está coberta pelo orbicular 

                                                           
11 Designado por vezes como músculo levantador do lábio superior. 
12 Designado por vezes como levantador comum da asa do nariz e do lábio superior (isoladamente). 
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dos olhos. O músculo desce na diagonal e vai inserir-se na pele do bordo posterior da asa 

do nariz e do lábio superior. 

 

Figura 10. Músculos levantadores comuns da asa do nariz e do lábio superior – Porção 

superficial e profunda (desenho do autor) 

 O canino tem origem na fossa canina da maxila e insere-se na face profunda da 

pele do ângulo da boca e da comissura labial. Tem como função puxar o lábio superior 

para cima, elevando a comissura, mostrando os dentes. 

 

Figura 11. Músculo canino (desenho do autor) 

 O músculo risório tem origem na aponevrose do músculo masséter ou na glândula 

salivar (as teorias diferem, inclusive existem autores que não consideram este músculo 

nos seus estudos) e prende-se na face profunda da pele da boca, na comissura labial. A 

sua função é retrair o ângulo da boca para trás (lateralmente). 
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Figura 12. Músculo risório (desenho do autor) 

 O bucinador tem um formato quadrangular e é bastante extenso. As fibras 

musculares do bucinador consistem em três feixes horizontais que convergem 

anteriormente: a faixa superior dirige-se para baixo, a inferior para cima e a central está 

disposta quase horizontalmente. As fibras superiores e inferiores não só convergem no 

ângulo da boca, como se cruzam junto da comissura labial e se estendem ao longo da pele 

dos lábios. Este músculo tem origem no ligamento pterigo-maxilar e na superfície externa 

dos processos alveolares dos três últimos molares da maxila e da mandíbula, inserindo-

se na comissura labial. A sua função é deprimir e comprimir as bochechas contra a 

mandíbula e a maxila; é um músculo importante para assobiar e soprar (como é comum 

ver nos músicos que tocam instrumentos de sopro). 

 

Figura 13. Músculo bucinador (desenho do autor) 

 O músculo depressor do ângulo da boca ou triangular dos lábios tem um formato 

triangular. Tem origem na linha oblíqua da mandíbula (terço médio) e insere-se na 

comissura dos lábios, com parcial extensão ao lábio superior, formando uma pequena 



14 
 

porção do músculo orbicular dos lábios e entrelaçando-se com os músculos canino e 

zigomático maior. A sua função é puxar a comissura labial para baixo. 

 

Figura 14. Músculo depressor do ângulo da boca (desenho do autor) 

 O depressor do lábio inferior ou quadrado do mento tem um formato quadrangular 

e as suas fibras musculares dirigem-se diagonalmente da origem à inserção, onde se 

fundem com o músculo contra-lateral e com o músculo orbicular. Tem origem na linha 

oblíqua da mandíbula e insere-se na face profunda da pele do lábio inferior. A sua função 

é puxar o lábio para baixo e lateralmente. 

 

Figura 15. Músculo depressor do lábio inferior (desenho do autor) 

 O músculo do mento ou borla do mento tem origem na fossa incisiva da mandíbula 

e insere-se na face profunda da pele, na zona central do lábio inferior. A sua função é 

elevar a borla do queixo, projetar o lábio inferior para a frente e revirá-lo para fora e para 

baixo. 
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Figura 16. Músculo do mento (desenho do autor) 

 O músculo platisma é o músculo mais superficial do corpo. Tem origem na face 

inferior da mandíbula e na face profunda da pele da zona inferior da face e do canto da 

boca; insere-se na fáscia que recobre as partes superiores dos músculos peitoral maior e 

deltóide e na face profunda da pele, a que abrange a superfície da clavícula e do acrómio. 

A sua função é puxar o lábio inferior e a comissura labial para baixo, puxando também a 

pele do pescoço na zona da clavícula, na direção da mandíbula. 

 

Pele:  

 

A pele tem como característica o “facto de não possuir a mesma elasticidade em 

toda a sua extensão. Daí resultam as chamadas linhas de força, que predominam em áreas 

de menor extensibilidade cutânea.”13 As linhas de força são a razão da formação das rugas 

na pele e têm como característica serem perpendiculares aos feixes musculares. As rugas 

são um elemento importante para a representação da anatomia de superfície.  

  

                                                           
13 Atlas da Anatomia. Trad. Literal Azul. Monique: h.f. Ullmann, 2009. p. 2 
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Mímica facial e sua relação com as emoções 

 

As expressões faciais são parte importante da comunicação do ser humano, 

exteriorizam para o mundo as emoções que se sentem e que se vivem. “A face do homem 

designa o seu rosto, no qual se inscrevem os seus pensamentos e sentimentos”14 e sendo 

assim um meio tão importante de comunicação “o rosto não é, portanto, para si mesmo, 

é para o outro, (…); é a linguagem silenciosa. É a parte mais viva, mais sensível (sede 

dos órgãos dos sentidos) que, quer queiramos quer não, apresentamos aos outros: é o eu 

íntimo parcialmente despido, infinitamente mais revelador que todo o resto do corpo.”15 

Podemos assim dizer, e citando o professor Freitas-Magalhães, que “a expressão facial é 

decisiva para a comunicação das emoções.”16 

Primeiramente e antes de analisarmos as expressões faciais e as suas respetivas 

emoções, é pertinente entender o significado da palavra “emoção”. Derivada do latim 

emovere, o seu significado está sobretudo ligado ao movimento exteriorizado, sendo que 

o prefixo e- significa fora e movere significa movimento, ou seja mover para fora. A 

emoção é um conjunto de reações, variáveis na duração e intensidade, que ocorrem no 

corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental.17 O professor 

Freitas-Magalhães considera que a emoção não é um sentimento, mas sim uma resposta 

reativa e automática, ao nível do inconsciente; a emoção é um estado psicológico18.  

Qual então a verdadeira função da emoção e de a exprimir através do rosto? 

Podemos considerar que as emoções são um meio de expressão de um determinado 

sentimento ou o culminar de vários. Por exemplo, num sentimento de perda de um ente 

querido, de dor ou de abandono, podemos sentir tristeza, ou no caso de se ter perdido um 

jogo, ou de impotência, podemos sentir raiva (cólera). Em ambos os casos, o culminar 

dos sentimentos gera emoções, emoções que por vezes são exteriorizadas ou contidas de 

forma a não serem identificadas. Às vezes, a forma mais direta de descrever uma emoção 

                                                           
14 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário dos símbolos : mitos, sonhos, costumes, 

gestos, formas, figuras, cores, números. Lisboa: Teorema, D.L. 1994 [D.L. 2001]. p. 314. 
15 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain - Dicionário dos símbolos : mitos, sonhos, costumes, 

gestos, formas, figuras, cores, números. Lisboa: Teorema, D.L. 1994 [D.L. 2001]. p. 576 
16 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 99 
17"emoção", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/dlpo/emo%C3%A7%C3%A3o [consultado em 14-08-2014]. 
18 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 92 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
http://www.priberam.pt/dlpo/emo%C3%A7%C3%A3o
http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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pode não ser através de palavras, mas sim através de expressões faciais, através de 

contrações musculares que geram alterações no rosto de forma a serem interpretadas pelo 

observador. Por vezes, temos necessidade de ocultar determinadas emoções devido a 

questões sociais; nesse caso, procuramos esconder e alterar a contração dos músculos do 

rosto, mas existem também situações em que procuramos exprimir emoções que não 

sentimos no momento, como no caso de sermos fotografados, onde procuramos sempre 

esboçar um sorriso mesmo sem estarmos alegres19. Assim, concluímos que o uso da 

expressão facial é essencialmente um meio de comunicação social, de expressão e 

absorção de emoções. 

O rosto humano consegue produzir uma série de variações faciais, mas 

catalogadas como emoções básicas são 1120. Paul Ekman por sua vez considera apenas 7 

emoções básicas: a alegria, a tristeza, o medo, a surpresa, a aversão, a cólera e o 

desprezo21. Neste trabalho iremos abordar apenas 5 destas emoções (alegria, tristeza, 

surpresa, medo e cólera), sendo estas as que mais frequentemente se vêem representadas 

nas obras de arte. 

A alegria é normalmente associada a sentimentos positivos, como o bem-estar, a 

diversão, a satisfação e o prazer. Para Darwin “o riso parece ser a expressão genuína da 

alegria ou da felicidade”22, refere-se muitas vezes ao riso como a principal expressão 

desta emoção. No entanto, atribui um sistema gradual ao desenvolvimento desta emoção 

na face, que começa na gargalhada forte, passando para o riso moderado, depois para o 

sorriso largo, o sorriso e finalmente para uma expressão de mero contentamento23, no 

entanto diz também que “é possível, portanto, dizer-se que o sorriso representa o primeiro 

passo no desenvolvimento de uma gargalhada.”24 Facto é que o sorriso é a base da alegria 

e o riso/gargalhada é o seu culminar, e como tal iremos também atribuir a esta emoção 

                                                           
19 Neste trabalho iremos abordar principalmente as expressões faciais que são executadas involuntariamente 

(genuinamente). 
20 11 emoções básicas: a alegria, o interesse, a excitação, a surpresa, a tristeza, a cólera, o desgosto, o 

desprezo, o medo, a vergonha e a culpa. 
21 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 50 e 103 
22 DARWIN, Charles, 1809-1882 - A expressão das emoções no homem e nos animais. Lisboa : Relógio 

de Água, 2006. p. 181 
23 “Há no riso uma gradação que pode ser seguida, começando na gargalhada forte, seguindo-se depois no 

riso moderado, o sorriso largo e o sorriso, até à expressão de mero contentamento.” 

DARWIN, Charles, 1809-1882 - A expressão das emoções no homem e nos animais. Lisboa : Relógio 

de Água, 2006. p. 190 
24 DARWIN, Charles, 1809-1882 - A expressão das emoções no homem e nos animais. Lisboa : Relógio 

de Água, 2006. p.192 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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um sistema gradual, começando no sorriso fechado, depois no sorriso superior, no sorriso 

largo25 e por fim no riso. O sorriso fechado é por norma associado à boa disposição e ao 

sentimento de bem-estar constante e, apesar da contração muscular que produz ser muito 

reduzida, é facilmente percetível por qualquer pessoa. “O rosto não apresenta alterações 

fisiológicas significativas; o movimento muscular é reduzido; os lábios permanecem 

unidos; há elevação das comissuras labiais sem exposição dos dentes”26; surge também 

uma ligeira contração nas pálpebras inferiores. Pode-se também observar um ténue brilho 

no olhar. Os músculos atuantes nesta expressão são o orbicular dos olhos (zona palpebral 

inferior) que contraem a pálpebra inferior, o zigomático maior que puxa a comissura do 

lábio para cima e para trás e o músculo risório que puxa a comissura do lábio para trás. O 

sorriso superior surge normalmente num momento de boa disposição momentânea. “O 

rosto sofre alterações fisiológicas significativas; o movimento dos músculos ocorre com 

maior intensidade, sendo no entanto menos intenso que no sorriso largo; os lábios 

encontram-se separados; há elevação das comissuras labiais com exposição da arcada 

dentária superior.”27 A pálpebra inferior dos olhos contrai-se, semicerrando-os 

ligeiramente, formam-se pequenas rugas debaixo e no canto externo dos olhos, a boca 

adota uma forma de arco, as comissuras labiais são puxadas bastante para trás e para cima, 

abrindo a boca e expondo os dentes superiores. Segundo Duchenne, o músculo 

zigomático maior é o principal músculo acionado neste sorriso, contraindo-se com 

bastante intensidade, puxando os lábios bastante para trás e para cima; atribui também 

igual importância à contração do músculo orbicular dos olhos que semicerra as pálpebras, 

principalmente a inferior. Existe também a ação do músculo risório que puxa lateralmente 

as comissuras labiais da boca. O sorriso largo antecede o riso, é o “rastilho para uma 

explosão” de alegria. “O conjunto do rosto apresenta alterações fisiológicas 

significativas; movimento intenso dos músculos; lábios separados, elevação das 

comissuras labiais com exposição dos dentes superiores e inferiores.”28; grande contração 

das pálpebras, principalmente as inferiores, desenhando rugas carregadas à volta dos 

olhos; dilatação das asas do nariz, acentuando a prega nasolabial. Os músculos envolvidos 

no sorriso largo são: o orbicular dos olhos que semicerra as pálpebras, contraindo-as e 

aproximando-as uma da outra; o zigomático maior que se contrai com mais intensidade 

                                                           
25 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 62 
26 MESQUITA, Marilisa, 1986- - O sorriso humano. Lisboa : [s.n.], 2011. Tese de mestrado, Anatomia 

artística, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 2012. p. 15 
27 idem 
28 idem 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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puxando os lábios para trás e para cima; o músculo levantador comum da asa do nariz e 

do lábio superior que dilata as asas dos nariz e puxa o lábio superior para cima; o músculo 

risório puxa também e com mais intensidade a comissura labial para trás, abrindo mais o 

sorriso e expondo mais dentes (superiores e inferiores).  

Os sorrisos anteriormente descritos são considerados sorrisos genuínos, os três 

têm envolvidos tanto o músculo zigomático maior como o orbicular dos olhos (contração 

da pálpebra inferior)29, considerados por Duchenne como os músculos principais da 

mímica da alegria; caso não haja contração do músculo orbicular dos olhos e o sorriso 

seja somente desenvolvido através do zigomático maior, estamos perante um sorriso 

falso, que socialmente se domina por “sorriso amarelo” ou “pan-americano”. O riso surge 

num momento de alegria extrema, numa “explosão” de felicidade e de boa disposição, 

quando se houve uma boa piada ou algo de muito engraçado acontece. “O riso traduz-se 

na abertura da boca, com maior ou menor amplitude, o que provoca a retração e elevação 

das comissuras labiais. A contração do zigomático maior provoca a distensão da 

comissura labial, e pela elevação do lábio superior, nota-se uma consequente elevação na 

zona zigomática, originando a formação de rugas debaixo dos olhos. (…) A elevação do 

lábio superior e das faces provoca a exposição dos dentes superiores; o nariz parece 

diminuir e surgem múltiplas rugas transversais na pele do dorso do nariz. A prega 

nasolabial torna-se acentuada, com origem nas asas do nariz e que se prolonga até aos 

cantos da boca.”30 Na mímica do riso existe uma grande contração nos músculos dos 

olhos, semicerrando-os com bastante intensidade e por vezes fechando-os; à volta dos 

olhos surgem várias rugas, o nariz dilata-se e desenvolvem-se rugas horizontais no dorso 

do nariz, a boca abre-se bastante, expondo os dentes superiores e inferiores, os lábios são 

puxados para cima e para trás com mais intensidade e é criada a ruga nasolabial. O riso é 

normalmente acompanhado por sons emitidos pela garganta, designados por gargalhadas. 

Quando o riso/gargalhada é bastante intenso, o maxilar inferior faz pequenos movimentos 

para cima e para baixo, acompanhando as vocalizações. São vários os músculos 

envolvidos na mímica do riso, os orbiculares dos olhos (zona palpebral) que se contraem 

com bastante força semicerrando os olhos e puxando as sobrancelhas ligeiramente para 

baixo; o músculo transverso do nariz que cria as rugas horizontais na cana do nariz; o 

                                                           
29 Existem mais fatores, que podem ser utilizados, para distinguir as diferenças entre um sorriso verdadeiro 

e um sorriso falso (ver Facial Action Coding Sistem (FACS), EKMAN, FRIESEN, HAGER e FREITAS-

MAGALHÃES), no entanto não é significativo conhecê-los para o nosso estudo. 
30 MESQUITA, Marilisa, 1986- - O sorriso humano. Lisboa : [s.n.], 2011. Tese de mestrado, Anatomia 

artística, Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes, 2012. p.  49 
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prócero que puxa a extremidade interna das sobrancelhas para baixo; o dilatador das asas 

do nariz que dilata as asas do nariz juntamente com o levantador comum das asas do nariz 

e do lábio superior, que também puxa para cima o lábio superior; o zigomático maior que 

puxa as comissuras labiais para cima e para trás e o músculo risório que puxa as 

comissuras labiais bastante para trás expondo os dentes. Caso o riso se desenvolva para 

uma gargalhada intensa, todos estes músculos são contraídos com mais força e inclusive 

o músculo Platisma é acionado, abrindo ainda mais a boca. “Na emoção da alegria, o 

pensamento é rápido, ao contrário da tristeza. (…) A glabela franze-se, as sobrancelhas e 

as pálpebras superiores e inferiores elevam-se, os olhos dilatam-se e semicerram-se, as 

têmporas contraem-se. A raiz do nariz eleva-se e encorrilha, as zonas laterias do nariz 

elevam-se, as bochechas contraem-se para cima e para trás. Os cantos da boca alargam-

se, esticam-se um para cada lado e sobem, o queixo estica-se.” (FREITAS-

MAGALHÃES)31. 

  

Figura 17. Mímica da Alegria – representação da mímica do sorriso fechado e do sorriso 

superior e da respetiva ação muscular (desenho do autor) 

                                                           
31 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 113 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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Figura 18. Mímica da Alegria – representação da mímica do sorriso aberto e do riso e da 

respetiva ação muscular (desenho do autor) 

A tristeza está conotada a sentimentos geralmente negativos, sentimentos de dor, 

de perda, sofrimento, angústia, mágoa, entre outros. Podemos considerar três estádios no 

desenvolvimento desta emoção no rosto: a melancolia, a tristeza e o pranto/choro. A 

melancolia é um estado de tristeza constante, duradouro, é um estado em que se está 

continuamente desanimado, ostentando um rosto infeliz com as sobrancelhas na diagonal 

(sendo mais elevado o terço medial do que o terço lateral), criando pequenas rugas 

verticais entre as sobrancelhas e pequenas rugas horizontais na testa. Os músculos 

envolvidos neste primeiro estádio da tristeza são principalmente o corrugador que sobe a 

zona média das sobrancelhas e aproxima-as da linha média do rosto, criando as ditas 

pregas verticais; existe ainda uma ligeira contração do orbicular dos olhos, principalmente 

da zona palpebral inferior. O segundo estádio surge num estado de tristeza momentâneo, 

antecede o choro/pranto, desenha mais alterações no rosto do que a melancolia, as 

sobrancelhas assumem uma posição diagonal (sendo mais elevado o terço medial do que 

o terço lateral), criando rugas verticais entre as sobrancelhas e rugas horizontais na testa, 

os olhos ficam ligeiramente semicerrados, os cantos da boca são puxados para baixo e o 

lábio inferior é revirado para baixo (criando o que na gíria se chama de “beicinho”). Nesta 

mímica, o músculo corrugador contrai-se ligeiramente com mais força, puxando as 

sobrancelhas para cima e para junto da linha média (centro), aproximando-as, os 

orbiculares dos olhos contraem-se semicerrando as pálpebras, o depressor do lábio 
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inferior da boca contrai-se puxando os lábios para baixo, o depressor do ângulo da boca 

contrai-se puxando as comissuras labiais para baixo (atribuindo uma curvatura à boca 

com as extremidades viradas para baixo – o que dá uma conotação geralmente negativa) 

e por fim o músculo do mento que revira o lábio inferior para baixo. O estádio tristeza 

distingue-se do da melancolia devido à contração da zona inferior do rosto, mais 

especificamente do queixo. Por fim, o choro/pranto surge num momento de tristeza 

extremo ou durante uma emoção bastante forte, é normalmente acompanhado por 

lágrimas32, soluços e pequenas vocalizações de dor. A cara desenha linhas bastante 

carregadas na testa acompanhando a linha oblíqua das sobrancelhas, os olhos ficam 

semicerrados e fecham-se, havendo secreção de lágrimas, as narinas dilatam-se e o lábio 

superior é puxado para cima, o lábio inferior é puxado para baixo juntamente com as 

comissuras labiais, a boca abre-se e o lábio inferior é revirado para baixo, tremendo, e são 

expelidos sons, são também desenhadas linhas verticais no pescoço. Os músculos aqui 

envolvidos são o corrugador que se contrai com bastante intensidade, puxando as 

sobrancelhas para cima e aproximando-as na linha média, os orbiculares dos olhos que 

contraem as pálpebras uma contra a outra, fechando assim os olhos, os levantadores 

comuns da asa do nariz e do lábio superior que dilatam as asas do nariz e elevam o lábio 

superior, o depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio inferior que puxa o lábio 

inferior para baixo, o músculo do mento que revira o lábio inferior e por fim o músculo 

Platisma que também puxa os lábios para baixo. “Com a emoção tristeza, o rosto vai 

sofrendo mudanças: a glabela contrai-se, as sobrancelhas descem, as pálpebras inferiores 

contraem-se. As narinas contraem-se para baixo, as bochechas não têm movimento 

significativo, apenas descem ligeiramente. O queixo cai.” (Freitas-Magalhães)33 

                                                           
32 As lágrimas não são um elemento exclusivo da mímica da tristeza, por vezes em estados de alegria 

extrema (felicidade) pode levar à secreção de lágrimas. 
33 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 112. 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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Figura 19. Mímica da Tristeza – representação da mímica da melancolia, da tristeza e do 

pranto/choro e da respetiva ação muscular (desenho do autor) 

A surpresa é uma emoção que normalmente antecede outras emoções; após um 

susto poderão surgir emoções como a cólera, o medo, a alegria, sentimento de alívio, entre 

outros. É uma emoção curta, que tem pouca durabilidade. A surpresa pode surgir perante 

um susto ou um sobressalto. É característico desta emoção as sobrancelhas elevarem-se, 

desenhando fortes rugas horizontais na testa, os olhos ficarem muito abertos, as narinas 

ficarem bastante dilatadas e a boca abrir bastante assumindo um formato ovóide. Darwin 
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descreve esta emoção como uma preparação para a fuga, os olhos bem abertos, 

proporcionando uma melhor perceção do que está a acontecer, e narinas e boca bastante 

abertas para possibilitar a entrada de bastante de ar para se iniciar uma corrida34. Os 

músculos envolvidos na emoção do espanto são o occipito-frontal que sobe as 

sobrancelhas e o dilatador das asas do nariz que dilata as narinas. “As reações 

psicofisiológicas caracterizam-se pelo erguer acentuado das sobrancelhas, com 

consequente aumento da incidência da luz nos olhos. (…) A emoção surpresa é a mais 

sumária das emoções básicas, durando apenas alguns segundos. A surpresa é uma 

experiência breve e inesperada.”35 

 

Figura 20. Mímica da Surpresa – representação da mímica da surpresa e da respetiva ação 

muscular (desenho do autor) 

O medo surge perante um susto, um perigo, um nervosismo, uma preocupação, 

um terror, entre outros. Pode ser um sentimento de curta ou longa duração. Podemos 

atribuir ao medo dois patamares, o medo propriamente dito e o terror. No medo, os olhos 

abrem- 

-se, as sobrancelhas sobem com mais intensidade na linha média, criando uma linha 

oblíqua (descendente de dentro para fora), as narinas dilatam-se e a boca entreabre-se 

                                                           
34 DARWIN, Charles, 1809-1882 - A expressão das emoções no homem e nos animais. Lisboa : Relógio 

de Água, 2006. p. 259 
35 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 115 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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horizontalmente. Os músculos envolvidos são o occipito-frontal, que puxa as 

sobrancelhas para cima, o corrugador, que puxa o terço interno das sobrancelhas para 

cima e as aproxima da linha média, o dilatador das asas do nariz, que dilata as asas do 

nariz, o depressor do lábio inferior, que puxa o lábio inferior para baixo, e o mento, que 

revira o lábio inferior para fora. No terror, os olhos ficam arregalados, as sobrancelhas 

são puxadas para cima e aproximam-se na linha média, as narinas dilatam-se, a boca abre-

se bastante horizontalmente e surgem pregas verticais no pescoço. É geralmente de curta 

duração e é acompanhado por alguns gritos. Os músculos ativos são o occipito-frontal, 

que puxa as sobrancelhas para cima, o corrugador que puxa o terço interno das 

sobrancelhas para cima e as aproxima da linha média, o dilatador das asas do nariz, que 

dilata as narinas, o depressor do lábio inferior, que puxa o lábio inferior para baixo, o 

mento, que revira o lábio inferior, e o platisma, que puxa com mais intensidade o lábio 

inferior para baixo e para trás; este músculo cria também pregas verticais no pescoço. “As 

pálpebras superiores sobem e as inferiores contraem-se. O queixo descai-se e os lábios 

afastam-se na direção das orelhas.”36 

  

Figura 21. Mímica do Medo – representação da mímica do medo e do terror e da respetiva ação 

muscular (desenho do autor) 

 

                                                           
36 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 116 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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A cólera advém de sentimentos de revolta, desespero, irritação, ódio e violência. 

É um sentimento associado à luta, ao stress e à libertação de energia. Podemos distribuir 

a cólera por três patamares progressivos: a irritação, a raiva e a fúria. A irritação surge, 

como o nome indica, quando estamos irritados ou algo nos está a irritar, é um estado da 

cólera mais controlado e passivo. O terço interno das sobrancelhas é puxado para baixo e 

para junto da linha média, os olhos abrem-se, as narinas dilatam-se com bastante 

intensidade e os lábios contraem-se bastante, fechando a boca com força, o lábio superior 

fica pouco visível, desenhando apenas uma linha fina sobre o lábio inferior. Os músculos 

contraídos são o prócero, que puxa as sobrancelhas para baixo e as aproxima da linha 

média, o dilatador das asas do nariz, que dilata as narinas e o orbicular dos lábios, que se 

contrai com bastante força, empurrando os lábios (superior e inferior) um contra o outro, 

fechando assim a boca. A raiva é o segundo estádio da cólera, surge num momento de 

bastante irritação. O rosto adota um ar mais agressivo, as sobrancelhas assumem uma 

linha oblíqua, contraindo-se para baixo e para dentro na direção da linha média e criando 

linhas horizontais na zona do nasion, o nariz contrai-se, desenhando rugas transversais ao 

longo da cana do nariz, as narinas dilatam-se e os lábios arreganham-se, expondo os 

dentes, e o lábio superior eleva-se mais sobre o dente canino, expondo-o. A elevação do 

lábio superior, juntamente com a dilatação das narinas, provoca a prega nasolabial. O 

músculo prócero contrai-se com bastante intensidade, puxando as sobrancelhas para 

baixo e aproximando-as da linha média (desenhando as rugas horizontais na zona do 

nasion), o orbicular dos olhos contrai-se na zona orbital inferior, todos os músculos do 

nariz são contraídos, o transverso do nariz cria várias rugas transversais ao longo da cana 

do nariz, o dilatador das asas do nariz dilata as narinas e o levantador comum das asas do 

nariz e do lábio superior dilata as narinas e sobe o lábio superior, expondo os dentes. Na 

zona da boca, contraem-se o canino, que eleva o lábio superior e expõe o dente canino, o 

zigomático menor, que puxa para cima o lábio superior e expõe os dentes superiores, e o 

depressor do lábio inferior, que puxa o lábio inferior para baixo e expõe os dentes 

inferiores. Para finalizar, a fúria, a mais agressiva das emoções, o culminar da cólera, é 

normalmente um sentimento bastante “explosivo”, pronto para atacar. Desenha fortes 

linhas no rosto, pesadas e agressivas, as sobrancelhas ficam bastante contraídas, 

assumindo uma posição oblíqua bastante acentuada, descem e aproximam-se da linha 

média, os olhos ficam bastante abertos, socialmente designados por “olhos fulminantes”, 

o nariz fica bastante contraído, criando rugas transversais na cana do nariz, as narinas 

dilatam-se, a boca abre-se bastante, expondo os dentes superiores e inferiores e por vezes 
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é acompanhada por um grito. Mais uma vez, o prócero contrai-se, ainda com mais 

intensidade, puxando as sobrancelhas mais para baixo e aproximando-as da linha média, 

o orbicular dos olhos contrai-se na zona orbital inferior, criando algumas rugas na zona 

externa dos olhos; o transverso do nariz contrai-se, desenhando linhas transversais na 

cana do nariz e o dilatador das asas do nariz dilata as narinas com bastante intensidade 

juntamente com o levantador comum das asas do nariz e do lábio superior, que por sua 

vez puxa para cima o lábio superior, expondo os dentes; o canino puxa o lábio superior 

para cima, expondo o dente canino; o zigomático menor puxa o lábio superior para cima; 

o depressor do lábio inferior puxa o lábio inferior para baixo, expondo os dentes 

inferiores. “A testa e as sobrancelhas descaem-se e cerram-se, ligeiramente, os olhos. As 

sobrancelhas contraem-se para dentro, a raiz do nariz contrai-se e há uma dilatação das 

narinas. A boca fica cerrada (com pressão sobre os maxilares) e o queixo contrai-se para 

baixo.”37 

 

Figura 22. Mímica da Cólera – representação da mímica da irritação e da respetiva ação 

muscular (desenho do autor) 

 

                                                           
37 MAGALHÃES, Armindo, 1966 - A psicologia das emoções: o fascínio do rosto humano. Porto: 

Universidade Fernando Pessoa, 2011, p. 114 e 115. 

http://catalogo.bn.pt/ipac20/ipac.jsp?session=140846IP5T406.12873&profile=bn&uri=search=AL~!Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&term=Magalh%C3%A3es,%20Armindo,%201966-&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bnp
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Figura 23. Mímica da Cólera – representação da mímica da raiva e da fúria e da respetiva ação 

muscular (desenho do autor) 
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A mímica na História de Arte 

 

A História da Arte é quase tão antiga como a História do Homem e com ela 

podemos compreender quando é que o Homem começou a ter preocupação em resolver 

determinados pormenores, a nível artístico, científico, literário e intelectual. O fato é que 

a Arte acompanhou a evolução humana e o desenvolvimento do seu próprio intelecto. 

Podemos inclusive afirmar que a Arte sempre foi o principal estímulo do ser humano, 

incentivando-o a procurar, interpretar, desenvolver, ver mais além, sempre procurando 

evoluir. Não será por acaso que a arte sempre foi um elemento presente em todos os 

grandes impérios mundiais, em todos os momentos importantes da história universal. A 

Arte é visceral e faz parte de nós, vive connosco, direta ou indiretamente. A Arte é cultura, 

é emoção e expressão. Como tal, é um elemento importante para o nosso estudo e para o 

podermos prosseguir temos que fazer uma breve introdução à sua História e perceber a 

evolução que o rosto conquistou e como as emoções foram surgindo ou emergindo ao 

longo dos anos nas obras de arte. 

A História de Arte, segundo alguns autores, teve início na Pré-História. Podemos 

observar várias representações do corpo humano em paredes ou em pequenas esculturas 

realizadas em pedra. Estas representações eram muito sintetizadas e com pouco pormenor 

facial, mas no entanto não as devemos desvalorizar, pois são as primeiras tentativas de 

representação do rosto humano. Podemos observar em algumas destas esculturas o 

aparecimento de olhos, da arcada supraciliar e do nariz.38 

A arte do Próximo Oriente Antigo engloba várias civilizações: as artes Suméria, 

Acádia, Neo-Suméria, Babilónica, Assíria, Fenícia e Persa. Na arte Suméria os escultores 

já tinham noção da importância que o rosto tinha como meio de comunicação: “os rostos 

são o mais inconfundível, dominados por olhos grandes, quase redondos, acentuados por 

embutidos escuros de lápis-lazúli e conchas mergulhadas em betume, e por sobrancelhas 

poderosas que se reúnem sobre a cana do nariz. (…) Estudiosos inferem, a partir dos 

textos sobreviventes que a visão era um canal privilegiado de comunicação com os 

deuses, e de que as esculturas, com os olhos abertos em admiração, manifestam a 

                                                           
38 Ver fig.1.15., 1.19. e 1.23. do livro “A nova História da Arte de Janson”; JANSON, H. W., 1913-

1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. 
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reverência devida ao deus.”39. O mesmo facto se pode verificar na arte Neo-Suméria nas 

esculturas de Gudea, “(…), os olhos de Gudea estão completamente abertos, em sinal de 

reverência.”40. Nas outras civilizações, houve também uma preocupação em realizar uma 

correta representação do rosto humano, sendo que muitas vezes para o fazer sobressair e 

valorizar eram embutidos materiais preciosos e semipreciosos nos olhos. Podemos então 

constatar que um dos primeiros meios de expressão e comunicação foi encontrado no 

rosto, sobretudo nos olhos.41 

A arte Egípcia divide-se em três épocas: o Império Antigo, o Império Médio e o 

Império Novo. Divide-se também em duas categorias artísticas: as encomendas reais e os 

objetos fúnebres. No Império Antigo, tal como na arte suméria, os artistas egípcios 

(principalmente os escultores) tinham noção da importância do rosto e do poder do olhar. 

O rosto era a parte do corpo mais elaborada e por vezes era ornamentado com desenhos 

ou outros materiais.42 Principalmente nas encomendas reais o escultor tinha que ter noção 

que o olhar do rei representado tinha que exibir poder; que tinha de observar todas as 

cerimónias e eventos realizados em sua honra, participando indiretamente.43 Ainda no 

Império Antigo, eram também realizadas esculturas que representavam elementos 

importantes da sociedade ou com uma posição elevada; nota-se uma particular 

preocupação em demonstrar esse estatuto, usando ornamentos valiosos ou na conceção 

formal da figura, representando a zona abdominal volumosa, tal como o rosto, sinal de 

boa alimentação. Estas características demonstravam que o indivíduo representado 

possuía riqueza e que era bem-sucedido na carreira. Vejamos o exemplo da escultura em 

madeira do oficial Ka-Aper44 em que “(…) o retrato transmite uma impressão notável de 

vida, com os seus olhos de cristal de rocha, o rosto esculpido com sensibilidade; o queixo 

duplo e o abdómen generoso (…)”45. No Império Médio as artes sofreram uma rutura 

                                                           
39 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.26 
40 Idem, p.32 
41 A representação das mãos era também utilizada como forma de comunicação, através do seu 

posicionamento, tendo conotações bastante simbólicas. 
42 “Pupilas de cristal de rocha animam de tal forma os olhos (…)”, p.59; JANSON, H. W., 1913-

1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. 
43 “A estátua em melhores condições de preservação representa o rei sentado rigidamente, em pose erecta 

e frontal. Esta pose permitia-lhe observar e, num certo sentido, participar nos rituais que tinham lugar em 

sua honra.”, p.58 (ver escultura Khafré, de Guiza, ca. 2500 a.n.e. Diorite, altura 167,7cm. Museu Egípcio, 

Cairo); JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. 
44 Ka-Aper, de Sakara. ca. 2450-2350 a.n.e. Madeira, aprox. 109cm, Museu Egípcio, Cairo. 
45 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 61 
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com a tradição, principalmente nas convenções que orientavam as representações da 

realeza. “Ao invés de esculpir um rosto idealizado, de pele lisa, intocado pelo tempo – tal 

como fora hábito durante mais de mil anos – o artista optou por representar um rei com 

sinais de envelhecimento. O rei ostenta uma fronte enrugada, pálpebras descaídas e rugas 

sobre os olhos. (…) Expressões faciais ou sinais de envelhecimento, porém têm 

significados muito diferentes para sociedades distintas e é igualmente provável que a 

expressão, de lábios apertados, reflicta a nova face da autoridade real, projectando firmeza 

de propósitos.”46 A expressão facial foi então uma das inovações do Império Médio, 

representando o rosto mais naturalista e expressivo formalmente. No Império Novo, 

destaca-se principalmente o reinado de Akhenaton. Nota-se uma forte rutura com os 

cânones anteriores, onde o corpo humano passa a ser representado de forma distinta. Este 

estilo artístico é característico de Amarna, antigo Akhetaton, conhecido hoje como “Estilo 

de Amarna”. O estilo de Amarna, como anteriormente afirmado, rompe com as 

convenções típicas da representação da realeza. Essas alterações notam-se na 

representação do corpo em geral e em particular no rosto. “Os lábios grossos, o nariz e o 

queixo pronunciados e os olhos rasgados fazem com que o seu rosto seja rapidamente 

reconhecível.”47 – esta é a descrição do rosto da escultura de Akhenaton.48 Exemplo, 

também, desta inovação é a escultura (busto) da rainha Tié49, mãe de Akhenaton: “A 

escultura retrata elegantemente uma mulher envelhecida. Utilizando a madeira escura do 

teixo, com metais preciosos e pedras semi-preciosas nos detalhes, o artista atingiu um 

equilíbrio delicado entre a idealização das feições e os sinais de envelhecimento. As faces 

são formadas por planos suaves, e, por sua vez, contornos abstractos marcam as 

sobrancelhas, arqueadas sobre uns olhos marcantes, com embutidos de ébano e 

alabastro.”50 A arte Egípcia é visivelmente rica, desde os materiais, às técnicas e aos 

métodos utilizados, conquistando também um naturalismo suave na representação do 

corpo humano e do seu rosto. 

                                                           
46 Idem, p.63 
47 Idem, p.74 
48 Akhenaton, de Karnak, Tebas. 1353-1335 a.n.e. Arenito, altura aprox. 3,96 m. Museu Egípcio, Cairo. 
49 Rainha Tié, de Kom Medinet el-Ghurab, ca. 1352 a.n.e. Teixo, ébano, vidro, prata, ouro, lápis-lazúli, 

tecido, barro e cera. Altura 9,4 cm. Museu Egípcio, Berlim. 
50 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.75 
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A.  B.  

Figura 24. A. Ka-Aper, de Sakara. Museu Egípcio, Cairo. (pormenor) B. Akhenaton, de 

Karnak, Tebas. Museu Egípcio, Cairo. (pormenor) 

A arte Grega tinha uma temática principalmente humanística e religiosa, de 

homenagem aos heróis terrenos e divinos, contando as suas histórias e conquistas através 

de pinturas, relevos e esculturas. Foi a primeira civilização ocidental “a escrever longos 

textos dedicados aos seus próprios artistas.”51 Podemos dividir a arte grega em três 

períodos fundamentais: o período Arcaico, o período Clássico e o período Helenístico. O 

período Arcaico foi bastante influenciado pela arte Egípcia. Esta influência “terá tido 

origem no estudo cuidadoso e presencial das obras de arte egípcias e das técnicas 

utilizadas na sua execução.”52 As esculturas denominadas por Koré e Kouros53 são o 

perfeito exemplo dessa influência. As figuras eram bastante hirtas e frontais, mas os 

artistas conseguiram libertar o “peso da pedra”, principalmente das zonas vazias entre as 

pernas e entre os braços e o tronco. Estas zonas eram vazadas, ao contrário das esculturas 

egípcias que eram preenchidas com pedra; conseguiram também libertar completamente 

                                                           
51 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.107 
52 Idem, p.118 
53 Estas esculturas não estão diretamente relacionadas com nenhuma temática específica, foram encontradas 

tanto em santuários como em cemitérios, sendo assim difícil definir a sua função. É também difícil 

identificar variações nas feições individualizadas, colocando de parte a possibilidade de serem considerados 

retratos. Como tal os especialistas denominaram de Koré (Korai no plural) a representação feminina e de 

Kouros (Kouroi no plural) a representação masculina. As Koré eram representadas vestidas, apresentando 

a juventude e a graça feminina e os Kouros eram representados completamente nus (uma das inovações em 

relação à arte egípcia), possivelmente representando atletas ou heróis. 
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a figura do bloco posterior. As primeiras Korai e Kouroi ainda têm um estilo bastante 

estilizado, como podemos observar “nos grandes olhos abertos, realçados pelas 

sobrancelhas arqueadas e pelo tratamento linear da anatomia (…)”54. No entanto, existe 

uma clara evolução da representação destas figuras. Comparando, por exemplo, 

esculturas mais antigas dos Kouroi com umas relativamente mais recentes podemos 

observar no rosto a introdução de um pequeno sorriso (riso falso, pois não tem nenhuma 

contração dos olhos); no caso do Kouros de Anavisos55, “no geral, o rosto não tem a 

mesma aparência de máscara do Kouros de Nova Iorque, ainda que tenha os cantos dos 

lábios repuxados num sorriso artificial, chamado de “sorriso arcaico”, sem 

correspondência no olhar.”56 Também o sorriso evolui e é desenhado nas Korai, “o rosto 

é cheio, arredondado, e o sorriso mais suave e natural do que qualquer outro visto até 

agora, com os cantos da boca quase a tocarem as maçãs do rosto.”57 Sem querer especular, 

poderemos afirmar que, possivelmente, a razão do surgimento de uma ligeira emoção no 

rosto das esculturas, neste caso a alegria, advém do facto de estas esculturas poderem ter 

um fim comemorativo “positivo” (homenagem a heróis, deuses, juventude, etc), ao 

contrário da arte Egípcia, em que as esculturas tinham normalmente um fim 

comemorativo “negativo” (homenagem aos mortos). O fim do período Arcaico deu-se 

com o fim do período das guerras medo-persas entre gregos e persas, onde os gregos 

saíram vitoriosos. Devido à destruição causada pela guerra, os gregos tiveram que 

reconstruir as suas cidades (pólis), fazendo emergir novos monumentos, novos espaços 

públicos, novas esculturas, criando assim um novo período artístico designado por 

período Clássico. No início do período Clássico podemos observar uma transição da 

escultura arcaica para a escultura clássica, como por exemplo na escultura de Efebo de 

Kritios, que “Difere substancialmente dos Kouroi arcaicos acima discutidos, porque é a 

primeira estátua de pé, no verdadeiro sentido da expressão. Embora as figuras anteriores 

estejam em posição vertical – e não reclinadas, sentadas, ajoelhadas ou em gesto de correr 

– estão na realidade, em caminhada suspensa, com o peso do corpo uniformemente 

distribuído sobre as duas pernas, em pose rígida e não naturalista. Como os Kouroi que o 

antecederam, o Efebo de Kritios tem uma perna avançada; porém já se deu uma mudança 

importante: o escultor permitiu que o peso do jovem pareça deslocar-se de uma perna 

                                                           
54 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.119 
55 Kroisos (Kouros de Anavisos), ca. 540-525 a.n.e. Mármore. Altura 1,9m. Museu Nacional, Atenas. 
56 Idem, p.120 
57 57 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.121 
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para a outra, fazendo com que o corpo se apresente em assimetria calculada. (…)”58. A 

leveza do corpo e a conquista do seu movimento fez com o escultor se focasse 

substancialmente na expressão corporal e não tanto na expressão facial. Como tal, as faces 

eram representadas com uma expressão facial anatómica neutra, desaparecendo assim o 

“sorriso arcaico”59. No entanto, a conquista do movimento do corpo fez com que as 

esculturas ganhassem mais expressão plástica e corporal; os artistas conseguem 

representar o “movimento em potência”, impondo a intenção de ação nas suas obras e 

carregando o corpo de expressão através dos músculos em tensão e poses “gloriosas” 

(como por exemplo o Discóbolo60 de Míron). Mais tarde, as esculturas ganharam vida e 

especial atenção quando inseridas em templos; nos seus frisos e frontões; em baixo-relevo 

ou em alto-relevo. Os escultores voltaram a ter preocupação em representar as expressões 

faciais no rosto das figuras61. Por exemplo, no Templo de Zeus, em Olímpia, podemos 

ver no frontão ocidental, que conta a história da Batalha dos Lápitas e dos Centauros, a 

expressão de “dor e esforço desesperados dos rostos dos centauros”62. Podemos também 

observar a mestria de Fídias nas fachadas do Pártenon, onde em poucas das 92 métopas 

(que representam violentas cenas de combate) com o rosto intacto observamos expressões 

de raiva e de dor nos rostos dos soldados (por exemplo a métopa que representa Lápita e 

Centauro63). Na escultura do período Clássico tardio temos um escultor, Escopas de 

Paros, que se destaca pela sua sensibilidade em exprimir emoções no rosto das esculturas. 

“Escopas é mais conhecido pela emoção que esculpia no rosto das suas figuras. É o caso 

do fragmento de cabeça, proveniente de um frontão no Templo de Atena Alea na Tedeia, 

datado de cerca de 340 a.n.e., atribuída a Escopas ou a um artista profundamente 

influenciado pelas suas obras. A pele de leão sobre os cabelos identifica-o como Héracles 

ou Telephos, filho do herói. A suavidade dos planos e o arredondado do rosto são típicos 

da arte do período clássico, como se pode constatar pelo Pártenon, mas os olhos incisos 

no mármore são uma novidade absoluta, e contribuem com um efeito de sombra no 

                                                           
58 Idem, p.129 
59 “O sorriso arcaico também desapareceu, presumivelmente em consequência de uma observação mais 

próxima do rosto humano. (…) A cabeça vira-se ligeiramente para o lado, e desaparece o olhar frontalizado 

dos Kouroi anteriores, o que mergulha a figura no seu universo interior.”, p.130. Idem.  
60 Discóbolo. Cópia romana de original grego em bronze de ca. 450 a.n.e. Míron. Mármore. Tamanho 

natural. Museu delle Terme, Roma. 
61 Talvez por haver uma maior preocupação em passar as emoções que as histórias (que contavam nos 

frisos) pretendiam demonstrar. 
62 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.133 
63 Lápita e Centauro, métopa do lado meridional do Pártenon, ca. 440 a.n.e. Mármore. Altura 142,2 cm. 

Museu Britânico, Londres. 
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conjunto. Além disso, o escultor fez descair as extremidades exteriores das pálpebras 

sobre os olhos. São estas mudanças tão simples que imprimem ao rosto uma espessura 

emocional nunca antes vista, intensificada pela boca ligeiramente entreaberta e pelo virar 

decidido da cabeça.”64 Esta característica vai ter bastante influência nas esculturas do 

período Helenístico. “Se os escultores do século IV foram pioneiros na expressão da 

emoção e na exploração do movimento tridimensional, os artistas helenísticos avançaram 

um pouco mais nesse sentido.”65 O retrato foi o primeiro elemento a ser novidade na 

escultura deste período; nos dois períodos anteriores, os rostos não revelavam traços 

específicos e individuais das figuras representadas, algo conquistado no período 

Helenístico. Um dos impulsionadores “desta mudança foi Alexandre, o Grande. 

Reconhecendo a importância de uma imagem visual estável, Alexandre elegeu o escultor 

Lisipo como retratista exclusivo. (…) O rosto é idealizado e os planos são suaves, 

especialmente o da fronte. Porém, a individualidade da figura sobressai nos cabelos em 

desordem, feitos a partir do penteado característico de Alexandre (chamado anastole), e 

na ligeira oscilação da cabeça sobre o pescoço, que dá vida ao retrato e lhe retira o carácter 

de intemporalidade. Além disso, o general não olha o observador de frente, contempla a 

distância, de expressão arrebatada.”66 Uma das referências dos retratos realizados no 

período helenístico é o Busto-Retrato, de Delos67, onde podemos observar uma 

“modelação fluida das feições algo flácidas, a boca insegura e o sobrolho franzido [que] 

sugerem introspecção”68. Outra das novidades do período Helenístico é a conquista da 

expressão das emoções na própria composição escultórica e na torção das suas figuras. 

Dois exemplos exímios da junção destas características são as esculturas de Laocoonte69 

e do Gaulês Moribundo70, em que a própria composição e formalização das esculturas 

transmite dor, esforço e pesar. Esta emoção é conseguida através da torção, contração e 

posição do corpo. No rosto, podemos observar a contração dos músculos faciais, que 

desenham fortes pregas horizontais na testa, elevam as sobrancelhas na linha média e a 

                                                           
64 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p.148 
65 Idem, p.156. 
66 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 156 e 157 
67 Busto-Retrato, de Delos, ca. 80 a.n.e. Bronze. Altura 32,4 cm. Museu Nacional de Arqueologia, Atenas. 
68 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 157 
69 Grupo Laocoonte, de Hagesandro, Apolodoro, Atenodoro, da Escola de Rodes, séc. I a.n.e. Mármore. 

Museu do Vaticano, Roma (Cidade do Vaticano) 
70 Gaulês Moribundo, de Pérgamo (?), ca. 230-220 a.n.e. Mármore, tamanho natural. Museu Capitolino, 

Roma. 
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boca apresenta-se semiaberta, exprimindo dor ou agonia (esta descrição é mais visível no 

rosto de Laocoonte). Nos relevos das fachadas de grandes monumentos são também 

visíveis estas características. Podemos assim dizer que os gregos foram os 

impulsionadores da expressão facial (emocional) na arte, conquistando uma evolução 

técnica, anatómica e artística que irá inspirar artistas de outras épocas, como os artistas 

romanos, renascentistas, barrocos, modernos e contemporâneos.  

 

Figura 25. Kroisos (Kouros de Anavisos). Museu Nacional, Atenas. 

 

Figura 26. Lápita e Centauro. Museu Britânico, Londres. (pormenor) 



37 
 

 

Figura 27. Busto-Retrato, de Delos. Museu Nacional de Arqueologia, Atenas. 

 

Figura 28. Grupo Laocoonte. Museu do Vaticano, Roma (pormenor) 
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A arte Romana é bastante influenciada pela arte Grega. “A conquista progressiva 

da Grécia durante o século II a.n.e. levou ao fascínio pelas obras de arte gregas, que 

inundavam Roma como despojos de guerra. (…) Exibidas em paradas triunfais pelas ruas 

de Roma, as obras de arte terminavam a viagem acabando por decorar espaços públicos 

como o Pórtico do Teatro de Pompeu.”71 Como referido, as esculturas vindas da Grécia 

foram, por vezes, expostas em espaços públicos e eram bastante apreciadas pelos 

romanos, e por isso fascinaram a “elite” romana que começou a adquirir obras de arte 

gregas para expor nas suas villae (villa no singular – moradias romanas). No entanto, 

“sempre que os originais gregos não se encontravam disponíveis, os copistas [ofereciam] 

alternativas no estilo dos artistas gregos conhecidos.”72 Hoje em dia, muitas das obras 

gregas são conhecidas através de cópias romanas dos originais. A arte Romana destaca-

se pelos relevos comemorativos (como por exemplo, a coluna de Trajano73) e pelos 

retratos. Os retratos surgem num contexto comemorativo, de homenagear figuras 

políticas, militares, ou membros importantes da sociedade. Como tal, os retratos tinham 

que ser o mais realistas possíveis, sendo representados os traços característicos de cada 

rosto. “A maioria representa homens de uma idade avançada, com o rosto enrugado, com 

vincos profundos nas maçãs do rosto e na fronte. Sinais indicativos – como verrugas, um 

nariz encurvado, ausência de cabelo na testa – são acentuados mais que suavizados. (…) 

as imagens parecem abertamente realistas, o que levou a que fossem nomeadas veristas, 

do latim verus, que significa “verdadeiro.”74 Estes bustos/retratos, no entanto, não 

demonstravam qualquer tipo de emoção no rosto, as suas faces apresentavam uma 

expressão neutra e ausente de qualquer sentimento. A representação das emoções no rosto 

surgiria anos mais tarde durante o império tardio. Na sequência de várias sucessões ao 

trono e num período em que Roma enfrentava uma guerra civil, os seus imperadores eram 

representados com uma aparência agressiva, para demonstrar força, poder e provocar 

medo.75 No retrato de Filipe, O Árabe76, temos um exemplo perfeito da representação da 

                                                           
71 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 192 
72 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 193 e 194 
73 Coluna de Trajano, Apolodoro. 106-113 n.e. Mármore. Altura 38 m. Roma. 
74 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 195 
75 “Os retratos imperiais deste período partilham entre si uma aparência agressiva e militarizada, com o 

objectivo de reclamar o poder.” JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de 

Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 226 
76 Retrato de Filipe, O Árabe. 244 – 249 n.e. Mármore. Tamanho natural. Museu do Vaticano, Roma 

(Cidade do Vaticano) 
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cólera nesses bustos, “a orientação da cabeça, o sobrolho franzido e o semblante 

preocupado combinavam-se para apresentar ao exército o seu líder como um homem de 

acção.”77 Estes bustos são um excelente exemplo da força que a representação de 

emoções, através das expressões faciais, tem para o espectador.  

 

Figura 29. Retrato de Filipe, O Árabe. Museu do Vaticano, Roma. 

A arte Paleocristã é definida por ser uma arte destinada e produzida para cristãos, 

cujas imagens serviam para guiar e comunicar com os seus espectadores. Imagens de 

grandes dimensões foram proibidas e por vezes revogadas das igrejas e templos 

religiosos. As imagens tinham uma componente muito mais simbólica e naturalista, 

mesmo quando representado o corpo humano. A arte Bizantina, por sua vez, é específica 

do Império Romano Oriental, tendo uma cultura e um estilo bastante específicos; é 

fortemente influenciada pela arte Greco-romana.78 No princípio da arte Bizantina a 

                                                           
77 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 226 
78 “O termo Paleocristão não se refere estritamente a um estilo, mas a qualquer obra de arte produzida por 

cristãos, ou para cristãos, durante um período de tempo anterior à cisão entre a Igreja Oriental e a Igreja 

Ocidental, ou seja, mais ou menos durante os primeiros cinco séculos após o nascimento de Cristo. O termo 

Bizantino, por outro lado, já designa não só a arte do Império Romano Oriental como também a sua cultura 

específica e o seu estilo, indissociáveis da corte imperial de Constantinopla.” JANSON, H. W., 1913-
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temática das obras de arte era principalmente as conquistas do imperador Justiniano ou 

cenas bíblicas. Tanto na arte Paleocristã como na arte Bizantina, no período inicial, não 

foram reproduzidas quaisquer emoções no rosto das figuras representadas, essa tendência 

acaba por desvanecer no período médio e no período tardio. Nas pinturas presentes nas 

igrejas, que representam cenas bíblicas e da vida de Cristo, podemos observar por vezes 

determinadas emoções no rosto das figuras, como por exemplo dor e tristeza.79 

A Idade Média pode ser divida em três períodos: Alta Idade Média, o Românico 

e o Gótico. A Alta Idade Média “é, de certa forma, uma expressão generalista que usamos 

para descrever a produção artística de um conjunto de culturas e de uma variedade de 

regiões da Europa Ocidental ao longo de um período que se inicia com a Queda de Roma 

(476 n.e.) e termina no século XI.”80 É um período relativamente escasso a nível plástico 

e figurativo e as poucas figuras que existem desta época não expressam qualquer tipo de 

emoção no seu rosto, como tal não o iremos aprofundar. O período Românico é 

fortemente influenciado pela arte romana.81 Uma das características reintroduzidas foi o 

uso da escultura monumental, que em anos anteriores tinha sido substituída por pequenas 

esculturas e relevos, que eram usadas principalmente para a decoração arquitetónica. No 

entanto, nestas esculturas monumentais (como portais, pórticos e colunas) era difícil 

identificar qualquer tipo de emoção no rosto das figuras representadas, estas 

apresentavam quase sempre um semblante emocional neutro. A arte Gótica destaca-se 

pelas grandes catedrais edificadas, que praticamente “tocavam o céu”. As suas fachadas 

eram bastante elaboradas e decoradas com relevos e esculturas que representavam figuras 

religiosas (anjos, santos, Cristo, a Virgem, etc.). Na arte Gótica as figuras voltaram a 

esboçar ligeiras emoções na face, como podemos ver no exemplo da Anunciação e 

Visitação82, na catedral de Notre-Dame, “a figura do anjo é de assinalável graciosidade, 

(…). O pequenino rosto redondo, rodeado por uma moldura de madeixas onduladas, o 

                                                           
1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. p. 245 
79 “No mosaico da Crucificação de Dafni, Cristo é ladeado pela Virgem e S. João. Os gestos e as expressões 

faciais das três figuras transmitem um sofrimento nobre e contido.” JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova 

História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. p. 280 
80 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 321 
81 “A palavra “Românico” significa literalmente, “à maneira romana”, e é um termo estilístico que usamos 

hoje para designar a arte de grande parte dos séculos XI e XII.” JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova 

História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. p. 357 
82 Anunciação e Visitação, portal ocidental, Catedral de Notre-Dame, Reims. ca. 1230-1265. Paris, França. 
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sorriso aberto (…)”83 e a contração das pálpebras inferiores dos olhos, voltam a dar uma 

nova vida à expressão artística, comunicando com o espectador de uma forma mais 

emotiva e sentimental. Outro exemplo é a Pietà de Rouettgen84, na qual, apesar do pouco 

rigor anatómico, podemos observar nos rostos das figuras dor e sofrimento.85 O objetivo 

desta obra era transparecer a dor da Virgem e o sofrimento de Cristo para que o espectador 

também sentisse as mesmas emoções. O Gótico tardio surge principalmente nos países 

do norte da Europa, destacando-se principalmente os artistas do Gótico flamengo. A 

pintura tem uma componente muito mais naturalista e próxima do real. Os artistas 

procuram representar emoções nas suas obras, nomeadamente as que têm uma temática 

religiosa. Vejamos o exemplo do painel de Rogier van der Weyden, a Descida da Cruz86. 

As figuras apresentam uma tristeza e dor profunda nas suas faces, com os músculos 

depressores da boca contraídos e as lágrimas a escorrerem pelas maçãs do rosto, esta 

emoção é intensificada pela posição do tronco e das mãos. Mais uma vez, o objetivo de 

ter uma obra tão expressiva emocionalmente tem o propósito de comunicar com o 

espectador.87 O Gótico tardio vai ser o impulsionador da nova era artística designada por 

Renascimento. 

                                                           
83 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 421 
84 Pietà de Roettgen. Inícios do século XIV. Madeira, altura 87,5 cm. Museu da Renânia, Bona. 
85 “A escultura gótica, tal como a conhecemos hoje, manifesta um desejo de imbuir os temas tradicionais 

da arte cristã de maior apelo emocional. (…) A pietà de Roettgen foi esculpida em madeira e pintada de 

forma vibrante. (…) Aqui o realismo é um mero artifício destinado a aumentar o impacto da obra. Os rostos 

apresentam uma angústia e dor insuportáveis, (…). O objectivo é inequívoco: despertar horror e piedade 

suficiente avassaladores para que os crentes partilhem o sofrimento de Cristo (…).” JANSON, H. W., 1913-

1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2010. p. 441 
86 Descida da Cruz, de Rogier van der Weyden. ca. 1435. Óleo sobre painel, 2,2 x 2,6m. Museu do Prado, 

Madrid. 
87 “Rogier escolheu o momento em que o corpo de Cristo é descido da Cruz, numa composição em que as 

várias figuras em pranto se amontom numa caixa quadrada de pouca profundidade. (…) Van der Weyden 

quis aumentar o conteúdo expressivo das pinturas; a Descida da Cruz realça o impacto emocional da acção 

sobre os participantes. O desgosto está gravado no rosto das figuras, e as suas poses correspondem à 

dimensão sentida da perda.” JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de 

Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 500 
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Figura 30. Anunciação, Catedral de Notre-Dame, Reims. Paris, França. (pormenor) 

 

Figura 31. Pietà de Roettgen. Museu da Renânia, Bona. (pormenor) 
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O nome Renascimento, ou arte Renascentista, deriva da palavra italiana 

rinascimento e que significa “voltar a nascer”. O objetivo dos intelectuais da época 

(século XV) foi fazer renascer a cultura clássica, reintroduzindo o conhecimento da 

literatura e das artes clássicas. Um dos fatores principais que impulsionou esta cisma pela 

cultura clássica foi o aparecimento das primeiras escavações arqueológicas, que 

conduziram à descoberta de inúmeras obras gregas e romanas. Estas obras inspiraram os 

artistas renascentistas e tornaram-se num dos principais objetos de estudo desta época. 

Época do surgimento do Humanismo, onde uma elite de intelectuais estudava as “obras 

das Humanidades, com ênfase na retórica, literatura, história, filosofia moral e artes 

visuais.”88; “Enquanto os humanistas analisavam os textos antigos, os artistas estudavam 

as obras de arte da Antiguidade, não apenas para imitar pormenores ou motivos, mas para 

compreenderem os princípios que governaram o traçado dos edifícios e o naturalismo das 

esculturas.”89 Muitos artistas consideravam-se e “comportavam-se como intelectuais, 

investigando o passado e usando a ciência para resolução de problemas, do que resultou 

a elevação do seu estatuto.”90 Um dos melhores exemplos disso é Leonardo da Vinci, um 

visionário da época, que estudou e inovou em diversas áreas da ciência e das artes. Hoje 

em dia, vários autores modernos consideram que o Renascimento italiano encontra-se 

dividido em três períodos: “uma fase inicial, no século XV; o Alto Renascimento, período 

de realizações excepcionais; e o Renascimento Tardio”91. No primeiro período do 

Renascimento podemos destacar alguns artistas em particular, Donatello (escultor), 

Masaccio (pintor), Botticelli (pintor) e Verrocchio (pintor e escultor). Masaccio destaca-

se na representação das emoções nas faces das figuras que pintava. Em A Expulsão do 

Paraíso92, podemos observar a tristeza presente nas figuras de Adão e Eva e a expressão 

imperativa do anjo com as sobrancelhas franzidas. Adão tem as mãos no rosto e a cabeça 

cabisbaixa como se estivesse a chorar e Eva apresenta uma expressão de tristeza extrema, 

com a boca aberta, os lábios repuxados para baixo, os olhos semicerrados e as 

sobrancelhas na diagonal, elevando-se na linha média da face. Já Botticelli desenhava um 

sorriso muito ténue nas suas figuras como podemos ver no rosto de Primavera, da famosa 

pintura Primavera93. Donatello destaca-se por ser um exímio escultor, representando com 

                                                           
88 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 517 
89 Idem, p. 518 
90 Idem. 
91 Idem, p. 517 
92 A Expulsão do Paraíso, Masaccio. ca. 1425. Fresco. 214 x 90 cm. Capela Brancacci, Florença. 
93 Primavera, Sandro Botticelli. ca. 1482. Têmpera sobre madeira, 2,03 x 3,15 m. Galeria Uffizi, Florença. 
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particular cuidado os rostos e as feições das suas figuras, mas Verrocchio assume 

particular destaque no nosso estudo por representar no rosto das suas obras algumas 

emoções através das expressões faciais, como podemos observar em David94, na estátua 

equestre de Bartolommeo Colleoni95 ou no busto de Lorenzo de’ Medici96. Verrocchio na 

estátua equestre “estudou com minúcia a anatomia do cavalo, e vemos com que 

perspicácia observou os músculos da face e do pescoço de Colleoni. O mais admirável, 

porém, é a postura do cavaleiro, que parece estar à cabeça das suas tropas com uma 

expressão de destemido desafio.”97 Importante frisar que a expressão facial representada 

nas esculturas de Verrocchio, tanto na estátua equestre de Colleoni como no busto de 

Lorenzo98, é utilizada para exprimir, principalmente, a personalidade dos retratados e não 

propriamente uma emoção específica. O Alto Renascimento é um período de excelentes 

e grandiosas composições artísticas, criadas por artistas que “eram referidos como 

“génios” ou “divinos””99. Os artistas que mais se destacam neste período são Leonardo 

da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael e Ticiano.  

 

Figura 32. A Expulsão do Paraíso, Masaccio. Capela Brancacci, Florença. (pormenor) 

                                                           
94 David, Andrea del Verrocchio. ca. 1475. Bronze. Museo Nazionale del Bargello, Florença. 
95 Bartolommeo Colleoni, Andrea del Verrocchio. ca. 1479. Bronze, 395 cm (altura, cavalo e cavaleiro). 

Campo di SS. Giovanni e Paolo, Veneza. 
96 Busto de Lorenzo de’ Medici, Andrea del Verrocchio. ca. 1480. Terracota policromada. Coleção Samuel 

A. Kress, National Gallery of Art, Washington.  
97 GOMBRICH, E. H., 1909-2001 – A História da Arte. Trad. SABLER, António. Lisboa: Público, 2006. 

p. 293 
98 “A imagem capta o seu retrato, mas a fixidez do olhar e a boca, de cantos repuxados, dão-lhe uma 

intensidade que pretende expressar a sua personalidade.” JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História 

da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 556 
99 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 571 
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Figura 33. Busto de Lorenzo de’ Medici, Andrea del Verrocchio. Coleção Samuel A. 

Kress, National Gallery of Art, Washington. 

A obra mais conhecida de Leonardo da Vinci, e talvez de todo o mundo, é a Mona 

Lisa100. O seu peculiar e místico sorriso tem sido alvo de diversos estudos ao longo dos 

anos. Um estudo mais recente, de Margaret Livingstone, explica o porquê do sorriso de 

Mona Lisa ser tão curioso. Segundo Gombrich, da Vinci recorreu a uma técnica, 

denominada por sfumato, para “esconder” o sorriso de Mona Lisa, mas Livingstone 

desmistifica-a explicando que a técnica utilizada no quadro cria uma espécie de ilusão 

ótica - quando olhamos para a boca da pintura o sorriso perde intensidade; no entanto, se 

olharmos para o meio dos olhos, o sorriso torna-se novamente mais intenso e se olharmos 

para o fundo do quadro ficará ainda mais intenso - a explicação de Livingstone é que a 

nossa visão periférica lê com mais facilidade sombras, enquanto a nossa visão central lê 

e reconhece os pormenores, foca linhas. O sorriso de Mona Lisa é criado através de 

sombras e para o conseguirmos interpretar temos que o observar através da nossa visão 

periférica.101 Da Vinci “quis perceber como é que as pessoas ficavam quando choravam 

                                                           
100 Mona Lisa, Leonardo da Vinci. ca. 1503-1505. Óleo sobre madeira, 77 x 53,5 cm. Museu Louvre, Paris. 
101 LIVINGSTONE, Margaret - Vision and Art: The Biology of Seeing. Harry N. Abrams, 2008. p. 71 à 

73 
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e quando sorriam”102, quais as alterações que as suas emoções causavam no seu rosto, e 

para isso observava e executava bastantes esboços para as estudar.  

 

Figura 34. Mona Lisa, Leonardo da Vinci. Museu Louvre, Paris. (pormenor) 

Tal como da Vinci, Miguel Ângelo também estudou o corpo e procurou entender 

como é que as emoções surgiam e deveriam ser representadas. A capela Sistina103 é um 

dos mais famosos trabalhos de Miguel Ângelo, onde podemos observar a sua mestria e 

capacidade técnica, a sua capacidade de compreensão da natureza e da sua fisionomia. 

Dos milhares de rostos representados nas paredes e no teto da capela, podemos sentir 

emoção em praticamente todos eles. Miguel Ângelo é também conhecido pelas suas 

maravilhosas esculturas, como por exemplo o David104 ou a Pietà105. Na escultura de 

David, o artista impôs um olhar profundo e longínquo à obra, como se estivesse a “receber 

inspiração divina” para derrotar Golias, concedendo-lhe uma postura relaxada, confiante 

e ao mesmo tempo um franzir de sobrancelhas que lhe dá um olhar preocupado. 

Obviamente que a postura do corpo ajuda também a evidenciar a sua expressão 

                                                           
102 “He wanted to know how a person looked when they cried and when they laughed, (…)”, GOMBRICH, 

Ernes H., 1909-2001 - A Little History of the World. Trad. MUSTILL, Caroline. New Haven; London: 

Yale University Press, cop. 2005. p. 166 
103 Teto da capela Sistina, Miguel Ângelo. 1508-1512. Fresco, 40,5 x 14 m. Capela Sistina, Museu do 

Vaticano, Roma (Cidade do Vaticano) 
104 David, Miguel Ângelo. 1501-1504. Mármore, altura 4,08 m. Galleria dell’Acacdemia, Florença. 
105 Pietà, Miguel Ângelo. ca. 1498. Mármore, altura 173,9 cm. Basílica de São Pedro, Roma (Cidade do 

Vaticano) 
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emocional. A Pietà é uma obra que contrasta com as obras homónimas anteriores, de 

outros artistas e de outras épocas, como por exemplo a anteriormente referida Pietà de 

Rottgen. “Miguel Ângelo concebeu a despedida entre a Mãe e o Filho como um momento 

de calma e transcendência, e não de agonia, ou desespero.”106 A obra destaca-se pela 

expressão artística, técnica e plástica e não pela expressão emocional da temática107.  

 

Figura 35. David, Miguel Ângelo. Galleria dell’Acacdemia, Florença. (pormenores) 

Também a destacar é Rafael Sanzio. Uma das obras mais conhecidas deste artista 

é a Escola de Atenas108, onde representa um grupo de filósofos em torno de Platão e de 

Aristótles; no entanto, creio que devemos destacar a Transfiguração109, onde podemos 

identificar várias emoções e sentimentos nos rostos das figuras, como espanto, 

desconfiança, calma e inocência.  

                                                           
106 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 582 
107 É importante referir que Miguel Ângelo executou mais do que uma Pietà, sendo a mais conhecida a que 

se encontra na Basílica de São Pedro (Roma, Cidade do Vaticano). São ao todo quatro: uma como já vimos 

está em Roma, outra no Museo del Castello de Sforzesco em Milão, outra no Museo dell’Opera del Duomo 

em Florença e a outra na Galleria dell’Accademia di Belle Arti também em Roma. Podemos talvez 

especular que as outras três obras não terão ficado tão conhecidas por não estarem totalmente concluídas. 
108 Escola de Atenas, Frescos da Stanza della Segnatura, Rafael. 1508-1511. Palácio do Vaticano, Roma 

(Cidade do Vaticano) 
109 Transfiguração, Rafael. 1517-1520. Óleo sobre tela, 405 x 278 cm. Museu do Vaticano, Roma (Cidade 

do Vaticano) 
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O Renascimento tardio e o Maneirismo italiano são assinalados por terem um 

estilo menos formal, ligeiramente mais solto. Na pintura torna-se característico na pintura 

por utilizar cores mais vivas e figuras mais delgadas e altas. O Maneirismo procura 

representar movimento através da distribuição das figuras e das torções realizadas pelos 

seus corpos. Miguel Ângelo e Ticiano foram os precursores do Maneirismo, inspiraram 

diversos artistas e alguns deles acabaram também por se destacar, como é o caso de 

Bronzino, Parmigianino, Ticiano (pintores) e Giovanni Bologna, mais conhecido por 

Giambologna (escultor). As obras mais conhecidas de Miguel Ângelo nesta época são a 

capela dos Medici110, O Juízo Final111 e as Pietà de Florença112113 e Milão114. A obra 

Alegoria de Vénus115, de Agnolo Bronzino, é um excelente exemplo da importância que 

as expressões faciais assumem na Arte. Neste caso em especial as expressões faciais 

assumem um papel importante na descrição da intriga do tema representado. A Loucura 

é representada por uma criança que esboça um sorriso largo no seu rosto e ao mesmo 

tempo matreiro; o Pai Tempo franze as sobrancelhas, apresentando um ar desconfiado; o 

Engano, de boca aberta, lábios ligeiramente repuxados para baixo e sobrancelhas 

elevadas, representa terror ou medo; a Inveja apresenta uma expressão de desespero, com 

as mãos a agarrar os cabelos, boca bastante aberta como se estivesse a gritar e 

sobrancelhas elevadas na linha média; o Cupido e a Vénus apresentam um sorriso muito 

ténue, com uma expressão de prazer; o Prazer, representado por um híbrido, meio mulher 

meio serpente, apresenta uma face relativamente neutra; também as máscaras 

representadas no canto inferior direito do quadro têm os músculos da face 

cuidadosamente representados e bem observados – a primeira máscara e mais visível, 

expressa talvez um sentimento de nojo ou desconfiança. Giambologna foi um exímio 

escultor, realizou notáveis representações de animais116, mas uma das suas obras mais 

famosas é O Rapto das Sabinas117, excelente exemplar da escultura maneirista – 

                                                           
110 Capela dos Médici, Miguel Ângelo. Basílica de São Lourenço, Florença. 
111 O Juízo Final, Miguel Ângelo. 1534-1541. Fresco, 13,7 x 12,2 m. Capela Sistina, Museu do Vaticano, 

Roma (Cidade do Vaticano). 
112 Pietà, Miguel Ângelo. ca. 1546. Mármore, altura 2,34 m. Museo del Opera del Duomo, Florença. 
113 Pietà, Miguel Ângelo. ca. 1555. Mármore, altura 2,53 m. Museo dell’Accademia, Florença. 
114 Pietà, Miguel Ângelo. ca. 1564. Mármore, altura 195 cm. Museo del Castello de Sforzesco, Milão. 
115 Alegoria de Vénus, Agnolo Bronzino . ca. 1546. Óleo sobre madeira, 146,1 x 116,2 cm. The National 

Gallery, Londres. 
116 Como por exemplo a Coruja (1567. Bronze, altura 47 cm) ou o Peru (1567. Bronze, altura 59 cm) que 

se encontram no Museo Nazionale del Bargello na divisão designada por Verone. 
117 O Rapto das Sabinas, Giambologna. Concluído em 1583. Mármore, altura 4,1 m. Loggia dei Lanzi, 

Piazza della Signoria, Florença. 



49 
 

representação de movimento através da posição das figuras e da sua torção118. As figuras 

representadas apresentam uma expressão facial mista, tanto de tristeza como de terror e 

pânico, boca aberta, lábios repuxadas para baixo e sobrancelhas elevadas na linha média.  

O Renascimento teve início em Itália, mas também surgiu noutros países da 

Europa: França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Portugal, etc.. Podemos destacar alguns 

artistas como El Greco (natural da Grécia, mas que desenvolveu grande parte da sua 

carreira em Espanha) foi um visionário do Maneirismo; como Dürer que foi um 

importante pintor do Renascimento nórdico (Alemanha, Nuremberga), destacando-se 

principalmente por ser um excelente desenhador; como Nuno Gonçalves, pintor 

português, conhecido pela realização dos Painéis de São Vicente de Fora119. 

O Barroco é um “estilo grandioso, turbulento, dinâmico e avassalador (…)”120, 

destaca-se pelas suas grandes composições artísticas, pela elaborada expressão plástica, 

artística, corporal e facial (emoção). O Barroco tem especial destaque em Itália e em 

Espanha. Desenvolve-se também nos Países Baixos, em França e em Inglaterra. 

Em Itália, devemos destacar dois artistas barrocos importantes, Caravaggio e 

Bernini. Caravaggio foi um extraordinário pintor, exímio a representar o corpo humano e 

as suas emoções. Foi o inventor de uma técnica designada por tenebrismo, que tem como 

base o alto contraste, um jogo de luz e de sombra. As obras mais relevantes de Caravaggio 

para o nosso estudo são talvez a Cabeça da Medusa121, a Judite e Holofernes122 e o 

Incrédulo S. Tomé123. As três são pinturas carregadas de expressão facial, com um 

excelente estudo anatómico e emocional. O rosto da Medusa demonstra medo, pânico, 

terror e raiva, e ao mesmo tempo uma expressão congelada pelo seu próprio mal. 

Caravaggio captou a essência do momento em que a Medusa se transforma em pedra e é 

                                                           
118 “(…) as figuras formam uma espiral ascendente, em movimentos cuidadosamente ensaiados. (…) O 

contraste entre forma e conteúdo, que os maneiristas encorajavam, encontrou aqui uma das suas expressões 

de maior clareza.” JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição 

ocidental. 9ª ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 612 
119 Painéis de São Vicente de Fora, Nuno Gonçalves. 1470-1480. Óleo (?) e Têmpera sobre madeira de 

carvalho, Painel dos Frades – 207,2 x 64,2 cm, Painel dos Pescadores – 207,2 x 64,2 cm, 

Painel do Infante  – 206,4 x 128 cm, Painel do Arcebispo  – 206 x 128,3 cm, Painel dos Cavaleiros  – 

206,6 x 64,2 cm, Painel da Relíquia  – 206,5 x 63,1 cm. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa 
120 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 675 
121 Cabeça da Medusa, Caravaggio. 1597-1598. Óleo sobre tela, montado sobre folha de choupo, diâmetro 

58 cm. Galleria degli Uffizi, Florença. 
122 Judite e Holofernes, Caravaggio. 1598-1599. Óleo sobre tela, 145 x 195 cm. Galleria Nazionale d’Arte 

Antica, Roma. 
123 Incrédulo S. Tomé, Caravaggio. 1601-1602. Óleo sobre tela, 107 x 146 cm. Schloss Sanssouci, 

Bildergalerie, Postdam. 
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decapitada; observa e representa com especial cuidado a expressão do rosto do híbrido, 

desenhando de forma correta a contração muscular do rosto, um misto de raiva e terror, 

com as sobrancelhas bastante elevadas e ao mesmo tempo contraídas na linha média, os 

olhos bastante abertos olhando para baixo, como se estivesse a ver o seu reflexo com 

noção de que tinha sido derrotada, e boca bastante aberta como se estivesse a libertar um 

grito. “Caravaggio registou precisamente este momento de clímax dramático e projectou 

a cabeça decapitada da Medusa, armada com cobras, como um reflexo do escudo 

convexo. A boca e os olhos muito abertos: jactos de sangue jorram do pescoço cortado 

um instante antes. O seu último e terrível esgar parece congelado no seu rosto; ela fita 

penetrantemente o observador e ameaça também transformá-lo em pedra.”124 No quadro 

Judite e Holofernes podemos mais uma vez observar a atenção que Caravaggio dava às 

expressões faciais das figuras que representava, compreendendo assim a sua importância 

na comunicação com o espectador. “O corpo poderosamente modelado de Holofernes 

contorce-se em convulsão, o sangue jorra abundantemente do pescoço, e o rosto está 

distorcido de dor e de choque. (…) Ela olha com uma evidente expressão de horror para 

o rosto distorcido de dor da sua vítima e, com os braços totalmente estendidos, parece 

querer manter a maior distância possível dele (…)”125; já a sua criada, que a acompanha, 

“observa espantada a cena sem revelar qualquer tipo de compaixão (…) A expressão 

facial quase grotesca da empregada cria um eficaz contraste com a caracterização 

psicológica sensível de Judite. (…) Caravaggio está interessado acima de tudo na 

representação das extremas emoções e da dimensão psicológica do drama.”126 Por último, 

é pertinente ainda referir o quadro Incrédulo S. Tomé, em que a expressão de espanto 

expressa no rosto do apóstolo é de uma poderosa vivacidade e naturalismo, as 

sobrancelhas elevam-se e os olhos estão bastante abertos e atentos, mostrando a sua 

incredulidade. Caravaggio foi exímio a representar a beleza natural do mundo e era 

considerado um “naturalista”, copiava “fielmente a natureza, quer a considerasse feia ou 

bela.”127  

                                                           
124 SCHÜTZE, Sebastian – Caravaggio : As Obras Completas. Trad. BOLÉO, João Bernardo Paiva; 

Köln: Taschen, cop. 2010. p. 70 e 71 
125 Idem, p. 76 
126 Idem, p. 76 
127 GOMBRICH, E. H., 1909-2001 – A História da Arte. Trad. SABLER, António. Lisboa: Público, 2006. 

p. 393 
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Figura 36. Cabeça da Medusa, Caravaggio. Galleria degli Uffizi, Florença. 

 

Figura 37. Incrédulo S. Tomé, Caravaggio. Schloss Sanssouci, Bildergalerie, Postdam. 

 

 
 



52 
 

Gian Lorenzo Bernini, o mestre da escultura barroca, concedia às suas esculturas 

uma leveza que muitos não conseguiram, as suas obras realizadas em pedra parecem 

elevar-se no ar, libertando-se de qualquer peso. “O estilo de Bernini, ainda que tenha 

evoluído a partir da escultura maneirista, sob vários aspectos, impôs-se pelo seu carácter 

único e revolucionário, de que o artista deu sinais logo no início da carreira.”128.Tal como 

é característico no Barroco, Bernini invoca movimento e grandes contrastes de luz e 

sombra através de volumosos e ricos panejamentos e da própria colocação das obras, que 

influenciavam a incidência da luz, criando assim o contraste desejado. São várias as obras 

deste artista que poderíamos enumerar para o nosso estudo, no entanto só nos iremos 

debruçar nas seguintes: David129, O Rapto de Prosérpina130, Êxtase de Santa Teresa131, 

A Beata Ludovica Albertoni132 e Alma Danada133, também conhecida por Anima 

Dannata. Na escultura de David, a emoção e o sentimento presentes na obra são 

representados de uma forma harmoniosa, a expressão facial corresponde à expressão 

corporal de uma forma análoga, envolvendo ainda mais o espectador. A expressão facial 

representa determinação, confiança e esforço, as sobrancelhas estão franzidas, os olhos 

fixos no oponente e a boca cerrada, com os lábios bem apertados um contra o outro. “Se 

compararmos o David de Bernini com o de Miguel Ângelo, e nos interrogarmos qual dos 

dois está mais próximo do friso do altar de Pérgamo ou do Laocoonte, a balança pende a 

favor de Bernini, cuja escultura partilha com as obras do Helenismo aquela união de corpo 

e espírito, de movimento e emoção, que Miguel Ângelo se esforçou, conscientemente, 

por suavizar. (…) O David de Bernini ostenta a violência de expressão, o movimento e o 

dinamismo do Laocoonte.”134 Também O Rapto de Prosérpina é bastante opulento, as 

duas figuras humanas são representadas com um excelente cuidado anatómico – tanto a 

musculatura de Plutão como o corpo feminino de Prosérpina. As mãos de Plutão agarram 

e enterram-se na gordura da coxa de Prosérpina, concedendo à obra um carácter ainda 

mais naturalista. O grupo escultórico é também bastante dinâmico e cheio de movimento, 

acentuando a temática e o carácter emocional da obra. As expressões faciais são, 

                                                           
128 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 699 e 700 
129 David, Bernini. 1623-1624. Mármore, 1,70 m. Galleria Borghese, Roma. 
130 O Rapto de Prosérpina, Bernini. 1621-1622. Mármore, 2,25 m. Galleria Borghese, Roma. 
131 Êxtase de Santa Teresa, Bernini. 1645-1652. Mármore, tamanho natural. Capela Cornaro, Igreja Santa 

Maria della Vittoria, Roma. 
132 A Beata Lodovica Albertoni, Bernini. 1671-1674. Mármore, maior que tamanho natural. Capela Altieri, 

Igreja S. Francesco a Ripa, Roma. 
133 Alma Danada, Bernini. 1619. Mármore, tamanho real. Palazzo di Spagna, Roma. 
134 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 700 
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igualmente, um fio condutor do tema: podemos observar a voracidade no rosto de Plutão 

e um sorriso vitorioso, como de quem acabou de conquistar o que queria; já Prosérpina 

ostenta um olhar triste, com as sobrancelhas elevadas na linha média e lágrimas a 

escorrerem pelas maçãs do rosto, o seu olhar está direcionado para trás e para fora da 

obra, como se estivesse a olhar para a mãe enquanto é raptada. As obras Êxtase de Santa 

Teresa e A Beata Ludovica Albertoni têm um carácter expressivo e emocional de certa 

forma idêntico. Ambas aparentam um estado de êxtase e clímax na sua expressão corporal 

e facial - os seus rostos denunciam o prazer que sentem. No Êxtase de Santa Teresa 

“vemos o anjo que docemente se abeira dela, e a santa desfalecida em êxtase.”135; “A 

santa desfalece num transe extático, os seus membros estão pendentes inertes e 

imobilizados, a sua cabeça tomba para trás, os seus olhos estão semicerrados e a boca 

abre-se num gemido quase audível.”136. “ Se compararmos o rosto da santa desfalecida 

com qualquer obra realizada em séculos anteriores, verificamos que Bernini conseguiu 

uma intensidade de expressão facial que jamais fora tentada em arte.”137 Por último, uma 

das primeiras obras de Bernini, Alma Danada. Esta é uma obra carregada de expressão 

facial, que nos remete para os bustos de Messerchmidt (que iremos ver mais à frente). É 

uma obra que faz par com uma outra, Alma Abençoada138; estas representam as almas que 

são salvas e as que são condenadas. O busto Alma Danada representa “um jovem 

reprimido na sua angústia, olhando para baixo como se estivesse a ver e ao mesmo tempo 

a sentir os horrores do Inferno.”139 Os olhos estão bastante arregalados, as sobrancelhas 

bastante elevadas e a boca muito aberta – esta expressão desenha um misto de surpresa e 

terror no rosto da jovem alma. Bernini “rejeitou deliberadamente todas as limitações e 

levou-nos a um extremo de emoção que os artistas haviam até então evitado.”140 A 

escultura religiosa de Bernini “tem por alvo ajudar o contemplador a “sentir” os 

acontecimentos milagrosos, exercendo uma forte impressão sobre os sentidos. (…) 

Bernini foi um artista profundamente enraizado no humanismo renascentista. Na sua 

                                                           
135 GOMBRICH, E. H., 1909-2001 – A História da Arte. Trad. SABLER, António. Lisboa: Público, 2006. 

p. 438 
136 “The saint is swooning in an ecstatic trance, her limbs hang inert and numb, her head has sunk back, 

her eyes are half closed and the mouth opens in an almost audible moan.” Trad. Do autor. 

WITTKOWER, Rudolf, 1901-1971 - Bernini : the sculptor of the roman 

baroque. London : Phaidon, cop. 1997. p. 158 
137 Idem, p. 440 
138 Alma Abençoada, Bernini. 1619. Mármore, tamanho real. Palazzo di Spagna, Roma. 
139 “(…) a young man unrestrained in his anguish, staring down as if seeing and at the same time 

experiencing the horros of Hell.” Trad. Do autor. WITTKOWER, Rudolf, 1901-

1971 - Bernini : the sculptor of the roman baroque. London : Phaidon, cop. 1997. p. 13 
140 GOMBRICH, E. H., 1909-2001 – A História da Arte. Trad. SABLER, António. Lisboa: Público, 2006. 

p. 440 
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escultura, o gesto e a expressão são fundamentais como artifícios emocionais, comuns ao 

Renascimento, mas Bernini usa-os como uma liberdade que parece anticlássica.”141 

Vemos em Bernini e na escultura barroca italiana uma forte influência da arte Helenística, 

movimento e emoção, representação psicológica e espiritual das figuras representadas e 

uma excelente observação do natural. 

A.  B. 

 

Figura 38. A. David, Bernini. Galleria Borghese, Roma. (pormenor) B. O Rapto de 

Prosérpina, Bernini. Galleria Borghese, Roma. (pormenor) 

                                                           
141 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 702 
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Figura 39. Êxtase de Santa Teresa, Bernini. Capela Cornaro, Igreja Santa Maria della Vittoria, 

Roma. (pormenor) 

 

 

Figura 40. Alma Danada, Bernini. Palazzo di Spagna, Roma. 

O Barroco, como referido anteriormente, surge também noutros países da Europa 

e, consequentemente, com ele surgem também vários artistas. Em Espanha, os artistas 

que mais se destacam são Ribera e Velázquez; nos Países Baixos, são Rubens, Anthony 

van Dyck, Rembrandt e Vermeer; em França, Nicolas Poussin e Pierre-Paul Puget. Por 

último, na Alemanha, o mais pertinente para o nosso estudo, Franz Xaver Messerschmidt 

(Barroco tardio). Messerschmidt dedicou boa parte da sua obra às expressões faciais, 
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levou ao extremo a mímica do rosto, libertou-se dos cânones clássicos e esmiuçou o 

naturalismo da emoção e da expressão. Realizou uma série de bustos, designada por 

“Cabeças de Carácter”, em que observa, experimenta e representa várias expressões 

faciais, representando emoções ou simplesmente “caretas”. Vejamos um excelente 

exemplo da mímica da alegria, um auto-retrato do autor, um busto designado por O artista 

tal como se imagina a rir142. Messerschmidt representa-se com um sorriso superior, 

pálpebras inferiores contraídas, olhos semicerrados, representa rugas de expressão no 

canto externo dos olhos e os cantos dos lábios puxados para cima, abrindo a boca e 

expondo os dentes superiores. É um excelente exemplo de um sorriso verdadeiro 

representado em escultura. Vejamos agora outro exemplo de um busto de Messerschmidt 

que não representa uma emoção, mas sim uma ação. O Homem que boceja143 representa, 

como o nome indica, um homem que boceja e como tal Messerschmidt representa a 

contração dos músculos envolvidos nesta ação. O rosto revela uma explosiva vivacidade 

ao espectador, quase contagiando-o com o bocejo. Os músculos estão fortemente 

contraídos, “A face está como que convulsionada; o nariz está franzido, e as pálpebras, 

que parecem inchadas, estão fechadas. Por cima destes, formam-se grandes saliências e 

sulcos profundos. À volta dos olhos formam-se pés de galinha, sendo que alguns descem 

até às bochechas. A principal característica deste busto é a boca tão aberta que torna 

visível a cavidade bocal; (…) No centro a língua é arqueada contra o palato. É por causa 

desta boca aberta que se entende que esta cabeça (…) é como a expressão fiel de um 

homem a bocejar.”144.  

                                                           
142 O artista tal como se imagina a rir, Messerschmidt. 1777-1781. Estanho, 43,1 x 23 x 25 cm. Coleção 

particular, Bélgica.  
143 O Homem que boceja, Messerschmidt. 1777-1781. Estanho, 43 x 22 x 24 cm. Szépművészeti Múzeum, 

Budapeste. 
144 “Le visage est comme convulsê; le nez est froncé, et les paupières, qui semblent gonflées, son fermées. 

Au-dessus de celles-ci se sont formés de gros renflements et de profonds sillons. Au coin des yeux se 

déploient en éventail de pattes d'oie, certains descendant jusqu'aux joues. La principale caractéristique de 

cette tête est sa bouche si grande ouverte que l'on peut voir la cavité buccale; celle-ci, représentée avec 

soin,a été retravaillé. En son centre, la langue s’est arquée contre le palais. C’est en raison de cette bouche 

ouverte que l’on a perçu cette tête, après le mort de l’artiste, comme la fidèle représentation d’un homme 

en train de la bâiller.” Trad. do autor. PÖTZL-MALIKOVA, Maria; SCHERF, Guilhem - Franz Xavier 

Messerschmidt : 1736-1783 : from neoclassicism to expressionism.  Paris : Louvre éditions, 2011. p. 

162 e 166 
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A.  B.  

Figura 41. A. O artista tal como se imagina a rir, Messerschmidt. Coleção particular, Bélgica. 

B. O Homem que boceja, Messerschmidt. Szépművészeti Múzeum, Budapeste. 

Durante o Rococó, um dos artistas que utilizou as expressões faciais nas suas obras 

foi Claude Michel, mais conhecido por Clodion. Realizou várias esculturas de pequena 

escala com o objetivo de decoração de interior e utilizava nas suas obras temas bastante 

fantasiosos e mitológicos. Ficou bastante conhecido pelos faunos que realizava, 

manifestando nos seus corpos e rostos o carácter brincalhão (e atrevido) característico 

destes seres. Por exemplo, na obra Ninfa e Sátiro145, podemos observar o carácter erótico, 

atrevido e alegre do fauno; no seu rosto um sorriso “malandro”, com as comissuras labiais 

muito puxadas para cima e a boca aberta e um olhar apaixonado. Clodion foi um dos 

artistas que fez a transição para o Neoclássico. 

A arte Neoclássica é fortemente influenciada pela Antiguidade e tem como base 

os ideais do Iluminismo. São vários os artistas que podemos enumerar desta época como 

Jean-Antoine Houdon, Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen (escultores) e Jacques-Louis 

David (pintor); no entanto, só iremos fazer referência aos dois primeiros. Canova 

representou várias figuras da mitologia grega, como Perseu, Orfeu, Teseu, Héracles, entre 

outros, mas também desenvolveu algumas obras religiosas, ligadas à igreja católica, como 

                                                           
145 Ninfa e Sátiro, Clodion. ca. 1780. Terracota, altura 59 cm. The Metropolitan Museum of Art, Nova 

Iorque.  



58 
 

a Madalena Penitente146 ou o túmulo do Papa Clemente XIII147. A obra Madalena 

Penitente é um dos excelentes exemplos das obras de Canova em que o artista utilizou a 

expressão corporal e facial para descrever a tristeza e o arrependimento de Madalena. A 

cabeça está cabisbaixa, as sobrancelhas elevadas na linha média, a boca semi-aberta e as 

lágrimas a escorrer pelas maçãs do rosto. Esta emoção é acentuada pela posição do corpo.  

Também Jean-Antoine Houdon recorreu às expressões faciais para descrever 

emoções ou simplesmente personalidades, não fosse ele um retratista. Uma das suas obras 

mais conhecidas e mais relevantes para o nosso estudo é a escultura denominada por 

Voltaire Sentado148. “O seu talento de retratista quase se nos afigura sobrenatural quando 

contemplamos obras como Voltaire Sentado, em que a fisionomia e a personalidade do 

retratado são aparentes na obra esculpida (…).Pormenores como a pele do pescoço, 

flácida, a boca desdentada de cantos caídos e as vincadas rugas de expressão, bem como 

os ombros afundados, não deixam dúvidas quanto à fragilidade do velho filósofo. 

Houdon, porém, captou brilhantemente a chama do fino intelecto e de toda a graça do 

espírito de Voltaire, na inclinação da cabeça e no sorriso.”149 Depois desta descrição 

podemos constatar a importância que tem o rosto como veículo de comunicação. “Nos 

seus maravilhosos bustos, Houdon deu continuidade à tradição iniciada por Bernini mais 

de cem anos antes.”150 

                                                           
146 Madalena Penitente, Canova. ca. 1793-1796. Mármore, 90 cm. Pallazo Doria-Tursi, Génova. 
147 Túmulo do Papa Clemente XIII, Canova. 1787-1792. Mármore. Basílica de São Pedro, Roma (Cidade 

do Vaticano). 
148 Voltaire Sentado, Houdon. 1781. Modelo em terracota para um original em mármore, altura 119,3 cm. 

Instituto e Museu Voltaire, Genebra. 
149 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 835 
150 GOMBRICH, E. H., 1909-2001 – A História da Arte. Trad. SABLER, António. Lisboa: Público, 2006. 

p. 472 
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Figura 42. Madalena Penitente, Canova. Pallazo Doria-Tursi, Génova. 
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Figura 43. Voltaire Sentado, Houdon. Instituto e Museu Voltaire, Genebra. 

 

O Romantismo tem como base a razão e a emoção e surge durante a Revolução 

Industrial. “ De todas as artes visuais, é a pintura que associamos com mais rapidez ao 

romantismo porque, ao contrário da escultura e da arquitectura, era o meio artístico que 

permitia maior espontaneidade na expressão da emoção.”151 Em Espanha, foi Francisco 

Goya quem mais se destacou, usando as expressões faciais como um meio para transmitir 

mais sensibilidade às obras e ao espectador, como podemos ver por exemplo nas pinturas 

3 de Maio de 1808152 ou em Saturno devorando um dos seus filhos153. Em França, 

podemos destacar Théodore Géricault, Eugène Delacroix (pintores) e François Rude 

(escultor). Uma das obras mais relevantes de Géricault é A Jangada da Medusa154, onde 

o artista representa emoções como tristeza, esperança e dor nos rostos das figuras 

                                                           
151 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 843 
152 3 de Maio de 1808, Goya. 1814. Óleo sobre tela, 2,67 x 4,06 m. Museu do Prado, Madrid. 
153 Sem Título (Saturno devorando um dos seus filhos), Goya. ca. 1819-1823. Fresco destacado montado 

em tela, 145 x 82,9 cm. Museu do Prado, Madrid. 
154 A Jangada da Medusa, Géricault. 1818-1819. Óleo sobre tela, 4,9 x 7,16 m. Museu do Louvre, Paris. 
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naufragadas. No Romantismo, uma das obras com mais peso emocional é A Partida dos 

Voluntários de 1792155 (ver figura 63, pág. 83) de François Rude. Esta obra expressa o 

medo dos voluntários que “se ofereceram para defender a jovem República francesa da 

ameaça austríaco-prussiana, em 1792”156. A Liberdade (ou França ou Pátria) surge 

representada por uma mulher com uma armadura e asas, que chama os voluntários. O 

rosto demonstra um semblante preocupado e ao mesmo tempo determinado, com a boca 

bem aberta, em chamamento, os olhos bem arregalados e as sobrancelhas contraídas. As 

figuras dos voluntários detêm um rosto preocupado e amedrontado, com as sobrancelhas 

contraídas e elevadas na linha média, os olhos arregalados e a boca ligeiramente descaída 

para baixo. 

 

Figura 44. Sem Título (Saturno devorando um dos seus filhos), Goya. Museu do Prado, 

Madrid. 

                                                           
155 A Partida dos Voluntários de 1792 (La Marseillaise), François Rude. 1833-1836. Calcário, aprox. 12,8 

x 7,9 m. Arco do Triunfo, Paris. 
156 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 872 
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A partir do Romantismo, o progresso artístico torna-se mais rápido, surgem vários 

movimentos artísticos e em curtos espaços de tempo157. Como tal, a partir deste parágrafo 

iremos mencionar essencialmente artistas e não tanto épocas ou movimentos específicos 

da arte. 

Gustave Courbet (pintor - Realismo) ficou conhecido pelas suas obras realistas e 

com um alto teor erótico e sensual. Realizou vários retratos e auto-retratos, entre eles O 

Homem Desesperado158. Neste quadro o artista representa-se com uma expressão 

desesperada, olhos bem arregalados, sobrancelhas elevadas e a boca semi-aberta. Um 

poderoso retrato que demonstra o impacto que a expressão facial tem na arte (neste caso 

específico na pintura). 

 

Figura 45. O Homem Desesperado (Auto-Retrato), Courbet. Coleção privada. 

Jean-Baptiste Carpeaux teve também especial cuidado na representação das 

expressões faciais, como podemos ver em grande parte das suas obras, em particular em 

                                                           
157 Movimentos artísticos, finais do século XIX, séculos XX e XXI, por ordem cronológica: Realismo, 

Impressionismo, Pós-Impressionismo, Simbolismo, Arte Nova; Modernismo (novas vanguardas): 

Fauvismo, Cubismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Modernismo, Dadaísmo, Surrealismo, 

Construtivismo, Neoplasticismo, Hiper Realismo, Expressionismo Abstrato, Expressionismo Figurativo, 

Arte Performativa, Pop Art; Arte Contemporânea: Arte Minimal, Pós-Minimalismo, Land Art, Site-

Specific, Arte Conceptual, Videoarte, Instalação,  
158 O Homem Desesperado (Auto-Retrato), Courbet. ca. 1843-1845. Óleo sobre Tela. Coleção privada. 
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A Dança159, em Neapolitan Fisherboy160 ou até em Ugolino e seus filhos161. Nas duas 

primeiras nota-se um peculiar sorriso no rosto das figuras, um sorriso divertido e bem-

disposto. As pálpebras inferiores contraídas, as comissuras labiais puxadas para cima e a 

boca ligeiramente aberta, expondo os dentes superiores. Na escultura de Ugolino 

representa dor e desespero nas faces das figuras, principalmente na figura de Ugolino que 

agarra a face em desespero, olhando o infinito; as sobrancelhas estão bastante contraídas 

e a boca aberta como se fosse chorar. É uma escultura com um conteúdo emocional muito 

forte, expresso praticamente no rosto. 

 

Figura 46. Neapolitan Fisherboy (O Pequeno Pescador Napolitano), Carpeaux. 

Coleção Samuel H. Kress, National Gallery of Art, Washington, D.C. (pormenor) 

Anos mais tarde, surge um pintor impressionista, que representava também 

emoção no rosto das suas figuras, particularmente a felicidade. Esse pintor chamava-se 

Renoir. Renoir desenhava um sorriso encantador nas figuras que representava, como 

podemos ver por exemplo em O Baile no Moulin de la Galette162 ou em A Dança em 

Countryside163. 

Edvard Munch (pintor – Simbolismo, com influência do Expressionismo Alemão) 

criou uma obra que representa o terror, “uma imagem de horrífica ansiedade”164, O 

                                                           
159 A Dança, Carpeaux. 1867-1869. Gesso, 420 x 298 cm. Musée de l’Opéra, Paris. 
160 Neapolitan Fisherboy (O Pequeno Pescador Napolitano), Carpeaux. 1857-1861. Mármore, 92 x 42 x 

47 cm. Coleção Samuel H. Kress, National Gallery of Art, Washington, D.C. 
161 Ugolino e seus filhos, Carpeaux. 1862. Bronze, 194 x 148 x 119 cm. Grand Palais, Musée d’Orsay, Paris. 
162 O Baile no Moulin de la Galette, Renoir. 1876. Óleo sobre tela, 131 x 175 cm. Musée d’Orsay, Paris. 
163 A Dança em Countryside, Renoir. 1883. Óleo sobre tela, 180 x 90 cm. Musée d’Orsay, Paris 
164 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 946 
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Grito165. “Uma figura comprimida, contorcida e grotesca agarra a cabeça com as mãos, 

dando voz a um medo primordial que parece canalizado a partir da paisagem histérica, 

atrás.”166 Os olhos da figura estão bastante esbugalhados, as narinas estão abertas e a boca 

está também bastante aberta – tal como o nome da obra indica, como se estivesse a libertar 

um grito. 

 

Figura 47. O Grito, Munch. Munch Museet, Oslo. (pormenor) 

Rodin foi um escultor modernista e simbolista, apesar de alguns autores o 

considerarem impressionista, como é o caso de Gombrich167. Procurou explorar a 

expressão plástica das suas obras de forma a intensificar a emoção e a condição 

psicológica e física da Humanidade. “Para intensificar a expressão, Rodin não hesita em 

distorcer as suas figuras, estilhaçando as noções clássicas de forma e beleza ideais.”168 

Rodin compreendia a importância do rosto e a sua função como elemento principal de 

comunicação e por vezes explorava a sua influência, tanto acentuando as suas expressões 

como até mesmo o removendo, evidenciando então o corpo e o seu movimento, como é 

                                                           
165 O Grito, Munch. 1893. Têmpera e caseína sobre cartão, 91,4 x 73,7 cm. Munch Museet, Oslo. 
166 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 946 
167 GOMBRICH, E. H., 1909-2001 – A História da Arte. Trad. SABLER, António. Lisboa: Público, 2006. 

p. 528 e 530. 
168 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 952 
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o caso de Homem Caminhando169. Nesta obra, “Rodin removeu a distração criada pelo 

rosto e qualquer associação que ele pudesse corporizar, incluindo a identidade e a 

psicologia.”170 Por sua vez, intensifica as expressões faciais nos rostos das figuras do 

grupo escultórico Os Burgueses de Calais171. “A ênfase de Rodin na psicologia pode ser 

vista nos Burgueses de Calais. (…) Em vez de heróis corajosos, ele apresenta seis homens 

que, confrontados com a morte, manifestam medo, resignação e desespero.”172 Este 

monumento, a pedido de Rodin, foi colocado no chão; como tal, é possível ao espectador 

observar o semblante triste, preocupado e desesperado das figuras e envolver-se com a 

obra e experimentar o seu drama. “A preocupação de Rodin em expressar os medos e as 

paixões elementares relaciona-o com a procura simbolista de explorar as profundezas da 

mente humana.”173 

Picasso é um dos mais famosos artistas da era Moderna e um dos precursores do 

Cubismo. Desconstruiu a figura humana, fragmentando-a em vários pedaços e 

representando-os de várias perspetivas e diversos ângulos, voltando a uni-los numa só 

figura. Apesar das figuras de Picasso terem o rosto propositadamente “deformado”, o 

artista procurou atribuir também um carácter emocional nos seus rostos, como podemos 

ver por exemplo na famosa pintura Guernica174 ou em A Mulher que Chora175. A dor, a 

tristeza e o desespero são eminentes nas faces das figuras da Guernica. As bocas bastante 

abertas, como se estivessem a libertar gritos de dor, e as sobrancelhas elevadas na linha 

média conferem ao rosto um poderoso elemento emocional que, aliado à posição corporal, 

confere à obra uma componente dramática bastante forte, envolvendo o espectador na 

temática da pintura. Também em A Mulher que Chora o artista teve uma particular 

preocupação em representar a emoção da mulher retratada. Desenhou com cuidado as 

características de uma pessoa que chora, com as sobrancelhas descaídas e elevadas na 

linha média da face, o brilho nos olhos, as lágrimas a deslizarem pelas maçãs do rosto, as 

comissuras labiais descaídas e a boca ligeiramente aberta. 

                                                           
169 Homem Caminhando ou O Caminhante. Rodin. Modelo 1878-1900, fundido ca. 1903. Bronze, altura 

84,45 cm. National Gallery of Art, Washington, DC. 
170 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 952 e 953 
171 Os Burgueses de Calais, Rodin. 1884-1889. Bronze, 2,1 x 2,4 x 2 m. Musée Rodin, Paris. Fundido 1926, 

atribuído ao Musée Rodin em 1955. 
172 JANSON, H. W., 1913-1982 - A nova História da Arte de Janson : a tradição ocidental. 9ª 

ed . Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2010. p. 953 
173 Idem, 954. 
174 Guernica, Picasso. 1937. Óleo sobre tela, 349 x 776 cm. Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 

Madrid. 
175 A Mulher que Chora, Picasso. 1937. Óleo sobre tela, 60 x 49 cm. Tate Modern, Londres. 
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Figura 48. A Mulher que Chora, Picasso. Tate Modern, Londres. 

Ervand Kotchar é um artista arménio, surrealista. Realizou um híbrido, homem-

cidade, denominado por Mélancolie176. Apesar do carácter surrealista da obra, o artista 

procurou representar a emoção na face da figura. As sobrancelhas estão elevadas na linha 

média da face e a boca descaída para baixo, representando um estado emocional triste e 

melancólico. 

Outro artista surrealista socialmente mais conhecido é Salvador Dalí. Também 

representou em algumas das suas obras expressões faciais, como é o caso de A Face da 

Guerra177, uma obra que representa um rosto assustado, em pânico, com as sobrancelhas 

bastante elevadas e contraídas na linha média da face, as narinas abertas e a boca também 

bastante aberta e descaída para baixo. Dentro dos olhos e da boca desta face principal 

surgem pequenos rostos igualmente assustados e horrorizados. Este quadro representa a 

repulsa que Dalí sentia pela guerra e os horrores que esta trazia. 

                                                           
176 Mélancolie, Kotchar. 1959. Bronze, 111 x 62 x 39 cm. CAM (Centro de Arte Moderna), Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa. 
177 A Face da Guerra, Dalí. 1940. Óleo sobre tela, 64 x 79 cm. Museum Boijmans Van Beuningen, 

Roterdão.  
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Figura 49. A Face da Guerra, Dalí. Museum Boijmans Van Beuningen, Roterdão. 

Roy Lichtenstein, influenciado pela cultura popular, foi juntamente com Andy 

Warhol um dos precursores da Pop Art. Realizou várias pinturas pop, onde a plasticidade 

da obra tinha várias semelhanças com a plasticidade das bandas desenhadas. Como tal, 

usava naturalmente as expressões faciais como um meio de comunicação e expressão da 

emoção das figuras que representava. Podemos vê-lo por exemplo em Drowning Girl178 

nas lágrimas a escorrerem na face da rapariga que se está a afogar.  

 

Figura 50. Drowning Girl, Lichtenstein. The Museum of Modern Art, Nova Iorque. 

 

                                                           
178 Drowning Girl, Lichtenstein. 1963. Óleo sobre tela, 1,72 x 1,69 m. The Museum of Modern Art, Nova 

Iorque. 
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Podemos, talvez, afirmar que posteriormente a arte sofreu uma rutura na 

representação do figurativo, especialmente na representação do corpo humano. 

Atualmente são poucos os artistas que representam a figura humana ou qualquer tipo de 

figura. Mas podemos enumerar alguns que aliam o conceito a obras de arte figurativas, 

como Duane Hanson, Bruce Nauman, Jeff Koons, Damien Hirst, Ron Mueck, Yue 

Minjun, Richard Stipl ou Juan Münoz (os últimos três representam com especial interesse 

a mímica da face). Também o corpo pode surgir representado através de fotografia, vídeo 

ou performance, sendo utilizado de uma forma mais dinâmica. 

Concluindo, podemos constatar que o corpo humano sempre foi um elemento 

constante na história da Arte. Assumiu uma componente de comunicação com o 

espectador e o rosto e as suas expressões faciais, emocionais, psicológicas ou também de 

carácter. Ao longo dos tempos, as técnicas foram evoluindo, regredindo, alterando-se, 

deformando-se, reformando-se, mas sempre ou quase sempre com o corpo e a face 

presentes nas obras. A cultura artística e o conhecimento da sua história será sempre um 

elemento importante para qualquer artista ou amante de Arte. 
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Neurónios-Espelho e sua influência na interpretação de obras de arte 

 

Atualmente as obras de arte podem ser analisadas de várias maneiras e com 

recurso aos vários sentidos humanos – através da visão, do tato, da audição, do olfato e 

possivelmente através do paladar. Obviamente a forma mais antiga e, por sua vez, mais 

comum de analisar uma obra é através da visão, pois por norma não se pode tocar nas 

obras. No entanto, hoje em dia é comum entrarmos em galerias e museus e depararmo-

nos com obras que também estimulam os outros sentidos, como por exemplo a audição. 

Mas concentremo-nos essencialmente na visão. 

Existem várias formas de o nosso cérebro fazer a leitura das obras de arte e iremos 

considerar aqui uma que será talvez a mais importante para o nosso estudo e para a 

interpretação da arte figurativa, a utilização dos neurónios-espelho.  

“Uma das características do ser humano é a de possuir um sistema neuronal que 

possibilita ao homem interpretar e compreender os outros. Este sistema é composto por 

uma série de neurónios espelho que se ativam cada vez que se vê alguém a executar uma 

ação possibilitando assim compreender o que acontece à nossa volta. O elemento 

caracterizante deste sistema é a sua capacidade de se ativar “como se” a ação executada 

fosse, naquele momento, realizada pelo sujeito que observa. ”179 Na mesma forma que os 

neurónios-espelho são ativados para interpretar ações, movimentos e emoções, são 

também ativos na observação da arte figurativa, interpretando as ações e emoções 

representadas nas obras. Como afirma o professor Ramachandran, “Sempre que 

observamos alguém a fazer alguma coisa (ou mesmo a começar a fazê-la), o neurónio 

espelho correspondente no cérebro poderá disparar, permitindo-nos “ler” e compreender 

a intenção do outro, e assim desenvolver uma sofisticada “teoria de outras mentes”180. 

Podemos observar na história de Arte obras que, muitas vezes, representam a ação ou a 

intenção da ação, ativando assim no nosso cérebro o neurónio-espelho correspondente a 

esse movimento, ajudando-nos a interpretar a obra. Para além da ação e do movimento, 

                                                           
179 SOUZA, Mauricio Rodrigues de; LEMOS, Flávia C. Silveira – Psicologia e Compromisso Social: 

unidade na diversidade. São Paulo: Escuta, 2009. p. 124 
180 “Anytime you watch someone else doing something (or even starting to do something), the corresponding 

mirror neuron might fire in your brain, thereby allowing you to "read" and understand another's intentions, 

and thus to develop a sophisticated "theory of other minds."” Tradução do autor. RAMACHANDRAN, V. 

H. - MIRROR NEURONS and imitation learning as the driving force behind "the great leap 

forward" in human evolution. http://edge.org/documents/archive/edge69.html (26/09/2014, 18:05h) 

http://edge.org/documents/archive/edge69.html
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os neurónios-espelho são acionados na leitura da emoção representada na obra, através 

da expressão facial ou corporal. 

Os neurónios-espelho estão na base da compreensão e interiorização das emoções. 

“A possibilidade de captar as reações emocionais de forma não mediata por mecanismos 

de raciocínio reflexivo está relacionada com o sistema dos neurónios espelho (…)”181 Ou 

seja, quando observamos numa obra de arte figurativa uma expressão facial que 

represente uma emoção, para interpretá-la teremos também que a sentir de uma forma 

consciente ou reflexiva. Tomando como exemplo a Alma Danada de Bernini, o 

espectador ao observar esta obra vai sentir e reproduzir no seu cérebro a mesma emoção 

expressa no rosto da figura, através da ativação dos neurónios-espelho. O espetador reage 

à obra como se estivesse a observar uma pessoa real. “A observação do nojo nos outros 

ativa no cérebro do observador a mesma porção da região cerebral (a ínsula) que se ativa 

também quando é o próprio observador a experimentar o nojo. Isto ocorre ainda para 

outras reações emocionais primárias como o medo ou a dor. Para estes autores existiria 

nas pessoas uma tendência natural para o altruísmo, e o interessante é que enquanto somos 

profundamente empáticos em relação às reações negativas, como exatamente o nojo ou a 

dor, somos muito menos em relação a emoções positivas como a felicidade.”182 

Os neurónios-espelho reagem também a expressões faciais que não representam 

uma emoção, como afirmado anteriormente reagem também a ações e a movimentos. O 

observador reage involuntariamente a muitas ações que observa, como rematar o ar 

quando observa um jogo de futebol; abrir muitos olhos quando observa alguém a falar 

com os olhos muito abertos e com muita ênfase; ou mesmo bocejar quando outro boceja 

(este é o exemplo mais comum que acontece no dia a dia)183. Como referido no capítulo 

anterior, Messerchmidt reproduziu várias expressões faciais que representavam emoções 

ou movimentos e foi referida a obra O Homem que boceja como um desses exemplos. 

Nesta obra, o bocejo representado no busto pode contagiar o espetador que a observa, 

produzindo reflexivamente um bocejo por ação dos neurónios-espelho. 

Podemos assim constatar a importância dos neurónios-espelho como um meio de 

interpretação da arte.  

                                                           
181 SOUZA, Mauricio Rodrigues de; LEMOS, Flávia C. Silveira – Psicologia e Compromisso Social: 

unidade na diversidade. São Paulo: Escuta, 2009. p. 143. 
182 Idem, p. 143. 
183 Idem, p. 135. 
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Material Didático 

 

Parte deste estudo é composto por uma componente prática – desenho e escultura 

– realizada pelo autor, com o intuito de a tornar material didático para os alunos do ensino 

superior, principalmente de Belas-Artes. 

Ao longo da História de Arte, podemos observar a importância que o estudo da 

anatomia teve para a compreensão e desenvolvimento da figura humana. Como tal, foram 

vários os artistas que procuraram estudar e aprofundar o conhecimento sobre o corpo 

humano, compreendendo a sua importância estrutural e formal no desenho, na pintura e 

na escultura figurativa. 

Sabemos que as dissecações foram praticadas no séc. II d.n.e. pelo médico grego 

Galeno184, que dissecava animais185. Os seus apontamentos e teorias foram seguidos até 

à Idade Média, onde Mondino dei Luzzi acrescentou algumas anotações mais precisas 

relativamente ao corpo humano, devido às primeiras dissecções realizadas por si. Mais 

tarde, no Renascimento, artistas curiosos pela anatomia humana, que procuravam a 

perfeição (da perspetiva da representação humana), realizaram também várias dissecções. 

Esses estudos contribuíram assim para uma melhor compreensão formal da anatomia 

humana e do seu funcionamento – ossos, músculos e órgãos. Como referido 

anteriormente, Leonardo da Vinci e Miguel Ângelo foram dos primeiros a ter esta 

preocupação a nível artístico. Também na mesma época surge um livro bastante 

importante na história da medicina e da anatomia, De Humani Corporis Fabrica de 

Andreas Vesalius (1514-1564). Este foi uma das mais importantes referências para os 

médicos e artistas até aos dias de hoje186. Os desenhos e as estampas foram ao longo da 

história uns dos mais importantes objetos e elementos didáticos utilizados. Por volta de 

1500, surgem algumas interpretações artísticas que representam a anatomia humana numa 

perspetiva tridimensional, como é o caso de São Bartolomeu187 de Willen van den 

Broecke, ou o Ecorché188 (esfolado) de Pierre Franqueville, que tem tanto uma finalidade 

                                                           
184 Onde possivelmente terão tido origem. 
185 BOURGERY, J.M. ; JACOB, N.H. – Atlas de Anatomia Humana e de Cirurgia. Trad. SANTOS, 

Ivana Andreia de Sousa ; CARVALHO, Rui Fernandes de. Köln: Taschen, cop. 2012. p. 34  
186 Em medicina, o livro de Vesalius foi substituído mais tarde pelo livro Anatomie humaine : descriptive, 

topographique et fonctionnelle de Henri Rouviere, apesar de não deixar de ser uma referência clássica. 
187 São Bartolomeu, Willen van den Broecke. 1569. Terracota, 55,9 cm. Kunsthistorisches Museum, Viena. 
188 Ecorché em posição esticada, Pierre Franqueville. c. 1575. Bronze, 40,64 cm. Jagellon Library, 

Cracóvia. 
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artística como didática. Existe também um esfolado atribuído a Miguel Ângelo189. 

Aproximadamente 200 anos mais tarde, surgem vários escultores franceses que 

compreendem a importância da anatomia humana na representação do homem na Arte. 

Como tal, realizaram várias esculturas de esfolados com um caráter académico e que 

tinham como objetivo ser um objeto didático – de observação, aprendizagem e 

representação –, que seriam utilizados em aulas de anatomia (artística ou de medicina), 

desenho, escultura e outras áreas da arte. Um dos esfolados mais conhecidos e precisos é 

o Ecorché190 (esfolado) de Houdon. Inicialmente o Ecorché era a base anatómica para 

uma obra final do artista, uma representação de São João Batista191. O estudo anatómico 

foi considerado tão bom que foi realizado um molde do mesmo para ser utilizado como 

material didático192. Nessa época, foram vários os estudos anatómicos e esfolados 

realizados. Seguem-se alguns artistas e as suas respetivas obras: Georges Jacquot realizou 

um esfolado que representa numa metade a face mais superficial da anatomia humana e 

na outra a face mais profunda193; Eugène Simonis - esfolado194; Jean-Galbert Salvage – 

realizou um tratado de anatomia195 referente ao Gladiador Borghese196 e um modelo do 

mesmo esfolado197, também realizando um busto da escultura Apollo de Belvedere 

esfolado198; Jules Talrich – realizou dois bustos esfolados com anatomia profunda199 e de 

superfície, sendo um deles um auto-retrato200; André-Pierre Pinson - esfolado201; entre 

                                                           
189 Ecorché, atribuído a Miguel Ângelo. Reprodução século XIX (original século XVI). Gesso, 25 x 12,5 x 

15 cm. Escola de Belas-Artes, Paris. 
190 Ecorché, Jean-Antoine Houdon. 1766-1767. Gesso, 170 x 56 x 135 cm. National Gallery of Art, 

Washington, D.C. 
191 São João Batista, Jean-Antoine Houdon.1766-1767. Gesso, 174 x56 x 135 cm. Galleria Borghese, Roma. 
192 Esta obra continua a ser uma das principais referências anatómicas tridimensionais em todo o mundo, 

existindo uma cópia em quase todas as faculdades de Belas-Artes. 
193 Ecorché (camada superficial na metade esquerda, camada profunda na metade direita), Georges Jacquot. 

c. 1820. Gesso, 95 x 37 x 24 cm. Escola de Belas-Artes, Paris. 
194 Ecorché (com o braço direito esticado, a mão fechada sobre uma bola), atribuído a Eugène Simonis. c. 

1850. Gesso, 175 x 47 x 81 cm. Escola de Belas-Artes, Paris. 
195 SALVAGE, Jean-Galbert, 1772-1813 – Anatomie du Gladiateur Combattant, applicable aux Beaux 

Arts, ou Traité des os, des muscles, du mécanisme des mouvemens, des proportions et des caracteres 

du corps humain. Paris, 1812 
196 Gladiador Borghese, Agásias de Éfeso. c. 100 a.n.e. Mármore, alt. 1,99 m. Museu do Louvre, Paris. 
197 Gladiador Borghese esfolado, Jean-Galbert Salvage. 1804. Gesso, 150 x 157 x 199 cm. Escola de Belas-

Artes, Paris. 
198 Cabeça de Apolo de Belvedere esfolada, Jean-Galbert Salvage. 1806. Gesso, 67 x 41 x 26 cm. Escola 

de Belas-Artes, Paris. 
199 Cabeça e Pescoço Esfolados (camada profunda), Jules Talrich. c. 1870. Gesso, 35 x 35 x 22 cm. Escola 

de Belas-Artes, Paris. 
200 Auto-retrato com metade esfolado, Jules Talrich. c. 1870. Gesso, 61,5 x 49,5 x 20 cm. Escola de Belas-

Artes, Paris. 
201 Esfolado humano (anatomia de superfície), André-Pierre Pinson. c. 1780. Cera colorida, 65 x 35 x 20 

cm. Escola de Belas-Artes, Paris. 
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outros.202 Anos mais tarde, Paul Richer – anatomista francês, fisiologista e escultor – 

realiza também um tratado de anatomia e de proporções humanas no qual realizou um 

esfolado tridimensional. O esfolado de Richer203 foi representado em posição anatómica, 

com a proporção de sete cabeças e meia e com a metade direita do corpo coberta com 

pele e a outra com a representação muscular – anatomia de superfície.  

 

Figura 51. Cabeça de Apolo de Belvedere esfolada, Jean-Galbert Salvage. Escola de 

Belas-Artes, Paris. 

A.  B.  

Figura 52. A. Cabeça e Pescoço Esfolados (camada profunda), Jules Talrich. 

Escola de Belas-Artes, Paris. B. Auto-retrato com metade esfolado, Jules Talrich. 

Escola de Belas-Artes, Paris. 

                                                           
202 COMAR, Philippe – Une Leçon D’Anatomie Figures du Corps à L’École des Beaux-Arts. Paris: 

Beaux-arts de Paris les éditions, 2008. p. 135 à 283. 
203 Ecorché vivant, Paul Richer. 1906. Gesso, 195 x 79 x 43 cm. Escola de Belas-Artes, Paris. 
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A.  B.  

Figura 53. Ecorché vivant, Paul Richer. Escola de Belas-Artes, Paris. 

Hoje em dia, são vários os materiais didáticos que temos ao nosso dispor: livros, 

esculturas em plástico (esqueletos e esfolados com anatomia de superfície e profunda), 

esculturas em gesso e material informático (bidimensional ou tridimensional). 

Uma das propostas deste estudo é também a realização de uma série de desenhos 

e bustos que representam várias expressões faciais e a sua anatomia de superfície. 

Foram realizadas aguarelas referentes a todas as expressões enumeradas 

anteriormente (no segundo capítulo): 

 Alegria: 

- Sorriso fechado; 

- Sorriso superior; 

- Sorriso largo; 

- Riso. 

 Tristeza: 

- Melancolia; 

- Tristeza;  
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- Choro / Pranto. 

 Surpresa: 

- Surpresa. 

 Medo: 

- Medo; 

- Terror. 

 Cólera: 

- Irritação; 

- Raiva; 

- Fúria. 

Foram realizados 5 bustos em plastilina, dos quais foram realizados moldes e 

posteriormente passados para plástico (fibra de vidro). Estes bustos representam as 5 

emoções básicas referidas no segundo capítulo, sendo que em cada uma das emoções foi 

selecionado o patamar mais representativo da emoção para ser reproduzido.  

Inicialmente, foram realizados dois raios X à cabeça do autor, um de frente e outro 

de perfil, que serviram de referência para a realização do crânio do autor em madeira, que 

tinha como finalidade servir de estrutura base dos bustos em plastilina. O crânio foi 

realizado à escala 1:1, mas, devido à escassa informação tridimensional fornecida pelos 

raios X, o crânio não respeitou a composição formal realista e mimética do crânio do 

autor; como tal, foi decidido não realizar os bustos com o crânio de madeira, pois iriam 

influenciar a aparência realística pretendida do rosto do autor. 

No final, os bustos foram realizados a uma escala mais reduzida com uma 

estrutura de arame tradicional. 
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Análise de obras de arte: comparação entre obras portuguesas e 

estrangeiras 

 

Como podemos observar nos capítulos anteriores, a expressão facial foi evoluindo 

ao longo da História de Arte, tendo sido mais importante e mais explorada em 

determinadas épocas do que noutras. Vimos também qual a sua importância para a 

interpretação e comunicação com o espectador. Agora, iremos realizar uma breve análise 

a algumas obras de arte204 – que se encontram expostas em espaços públicos – de forma 

a perceber como a expressão corporal e, principalmente, a facial foram utilizadas e 

exploradas pelos artistas em Portugal. Esta análise passa por uma observação cuidada das 

composições escultóricas, das suas figuras, das suas temáticas e da comparação com 

outras obras públicas estrangeiras – tendo em consideração se são da mesma época, ou se 

têm uma temática comum ou mesmo se têm uma composição formal e estética idêntica.  

 

Figura 54. Estátua Equestre de D. José I, Joaquim Machado Castro. Praça do Comércio 

(Terreiro do Paço), Lisboa. 

                                                           
204 Todas as obras analisadas são esculturas que se encontram em Lisboa. 
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A Estátua Equestre de D. José I205 é uma das mais fascinantes e admiráveis 

esculturas públicas de Lisboa e talvez de Portugal. Obra projetada por Eugénio dos Santos 

(desenho) e por Reinaldo Manuel dos Santos (arquiteto) e por fim realizada por Joaquim 

Machado Castro (escultor). Esta foi a primeira estátua equestre a ser realizada em 

Portugal. 

A execução da escultura de D. José I em bronze remete o olhar do espectador 

diretamente para o topo do pedestal, onde se encontra a figura mais importante de toda a 

composição do monumento. A expressão facial do rei e a sua posição, em harmonia com 

a posição do cavalo, revelam a afirmação do poder régio dessa época. Um semblante 

descontraído e ao mesmo tempo determinado, com o olhar posto no rio. No entanto, são 

nas composições escultóricas do pedestal onde podemos observar uma dominante 

expressão corporal e facial. Em ambos os lados do pedestal encontram-se Alegorias que 

representam a ação dos portugueses na Europa e na Índia. No lado direito do rei encontra- 

-se a Alegoria da Europa, em que um cavalo é puxado pelo Triunfo, derrubando um 

guerreiro. A expressão corporal e facial do guerreiro derrotado demonstram bem o triunfo 

dos portugueses sobre os seus inimigos. O guerreiro está caído no chão prestes a ser 

pisado pelo cavalo; os seus braços e as suas mãos estão abertos, não tanto com a intenção 

de se proteger, mas aparentemente numa posição de piedade; o seu rosto apresenta 

nomeadamente uma expressão de medo, sendo também visível a expressão de raiva. A 

boca encontra-se bastante aberta, como se estivesse a gritar, as narinas estão bastante 

dilatadas e os olhos estão também muito abertos, características da mímica do medo; o 

nariz está ligeiramente franzido e as sobrancelhas contraídas para baixo na linha média, 

demonstrando ao mesmo tempo raiva. No lado oposto do pedestal, podemos observar a 

Alegoria da Índia e aqui também a expressão do escravo derrubado pelo elefante é 

representada com especial cuidado. O corpo encontra-se caído no chão, como se tivesse 

sido empurrado, numa posição de clara inferioridade. A expressão facial do escravo 

transmite as mesmas emoções que as do guerreiro, medo e raiva. A boca está muito aberta, 

as narinas estão igualmente bastante dilatadas e os olhos muito abertos, expressando 

medo; ao mesmo tempo, as sobrancelhas encontram-se franzidas na linha média, 

demonstrando raiva. O rosto da Fama representa uma expressão facial de ação e não de 

emoção. Estando a figura a soprar uma trombeta, o artista teve especial atenção em 

representar a ação dos músculos bucinadores em contração, expelindo ar para o 

                                                           
205 Estátua Equestre de D. José I, Joaquim Machado Castro. 1775. Bronze (Estátua Equestre) e Calcário 

(Pedestal), 14 m. Praça do Comércio (Terreiro do Paço), Lisboa. 
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instrumento. O medalhão de bronze, localizado na zona dianteira do pedestal, representa 

a efígie do Marquês de Pombal, com o seu semblante a demonstrar uma expressão facial 

de carácter, determinado, que mostra o poder e o controlo do aristocrata. Em toda a 

composição do monumento, a anatomia de superfície, tanto a humana como a animal, é 

extremamente bem executada, de modo a que, juntamente com as expressões corporais e 

faciais das figuras, fiquem intensificados o poder e a dimensão artística desta obra.  

 

Figura 55. Estátua Equestre de D. José I, Joaquim Machado Castro. Alegoria da 

Europa. (pormenor) 

 

Figura 56. Pormenor da Alegoria da Europa. (face) 
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Figura 57. Estátua Equestre de D. José I, Joaquim Machado Castro. Alegoria da Índia. 

(pormenor) 

 

Figura 58. Pormenor Alegoria da Índia. (face) 
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A Estátua Equestre de D. José I encontra-se a um nível de excelência, comparável 

às estátuas equestres romanas, como por exemplo a de Marco Aurélio206, ou até mesmo 

às renascentistas como o Monumento Equestre a Colleoni207 de Verrocchio. Este 

monumento, a D. José I surge no Século XVIII, uma época marcada pela realização de 

várias estátuas equestres por toda a Europa, talvez por influência da corte francesa208. 

Podemos enumerar várias estátuas equestres desta época, como a Estátua Equestre do 

Grande Eleitor de Brandemburgo (Frederico Guilherme I)209, a Estátua Equestre de Luís 

XV210, a Estátua Equestre do Rei Frederick V da Dinamarca211, ou até mesmo a Estátua 

Equestre de Pedro, o Grande (Pedro I da Russia)212. A Estátua Equestre de D. José I 

demonstra um semblante bastante idêntico às obras referidas; todas ostentam uma 

expressão facial de carácter, que tem como objetivo demonstrar a personalidade de cada 

um, o seu poder e o seu estatuto. Comparando os pedestais de cada monumento, podemos 

notar que o pedestal da Estátua Equestre de D. José I é o mais elaborado e, por sua vez, o 

mais rico, do que todas as outras estátuas enumeradas, à exceção, talvez, da Estátua 

Equestre do Grande Eleitor de Brandemburgo, que tem também algumas figuras; que por 

sua vez não apresentam expressões faciais muito relevantes, sendo quase neutras. 

Podemos talvez afirmar que o monumento a D. José I é um dos mais admiráveis 

monumentos equestres desta época.  

                                                           
206 Estátua Equestre de Marco Aurélio. 161-180 n.e. Bronze, tamanho superior ao natural. Palazzo dei 

Conservatori, Musei Capitolini, Roma. 
207 Bartolommeo Colleoni, Andrea del Verrocchio. ca. 1479. Bronze, 395 cm (altura, cavalo e cavaleiro). 

Campo di SS. Giovanni e Paolo, Veneza. 
208 “As places royales surgiram em França no tempo de Henrique IV (1598-1610) que dá início tanto no 

domínio das construções como na reorganização do aparelho administrativo ao absolutismo monárquico e 

essas praças vão corresponder a uma das formas paradigmáticas do urbanismo barroco, tendo um dos seus 

últimos monumentos significativos num contexto de Antigo Regime e de poder absoluto, na colocação da 

estátua equestre de Pedro, o Grande, em S. Petersburgo, (…)” CALADO, Margarida, 1947- - Praças reais 

em Portugal : projectos, realizações e influências. Bibliografia : p. 237-238. In: Praças 

reais. - Lisboa, 2008 p. 229 
209 Estátua Equestre do Grande Eleitor de Brandemburgo (Frederico Guilherme I), Andreas Schlüter. 1703-

1708. Bronze, altura 5,61 m (pedestal e estátua equestre). Palácio de Charlottenburg, Berlim. 
210 Estátua Equestre de Luís XV, Edme Bouchardon. Inaugurado a 1763 e destruído durante a Revolução. 

Bronze, ca. 8,53 m (Estátua Equestre). Praça da Concórdia, Paris (modelo reduzido encontra-se no Museu 

do Louvre, Paris). 
211 Estátua Equestre do Rei Frederick V da Dinamarca, Jacques Saly. 1771. Bronze, ca. 11,89 m (pedestal 

e estátua equestre). Praça do Palácio de Amalienborg, Copenhaga. 
212 Estátua Equestre de Pedro, o Grande (Pedro I da Russia), Étienne Falconet. 1782. Bronze. Praça do 

Senado (Praça dos Dezembristas), São Petersburgo.   
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Figura 59. Estátua Equestre de Marco Aurélio. Palazzo dei Conservatori, Musei 

Capitolini, Roma. 

 

Figura 60. Estátua Equestre do Grande Eleitor de Brandemburgo (Frederico 

Guilherme I), Andreas Schlüter. Palácio de Charlottenburg, Berlim. 
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A.  B.  

Figura 61. Estátua Equestre do Grande Eleitor de Brandemburgo (Frederico Guilherme I), 

Andreas Schlüter. Palácio de Charlottenburg, Berlim. (pormenor pedestal) 

 

Na fachada do Museu Militar, sobre a porta principal, podemos observar um dos 

monumentos mais expressivos e ricos no que toca à expressão facial e corporal das 

figuras. A Pátria213, assim se chama, é representada por uma figura feminina, com o peito 

descoberto, que empunha uma espada na mão direita e uma bandeira na mão esquerda, 

erguendo-a bem alto. Ladeada pelos seus filhos, demonstra uma expressão de guerra, 

disposta a protegê-los. No seu rosto podemos observar um misto emocional de 

determinação, de medo e de raiva. Os olhos e a boca são representados bastante abertos 

como se estivesse a gritar com medo; já o nariz franzido e as sobrancelhas ligeiramente 

contraídas para baixo na linha média da face demonstram um lado determinado e 

enraivecido. Os olhos muito abertos, as narinas bastante dilatadas e a boca também 

bastante aberta poderão representar que a Pátria está pronta para combater. Os filhos que 

se encontram à sua volta expressam emoções diversas; a criança que se encontra deitada 

do lado direito da Pátria aparenta uma expressão de medo – sobrancelhas elevadas e a 

boca ligeiramente aberta e arqueada para baixo; a criança imediatamente ao lado, que está 

debaixo do braço que segura a espada, tem uma expressão enraivecida com os músculos 

do rosto bastante contraídos – sobrancelhas bastante contraídas na linha média, olhos 

muito abertos, nariz franzido e narinas dilatadas, boca muito aberta com o lábio superior 

ligeiramente repuxado na zona do dente canino; as outras duas crianças apresentam um 

ar de espanto, sobrancelhas muito elevadas e boca aberta. Esta alegoria à Pátria 

                                                           
213 A Pátria, António Teixeira Lopes. 1908. Pedra (provavelmente calcário). Museu Militar, Lisboa. 
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assemelha-se de certa forma à La Marseillaise 214, de François Rude, uma das alegorias 

do Arco do Triunfo (já anteriormente referida e analisada, na pág. 61). Neste é 

representada uma figura feminina, que representa a Liberdade (ou a Pátria), com uma 

armadura pronta para combater, com o rosto apresentando uma expressão idêntica à Pátria 

do escultor Teixeira Lopes. 

 

Figura 62. A Pátria, António Teixeira Lopes. Museu Militar, Lisboa. 

                                                           
214 A Partida dos Voluntários de 1792 (La Marseillaise), François Rude. 1833-1836. Calcário, aprox. 12,8 

x 7,9 m. Arco do Triunfo, Paris 
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Figura 63. A Partida dos Voluntários de 1792 (La Marseillaise), François Rude.. Arco 

do Triunfo, Paris. 

O monumento Guerra Peninsular215, de Lisboa, é da autoria de José de Almeida 

Ferreira. É um monumento que tem como objetivo homenagear os heróis que morreram 

durante as invasões francesas (napoleónicas) e comemorar a expulsão do exército francês 

(representado pela fuga da águia), conseguida com a ajuda do exército inglês 

(representado pelo leão, símbolo da bandeira inglesa). Todo o monumento é carregado 

por um forte teor emocional, proporcionado pelos diversos grupos escultóricos e pelas 

suas figuras. Podemos sentir drama, coragem, devoção e glória à medida que o nosso 

olhar percorre o monumento. Todas as figuras têm uma expressão facial bastante 

acentuada, representando cada emoção sentida. Podemos enumerar alguma delas: como 

por exemplo, o olhar determinado do soldado português (ver figura 65. A.), com as 

                                                           
215 Guerra Peninsular, José de Almeida Ferreira. 1933. Bronze (grupo escultórico superior) e pedra – lioz 

(pedestal, base da escultura), 12 m. Praça de Entrecampos, Lisboa. 
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sobrancelhas bastante franzidas e a boca cerrada; ou a tristeza iminente no rosto da figura 

de uma mulher mais velha debruçada, possivelmente sobre os corpos da filha e dos netos 

sem vida (ver figura 66) – sobrancelhas elevadas na linha média e os cantos da boca 

repuxados para baixo, como se estivesse a chorar; ou ainda o rosto vitorioso da figura da 

Pátria – com um sorriso triunfante, com o braço direito erguido, agarrando uma espada, 

enquanto a mão esquerda agarra uma bandeira. São várias as emoções, expressas através 

da contração dos músculos do rosto, que podemos observar neste monumento para além 

das enumeradas, como expressões de esforço, surpresa, medo, entre outras. Este é um 

excelente exemplo da importância que as expressões faciais têm na interpretação e 

interiorização da obra por parte do espectador. Considero este monumento uma das obras 

mais importantes para este estudo e que requer ao leitor uma especial necessidade de se 

deslocar ao seu local e de a observar cuidadosamente, procurando identificar cada emoção 

representada.  

 

Figura 64. Guerra Peninsular, José de Almeida Ferreira. Praça de Entrecampos, 

Lisboa. 
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A.  B.  

Figura 65. A. e B. Pormenores da Guerra Peninsular. 

 

 

Figura 66. Pormenor da Guerra Peninsular. 
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A.  B.  

Figura 67. A. e B. Pormenores da Guerra Peninsular. 

Cerca de vinte anos mais tarde, foi erguido um monumento com a mesma temática 

na cidade do Porto216, em que a expressão facial das figuras não é tão acentuada, tornando-

o menos intenso emocionalmente. Esta é uma obra com um teor comemorativo, 

comparável às colunas comemorativas romanas e aos seus arcos do triunfo. Também em 

Espanha foi realizado um monumento em homenagem à Guerra Peninsular, denominado 

de Monumento à Independência217. Podemos observar que o artista esculpiu expressões 

nas faces das figuras envolvidas, mas com um grau de intensidade muito leve, sendo 

quase impercetível para o espectador entender a emoção expressa. Para além do 

monumento do Porto e de Vitória (Espanha), que têm exatamente o mesmo tema que o 

monumento de Lisboa, podemos comparar a temática e as composições escultóricas, da 

Guerra Peninsular de Lisboa, às da La Marseillaise ou até mesmo à escultura de 

Frederick MacMonnies, O Exército218, apesar de estas serem ambas altos-relevos, 

inseridos em arcos do triunfo, e a Guerra Peninsular ser um grupo escultórico de volume 

completo. O Exército é um grupo escultórico menos expressivo emocionalmente, 

principalmente nas expressões faciais, que são representadas muito tenuemente. O artista 

dá à obra uma expressão muito mais artística através da composição formal da obra. Na 

obra La Marseillaise, mais uma vez referida, o artista descreve no rosto de cada 

personagem as emoções sentidas, apesar de o fazer com menos intensidade do que na 

                                                           
216 Guerra Peninsular, Alves de Souza (escultor) e Marques da Silva (arquiteto). 1951. Bronze e pedra, 45 

m (pedestal). Rotunda da Boavista, Porto. 
217 Monumento à Independência, Gonzalo Borrás. 1917. Bronze e pedra. Plaza de la Virgen Blanca, Vitória. 
218 O Exército, Frederick MacMonnies. 1901. Bronze. Alto-relevo do Arco Soldados e Marinheiros, Grand 

Army Plaza, Brooklyn, New York. 
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Guerra Peninsular. A única personagem com o rosto bastante carregado de emoção é a 

alegoria da Liberdade. 

 

Figura 68. Guerra Peninsular, Alves de Souza (escultor) e Marques da Silva 

(arquiteto). Rotunda da Boavista, Porto. 

A.  B.  

Figura 69. A. Monumento à Independência, Gonzalo Borrás. Plaza de la Virgen Blanca, 

Vitória. B. Pormenor. 
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A escultura do Marquês de Pombal219 é talvez a obra pública mais monumental e 

grandiosa de Lisboa e possivelmente de Portugal. Foi uma obra construída para 

homenagear o Marquês e a sua influência na reconstrução da baixa de Lisboa, destruída 

no terramoto de 1755. Na base do pedestal é também homenageado o ministério presidido 

pelo Marquês, através de grupos escultóricos que retratam a agricultura, a pesca, a 

indústria e a instrução220.  

 

Figura 70. Marquês de Pombal, Francisco dos Santos (escultor), Adães Bermudes e 

António do Couto (arquitetos). Praça Marquês de Pombal, Lisboa. 

No topo do pedestal, podemos observar a figura em bronze do Marquês de 

Pombal, acompanhado, do seu lado esquerdo, por um leão, símbolo de poder. O rosto do 

Marquês ostenta um olhar pensativo, atento e dominante: tem a fronte contraída, 

principalmente as sobrancelhas; o olhar fixo na baixa lisboeta, fruto do seu trabalho. Na 

base do pedestal, as figuras são representadas com um exímio cuidado anatómico, mas 

no entanto os seus rostos não exibem qualquer expressão facial. A expressão facial neutra 

                                                           
219 Marquês de Pombal, Francisco dos Santos (escultor), Adães Bermudes e António do Couto (arquitetos). 

1934. Bronze (Escultura do Marquês, leão e Minerva), pedra – lioz (Pedestal), ca. 40 m alt. (pedestal). Praça 

Marquês de Pombal, Lisboa. 
220 A instrução destaca-se através de uma representação da frontaria de um edifício clássico, simbolizando 

a universidade de Coimbra. Sentada à frente está a deusa romana Minerva, deusa das artes e da sabedoria. 
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não corresponde ao esforço físico realizado por cada personagem. As figuras parecem 

estar em pose, com uma postura bastante teatral, quase como se estivessem a pousar para 

uma fotografia. No entanto, discretamente e menos visíveis, podemos ver três exceções 

neste grupo escultórico: nos rostos da alegoria da Indústria, de Neptuno, e da alegoria ao 

Povo (Terramoto)221. A figura representativa da Industria encontra-se do lado direito do 

monumento, junto ao grupo escultórico da pesca (ver figura 74). A expressão facial, 

representada no seu rosto, corresponde a uma expressão de ação. Os músculos 

bucinadores estão bastante contraídos, aumentando o volume das bochechas e expelindo 

ar para um presumível instrumento de sopro (próprio do oficio). A figura de Neptuno 

encontra-se na parte frontal do monumento, no plano mais inferior da base do pedestal, 

do lado direito da proa do barco. Neptuno surge como símbolo do marmoto que se seguiu 

após o terramoto (ver figura 75). O seu rosto expressa raiva, com os músculos das 

sobrancelhas bastante contraídos – sendo as sobrancelhas puxadas para baixo e unindo-

se na linha média da face; a narina direita e o lábio superior ligeiramente elevados, 

também caraterística da raiva ou do nojo. Do lado oposto da proa do barco está a figura 

do Povo, perto de sucumbir nos destroços causados pelo terramoto, numa tentativa 

gloriosa de se erguer (ver figura 76). O seu rosto é o mais expressivo de todos. Num misto 

de medo, esforço, dor e tristeza, os músculos envolvidos esforçam-se por representar a 

emoção sentida. Praticamente todos os músculos da mímica estão contraídos; os músculos 

depressores da boca puxam e reviram a boca e o lábio inferior para baixo; as narinas estão 

bastante abertas, inspirando ar para os pulmões; os olhos bastante abertos e as 

sobrancelhas elevadas e contraídas na linha média expressam um misto de um enorme 

esforço, dor e tristeza; também é possível observar a contração do músculo platisma no 

pescoço da figura. Esta é uma obra, como afirmado anteriormente, monumental, mas com 

uma intensidade emocional pouco ativa. O esforço representado no corpo da maior parte 

das figuras entra em desacordo com o esforço expresso nos seus rostos.  

                                                           
221 As identificações realizadas e a sua nominação são da autoria do autor, havendo a possibilidade de se 

denominarem de outra forma. A primeira figura referida pensa-se ser uma alegoria à Industria, pela a roupa 

que esta apresenta, pela postura e por toda ação muscular envolvida, como se estivesse a soprar e a trabalhar 

o vidro; a segunda pela sua iconografia, o tridente, o hibrido marítimo e a coroa de algas na cabeça; a 

terceira personagem é referida como uma alegoria ao povo por parecer representar o povo debaixo dos 

destroços do terramoto, esforçando-se por se reerguer. 
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Figura 71. Pormenor Marquês de Pombal. 

A.  

B.  

Figura 72. A. e B. Pormenores Marquês de Pombal. 
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A.  

B.  

Figura 73. A. e B. Pormenores Marquês de Pombal. 

 

Figura 74. Pormenor Marquês de Pombal. (Alegoria da Industria) 
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A.  B.  

Figura 75. A. e B. Pormenor Marquês de Pombal. (Neptuno)  

A.  B.  

Figura 76. A. e B. Pormenor Marquês de Pombal. (Alegoria do Povo) 

São poucas as obras estrangeiras comparáveis ao monumento do Marquês de 

Pombal, contudo podemos comparar dois exemplos que são consideravelmente idênticos, 

em relação à homenagem política: o monumento a Napoleão I e seus Irmãos222 e o 

monumento Memorial da Rainha Vitória223. Ambos os monumentos são pouco 

expressivos emocionalmente e os rostos das figuras envolvidas estão com uma expressão 

neutra. 

                                                           
222 Napoleão I e seus Irmãos, Antoine-Louis Barye. 1865. Bronze. Praça Charles de Gaulle, Ajácio, 

Córsega.  
223 Memorial da Rainha Vitória (Victoria Memorial). Sir Thomas Brock. 1901-1911. Bronze (Anjo da 

Justiça) e Pedra. Jardins do Palácio de Buckingham, Londres.  
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Figura 77. Napoleão I e seus Irmãos, Antoine-Louis Barye. Praça Charles de Gaulle, 

Ajácio, Córsega. 

 

Figura 78. Memorial da Rainha Vitória (Victoria Memorial). Sir Thomas Brock. 

Jardins do Palácio de Buckingham, Londres. 



95 
 

Concluindo, podemos constatar que a expressão facial está presente nas obras 

públicas e é utilizada, talvez com mais intensidade, para envolver o espectador na obra e 

na história representada. Vimos que nas obras onde a expressão facial é mais utilizada o 

peso emocional é mais forte, envolvendo mais o espetador. Por sua vez, nas obras onde a 

expressão facial estava mais ausente a carga emocional não era tão grande, o que poderá 

comprometer a comunicação direta com o espectador, claro, não pondo em causa a 

qualidade estética da obra. 
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Conclusão 

 

Após concluirmos este estudo, conseguimos demonstrar a importância da 

expressão facial nas obras de arte. Observámos como o conhecimento da anatomia é 

fundamental para a compreensão formal da figura humana e como a mímica, as 

expressões faciais e as suas emoções são um elemento importante para a comunicação 

com o espectador. 

Fizemos um breve resumo na História de Arte e concluímos que o rosto teve quase 

sempre um papel importante nas obras. No início, nas primeiras civilizações, o rosto foi 

ornamentado com materiais preciosos ou pintado com cores vivas ou banhos de ouro. 

Depois, a partir da época Clássica, o corpo começou a ter um especial destaque, havendo 

uma necessidade de libertar a rigidez que a pedra “obrigava” a ter. No período Helenístico 

e após a conquista do movimento (do corpo humano nas obras), a expressão facial surge 

com bastante força e intensidade (mais uma vez reforçando o excelente exemplo que é o 

grupo Laocoonte); a expressão facial era aliada à expressão corporal de uma forma quase 

perfeita e as figuras assumiam uma posição bastante teatral, reforçando assim a temática 

da obra. Vimos também que a arte romana teve um papel especial nas expressões faciais: 

não sendo a emoção nem a ação uma das principais características apresentadas no rosto, 

os artistas romanos preocuparam-se em exprimir nos bustos as características 

psicológicas e de carácter dos representados. À medida que a Idade Média vai surgindo, 

o uso das expressões faciais vai reduzindo, tal como a representação da figura humana, 

talvez por influência dos iconoclastas. Esta recessão surge essencialmente nos dois 

primeiros períodos da Idade Média (Alta Idade Média e Românico); no terceiro período, 

no Gótico, o uso da representação da figura humana volta a ser aceite e com ela surgem 

novamente pequenas representações da emoção nos rostos das figuras, como vimos por 

exemplo nas esculturas que ornamentam a fachada da catedral de Notre-Dame, em Paris. 

No Renascimento, os artistas vão buscar grande parte da sua inspiração à cultura clássica, 

muito influenciada pelas descobertas arqueológicas realizadas na altura, estudando e 

desenhando as obras encontradas. Influenciados também pelo Humanismo, os artistas 

consideravam-se intelectuais e procuravam ter conhecimento de várias áreas, elevando 

assim o seu estatuto. A procura da genialidade e da perfeição levou os artistas a 

explorarem cada vez mais o corpo humano e a compreenderem a sua anatomia, tornando 

as obras cada vez mais perfeitas. Tal como no período Clássico a representação do corpo 
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humano foi mais explorada principalmente na escultura; mas foi na pintura que a 

representação de emoções no rosto surgiu, como é exemplo a famosa obra de Leonardo 

da Vinci, a Mona Lisa, cujos estudos de Margaret Livingstone contribuíram para a 

desmistificação do seu sorriso. O Barroco surge, talvez, como a época áurea da expressão 

facial na arte, através das mãos dos artistas Bernini e Caravaggio em Itália e 

principalmente às mãos do artista Franz Xaver Messerschmidt na Alemanha. Este último 

explorou a expressão facial na série de bustos “Cabeças de Carácter”, trabalhando tanto 

com a mímica das emoções como a das ações. As esculturas no Rococó tinham um 

carácter mais decorativo, e no entanto a mímica das emoções foi sempre representada 

através dos pequenos sorrisos (ou outras expressões), apresentados nos rostos das figuras. 

O Neoclássico foi marcado pelos ideais do Iluminismo, destacando-se dois artistas em 

particular, António Canova e Jean-Antoine Houdon; o segundo destaca-se no nosso 

estudo por ser essencialmente um retratista e como tal ter explorado a mímica das 

emoções e de carácter. No Romantismo também os artistas dedicaram especial atenção à 

expressão facial, como vimos no exemplo da obra de François Rude, A partida dos 

voluntários de 1792, também conhecida por La Marseillaise. Devido à velocidade do 

progresso artístico, após o Romantismo optámos por destacar essencialmente artistas que 

usaram a mímica das emoções nas suas obras, como Courbet, Carpeaux, Renoir, Munch, 

Rodin, Picasso, Kotchar, Dalí, Lichtenstein. Por fim, enumerámos alguns artistas 

contemporâneos. Após a breve análise realizada à História de Arte, constatámos que os 

artistas recorreram muitas vezes ao uso da expressão facial para transmitir emoções, 

personalidades ou até mesmo para intensificar ações.  

No capítulo em que estudámos a influência dos neurónios-espelho para a 

interpretação de obras de arte, procurámos provar que o uso da mímica facial nas obras 

de arte figurativa é especialmente importante para a compreensão da obra por parte do 

espectador. Ou seja, quando o espectador observa uma obra cujo rosto expressa uma 

determinada mímica, no nosso cérebro os neurónios-espelho são ativados, reagindo ao 

estímulo visual recebido e reproduzindo “virtualmente” a mesma mímica observada de 

forma a conseguir interpretá-la.  

Como vimos ao longo da História de Arte, o conhecimento da anatomia humana 

foi bastante importante para os artistas, e como tal fizemos uma breve análise à história 

do estudo da anatomia humana, em particular da anatomia artística. Vimos que as 

primeiras dissecações foram realizadas por médicos e homens da ciência e que a partir do 
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Renascimento, por influência do Humanismo, os artistas também começaram a praticar 

dissecções, de forma a obterem um conhecimento mais aprofundado do corpo humano. 

Fizemos também por ordem cronológica, um breve resumo dos vários esfolados 

(Ecorché) existentes, de forma a compreender a evolução do material didático a nível 

científico e principalmente artístico. O propósito deste capítulo foi demonstrar a 

importância que o material didático teve e tem para o ensino artístico e apresentar o 

trabalho prático realizado pelo autor – desenhos e bustos com a representação das cinco 

emoções básicas estudadas apresentando metade da face “dissecada” de forma a 

demonstrar que músculos estão envolvidos em cada emoção. 

Decidimos concluir este ensaio fazendo um estudo prático com obras de arte 

públicas portuguesas, contrapondo-as com obras estrangeiras. Conseguimos assim 

demonstrar a forte influência que as expressões faciais têm para intensificar a temática e 

a emoção envolvida nas obras. 

Concluindo, poderemos então afirmar que foi provado que a emoção foi 

efetivamente um elemento constante na História de Arte; a expressão facial foi por vezes 

aliada à expressão corporal para enriquecer mais a obra e criar um elo de ligação com o 

espectador; demonstrámos também que as obras públicas, onde os artistas recorreram ao 

uso da expressão facial, têm mais impacto do que outras.  

Posteriormente pretendo aprofundar mais o impacto da emoção nas obras 

públicas, expandido o estudo da anatomia e fisiologia para além do rosto, analisando 

também a expressão corporal; esse estudo passaria também pela análise de obras públicas 

portuguesas e estrangeiras (não restringindo somente às obras da cidade de Lisboa) e 

obras expostas em museus. 

Pretendo também publicar este estudo para expandir um conhecimento que 

considero importante, tanto para artistas como espectadores. Para os artistas creio ser 

importante que tenham um vasto conhecimento da anatomia humana e sua fisiologia para 

realizarem obras mais interessantes esteticamente e possivelmente mais realistas. Para o 

espectador, sendo por vezes leigo na análise e estudo de obras de arte, este estudo irá 

promover o conhecimento numa matéria pouco explorada de um ponto de vista artístico 

e facilitar assim a observação da obra de arte. 
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