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MUTAÇÕES DA ARTE DO RETRATO NA GÊNESE DO MODERNO PROJETO 
(AUTO)BIOGRÁFICO 

 

Deise Quintiliano Pereira (UERJ) 

 

Resumo: Gênero problemático no meio do caminho entre a história, destinada à coletividade, e a 
criação romanesca, dedicada à singularidade, o que é uma biografia? No sentido raso do termo, 
o “biográfico" designa a reunião de textos contando a vida de uma pessoa. Esses percursos de 
vidas são considerados "referenciais", opondo-se às obras de ficção. A etimologia do termo 
"biográfico" destaca a palavra grega bio que remete à vida, definida como "o conjunto das 
atividades ou acontecimentos que completam para cada indivíduo o espaço e o tempo 
compreendido entre a vida e a morte". A segunda raiz grega graphie, em contrapartida, acentua 
o fato de o biográfico dizer respeito primordialmente à escrita. O biográfico seria, então, uma 
vida que se escreve ou que é escrita. Com o fito de compreendermos as reflexões 
contemporâneas sobre a controversa questão, nossa proposta é de associar a gênese da produção 
de (auto)biografias ao advento renascentista da arte do retrato, trazendo ao debate as 
formulações singulares do cogito cartesiano, o processo histórico de ascensão da burguesia e a 
inscrição do sujeito no conceito moderno de autonomia.     
 

Palavras-chave: Autobiografia. Arte do Retrato. Cogito. Burguesia. Autonomia. 

 

Introdução 

 

 De modo genérico, o biográfico designa o conjunto de textos que retratam a vida 

de uma pessoa. Esses percursos de vidas são considerados "referenciais", opondo-se às 

obras de ficção como o romance, o conto ou a novela. Philippe Lejeune prefere 

empregar a expressão "campo" ou "espaço" biográfico, ampliando suas pesquisas sobre 

a autobiografia às "narrativas de vidas sob todas suas costuras" (OLIVIER, 2001, p.8), 

isto é, o teórico de O Pacto autobiográfico se interessa igualmente pelas formas da 

biografia, da autobiografia escrita em colaboração, da narrativa de infância, do diário 

pessoal, e da autoficção ─ expressão que seria cunhada por Serge Doubrovsky, em 

1977. 
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 A etimologia do termo "biográfico" destaca a palavra grega bio, que remete à 

vida, definida como o conjunto das atividades ou acontecimentos que completam para 

cada indivíduo o espaço e o tempo compreendido entre a vida e a morte. A segunda raiz 

grega graphie, em contrapartida, acentua o fato de o biográfico dizer respeito 

primordialmente à escritura. O “biográfico” seria, então, uma vida que se escreve ou 

que é escrita.  

 Apoiada nas reflexões de Gerd Bornheim1, nossa proposta aqui é associar a 

gênese da produção de (auto)biografias ao advento renascentista da arte do retrato. Para 

tanto, estabeleceremos uma triangulação dialógica entre as formulações singulares do 

cogito cartesiano, o processo de ascensão da burguesia e a inscrição histórica do sujeito 

no incontornável conceito moderno de autonomia.      

 

Prefigurações da tradição religiosa e o cogito 

 

 Embora distinta do modelo autobiográfico contemporâneo, as Confissões de 

Santo Agostinho, nos anos 400, representam a primeira autobiografia reconhecida, sob a 

intrincada etiqueta. Elevando o "conhecimento de si" ao paroxismo, essa obra, da qual 

Rousseau pegará emprestado o título, propõe uma autobiografia mística e militante, cujo 

objetivo primevo é o conhecimento de Deus. 

  O parâmetro augustiniano de confissão escrita inaugura uma longa tradição 

religiosa, que abre espaço, no século XVII, a inúmeras publicações como o tratado De 

la connaissance de soi-même, do monge François Lamy. Entretanto, vozes levantam-se 

contra esse projeto de "escrita de si". Pascal, por exemplo, pergunta-se "O que sou"? 

Mas também "Onde estou?", trazendo à cena as atuais e sempre conflitivas perquirições 

sobre a problemática questão da subjetividade.  

 É pelo cogito “penso, logo existo”, verdade firme e assegurada de que não se 

pode duvidar, princípio primeiro do cartesianismo, que ultrapassamos a noção 

preexistente de (ύποκείμενον/hypokeimenon), substância como substrato, e 

(οὐσία/ousía) ─ essência, em Aristóteles. 

 Em contraponto com a ancoragem epistemológica de certo conhecimento 

medieval, Descartes pretendia fundamentar o conhecimento humano em bases sólidas e 

                                                           
1 Notadamente nas expressas no capítulo “o Sujeito e a norma”, 1992, p. 246-260, bem como nas 
conferências “Antinomias Filosóficas” (registro em áudio) e “A existência precede a essência” 

https://www.youtube.com/watch?v=4RXcJH_Wd0M (vídeo consultado em 07/09/2016). 
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seguras. Deveria se desfazer, portanto, de todas as opiniões a que até então dera crédito, 

adotando a firmeza e constância das ciências e lançando mão do ceticismo como 

método. Ao pôr em dúvida todo o conhecimento que julgava possuir, concluiu que 

apenas poderia ter certeza que duvidava. Se duvidava, necessariamente também 

pensava, e se pensava, necessariamente existia (sinteticamente: se duvido, penso; se 

penso, logo existo). Por meio de um complexo raciocínio baseado em premissas e 

conclusões logicamente necessárias, Descartes infere que podia ter certeza de que 

existia porque pensava. 

 Em Discours de la Méthode, figura a célebre formulação cartesiana "Cogito, 

ergo sum", redigida originariamente em francês e traduzida para o latim, anos mais 

tarde. O trecho original era "Puisque je doute, je pense; puisque je pense, j'existe" e, 

posteriormente, "Je pense, donc je suis". “Cogito, ergo sum” significa – "Penso, logo 

existo"; ou ainda "Dubito, ergo cogito, ergo sum”: "Duvido, logo penso, logo existo". 

 A definição cartesiana da substância como causa sui permite-nos entender que 

tanto a res cogitans como a res extensa – extensão do corpo no mundo – derivam da 

substância divina. A distinção entre mente e matéria, ou seja, entre res cogitans e res 

extensa, é apresentada por Descartes em suas Méditations métaphysiques, 

especificamente na segunda e na sexta meditações, demonstrando que a natureza da 

“coisa pensante” equivale à pura subjetividade, isto é, à consciência que não pode 

deixar de se reconhecer como tal. Ela é infensa à dúvida e resplandece como o princípio 

da evidência. 

 Descartes a circunscreve no encadeamento do processo da dúvida metódica, que 

exclui a possibilidade de se alcançar qualquer certeza a partir da corporeidade. Portanto, 

a res cogitans é incorpórea, imaterial e inextensa, se deixando apreender pela 

sensibilidade, dado constituinte da consciência: “Comecemos, portanto, por duvidar de 

nossos conhecimentos, já que percebemos facilmente que nos enganamos algumas 

vezes. Os conhecimentos provenientes dos sentidos são os mais facilmente postos em 

dúvida (dúvida metódica)” (DESCARTES, 1996, p.37). 

 O direcionamento apontado pela dúvida metódica suprime toda possibilidade de 

se alcançar qualquer certeza a partir da corporeidade (extensão), fazendo eclodir o poder 

plenipotenciário da res cogitans: 

 

Uma vez que a razão já não me persuade de que não devo menos 
cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são 
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inteiramente certas e indubitáveis, do que às que nos parecem 
manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida2  que eu nelas 
encontrar bastará para me levar a rejeitar todas (DESCARTES, 1996, 
p. 258).  

   

 O fato de Descartes ter usado o a conjunção conclusiva "logo" (donc), na já 

aludida formulação, acionando um raciocínio semelhante ao proposto no silogismo 

aristotélico, sublinha a verdade primeira, "eu existo", de onde deriva toda a busca do 

conhecimento.  

 Na aurora da modernidade, Descartes se aproxima da concepção tomista ao 

afirmar que a substância é “aquilo que existe de tal modo que não necessita de nenhuma 

outra coisa para existir.” A conclusão do filósofo e matemático francês é assim 

alcançada após duvidar da sua própria existência, sendo comprovada ao ver que pode 

pensar e, em consequência, enquanto sujeito, isso é, na qualidade de ser pensante, existe 

indubitavelmente. 

  

O projeto burguês 

 

 As ideias e valores dos direitos humanos são traçados através da história antiga e 

das crenças religiosas e culturais ao redor do mundo. O primeiro registro de uma 

declaração dos direitos humanos foi o cilindro de Ciro, escrito por Ciro, o Grande, rei 

da Pérsia, por volta de 539 a.C. 

 Filósofos europeus da época do Iluminismo desenvolveram teorias da lei natural 

que influenciaram a adoção de documentos como a Declaração de Direitos de 1689, da 

Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, da França e a 

Carta de Direitos, de 1791, dos Estados Unidos, formada pelas dez primeiras Emendas 

à Constituição do país, quinze anos após sua independência. 

 Quando os horrores da Alemanha nazista tornaram-se conhecidos no pós 

Segunda Guerra, o consenso entre a comunidade mundial era de que a Carta das 

Nações Unidas não tinha definido suficientemente os direitos a que se referia. Para dar 

efeito aos direitos humanos, uma declaração universal que especificasse os direitos 

individuais era necessária. Influenciando muitas constituições nacionais desde 1948, a 

DUDH foi adotada. 

                                                           
2 A dúvida aqui evocada distingue-se da dúvida vulgar por não ser engendrada pela experiência, mas por 
uma decisão. É também “hiperbólica”, isto é, sistemática e generalizada. 
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 Todavia, é com a Revolução de 1789 e com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão que se assiste efetivamente à emergência do indivíduo como 

valor. Se na vida política ele se torna "cidadão", na literatura é o "eu" que se encontra no 

centro das preocupações. Num certo sentido, pode-se considerar que o projeto burguês 

atinge o seu ápice com a Revolução Francesa. Não é tampouco de somenos importância 

observar que a segunda parte das Confessions de Rousseau aparece também em 1789, 

aproximadamente uma década antes da cunhagem do termo "autobiográfico", conforme 

nos informa Lejeune, ao proferir conferência sobre Stendhal3, no Colloque 

Interuniversitaire de Grenoble, em abril de 1974. 

 Historicamente, confrontamo-nos com um momento em que já não é suficiente 

falar em indivíduo. O que se inicia com a proposta do projeto burguês, segundo 

Bornheim, é a inédita aventura do individualismo, que arranca o novo homem das raízes 

multimilenárias inserindo-o, agora, em coordenadas surpreendentemente 

revolucionárias:  

 

Trata-se, portanto, de demarcar as fronteiras em que se move o projeto 
burguês. E, num inventário inicial, passo a arrolar, à maneira de um 
itinerário a ser desenvolvido, algumas características que se revelam 
essenciais. Certamente há outras mais; limito-me, entretanto, às que se 
me impõem, visivelmente, como mais importantes. A primeira e mais 
decisiva está no caráter de autonomia que passa a ostentar o indivíduo 
moderno. A construção dessa autonomia atravessa inúmeros aspectos 
do processo social burguês já em seus momentos iniciais. Basta 
lembrar aqui apenas dois tópicos, altamente ilustrativos. Um primeiro 
exemplo está na evolução da arte do retrato; se a arte anterior 
praticamente se limitava a retratar os universais considerados 
concretos, como deuses, santos, heróis, reis e assemelhados, o retrato 
passa agora a reproduzir a imagem do homem comum, destituído de 
qualquer nome ou atributo de realce, como, por exemplo, a figura do 
comerciante tal como pode ser vista na pintura flamenga tardia; o 
novo cometimento condena o retrato do universal concreto a um lento 
processo de deterioração. Outro exemplo está na transformação por 
que passa paulatinamente a biografia e a autobiografia (BORNHEIM, 
2015, p. 37) 
 

 Com efeito, apenas por equívoco pode-se identificar em As Confissões de Santo 

Agostinho o modelo de literatura biográfica moderna. Muito pelo contrário, o que o 

                                                           
3 «O próprio Stendhal parece nunca ter empregado a palavra «autobiografia», por um razão bem simples. 
Trata-se de um neologismo nascido na Inglaterra e Alemanha, aproximadamente em 1800, tendo se 
difundido muito lentamente na Europa, no vocabulário da crítica, com significações bastante distintas e 
instáveis. Apenas após 1850, a palavra entra no uso corrente da língua, começando a penetrar no sistema 
de classificação de gêneros”. (Tradução nossa) Cf. «Stendhal et les problèmes de l'autobiographie» 
http://www.autopacte.org/Stendhal_problemes.html (consultado em 09/09/2016). 
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bispo de Hipona nos relata deve ser encarado em outra perspectiva: a do itinerário de 

uma alma singular em seu esforço de aproximação da realidade divina; como uma 

hagiografia, uma exemplaridade, um protótipo ou parâmetro duramente a ser perseguido 

e dificilmente a ser alcançado. Na qualidade de segmento de reta orientado, qual um 

vetor, esse padrão remete à pedagogia inerente ao universal concreto. Já para os 

modernos, a biografia desvincula-se do plano dos universais4, visando à unicidade do 

singular, trilha traçada até alcançar a epidemia de biografias a que aludiria Nietzsche. À 

radical mudança de rota, ainda se somariam três conceitos fundamentais para Descartes: 

liberdade, livre arbítrio e autonomia. 

 

O conceito de autonomia 

 

 Circulando pelos canais da mais aberta e acolhedora das cidades europeias, 

também é possível capturar a atmosfera da construção do pensamento que mudou a face 

do mundo: a modernidade cartesiana. Por trás das janelas gigantes, de frente para algum 

canal, em meio a uma intensa vida cultural, René Descartes produziu seus mais 

importantes textos, inaugurando; “A metafísica do ego individual moderno, [e] o 

paradigma da consciência solipsista” (DUSSEL, 2015, p.12) 

 Imbuído nesse clima, Descartes escreve uma carta a seu amigo Guez de Balzac, 

também conhecido como o oráculo do Hôtel Rambouillet e cujo cognome era o 

“restaurador”. Conselheiro do rei, eleito membro da Academia Francesa, em março de 

1634, esse personagem do século XVII – considerado o século do ouro holandês – foi o 

inventor da epistolografia, quer dizer, das cartas como gênero literário. É Nesse sentido 

que expõe uma profusa frequentação da interioridade, encontrando esteio em certa dose 

de liberdade.  

 Porque Guez de Balzac não conseguia mais conviver com as intrigas da corte 

francesa, Descartes o convida para ir a Amsterdã, cidade moderna onde vigia certa 

permissividade e vivia o autor do cogito. Era dominada por comerciantes – burgueses 

emergentes – sequiosos por lucros, com seus portos cheios de navios, mercadorias 

variadas e objetos de embelezamento, agora não mais do templo, do palácio ou da 

igreja, mas da casa do burguês. Nesse período, florescia a pintura de interiores, tema 

cuja inteireza e complexidade se apresentam na pintura flamenga, típica da revolução 

                                                           
4 Etimologicamente, “universalidade” liga-se a “universal”, na acepção de “uno” (unidade), versus, “alia” 

(dentre outros).  
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ocorrida nos países baixos. Com efeito, trata-se de um momento histórico fascinante 

marcado, em definitivo, pelo advento do retrato, numa época em que lá vivia também 

Rembrandt, que, por seu turno, não pintava temas associados aos universais concretos. 

De modo contrário, optava por retratar pessoas comuns, sua amante, a si próprio, o 

comerciante da esquina, o homem da rua, os pobres. 

 Paralelamente ao advento da arte do retrato, surge também a biografia moderna, 

não mais nos moldes da universalização concreta proposta por Santo Agostinho, mas 

nos que seriam adotados por Rousseau ou ainda por Goethe5. Deparamo-nos com um 

verdadeiro brinde a personagens que não mais traduziriam uma importância coletiva: o 

burguês que invejava o nobre passa a se julgar um ser de exceção, digno de um retrato. 

 O fundamento metafísico dessa passagem de bastão ancora-se sobejamente na 

liberdade – elemento constituinte do cogito cartesiano. A experiência do cogito é mais 

ampla, mais democrática, mais difusa porque todos podem experienciá-la e Amsterdã se 

erige como cenário ideal para o exercício pleno da liberdade. Ainda na carta endereçada 

a Guez de Balzac, Descartes esclarece que é possível passear incógnito pela cidade, pelo 

comércido, pela feira, em plena liberdade porque nunca se sente visto: “ninguém me 

vê”. É essa invisibilidade que lhe permite perambular, devanear, refletir sem 

interferência externa. 

 Não por acaso, Amsterdã se consolida, de forma irrefutável, como a cidade que 

mais produziu esse tipo de retrato, talvez porque o desenvolvimento da liberdade 

vincule-se intrinsicamente à ideia de autonomia. No prelúdio da singularidade, cumpre 

esclarecer que, para Descartes, liberdade é tão somente livre arbítrio, capaz de tornar o 

homem senhor, concepção típica do individualismo nascente e, em consequência, da 

filosofia moderna. 

 

A arte do retrato 

 

 Com força singularíssima, o retrato surge, historicamente, com a renascença 

italiana e flamenga. Como vimos, antes não havia o que se poderia denominar 

propriamente de arte do retrato, mas a reprodução do universal concreto, fortalecendo a 

concepção de um homem destituído de sua individualidade.  

                                                           
5 Suas Memórias: Poesia e Verdade são publicadas no momento em que a autobiografia surge sem 
constrangimento, como vetor representativo do individualismo burguês.  
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 O fato de jamais ter existido um retrato do Cristo ─ o que o teria matado 

definitivamente, fazendo colapsar sua mítica função iconográfica  ─ pemite inferir que 

não é a subjetividade que está ali em questão, mas o Cristo como um universal concreto. 

Dito de outro modo, colocamo-nos diante de uma estilização, de uma espécie de modelo 

a ser seguido por todos os homens, despidos de sua singularidade. O Cristo transcende o 

indivíduo para encarnar efetivamente a própria santidade: não é autobiográfico, é 

hagiográfico, é paradigmático, é pedagógico, é coletivo.  

 Semelhante movimento palmilha a rota proposta pelo bispo de Hipona, de 

supressão da subjetividade em favor de um mergulho no absoluto, processo por 

intermédio do qual o indivíduo abdica de si mesmo para materializar o santo. O 

indivíduo Santo Agostinho, o pagão e o pecador espelham, de maneira peremptória, o 

modelo a ser superado. As Confissões traçam o risco do bordado indicando o modus 

operandi do abandono da individualidade, como um brinde à conversão, à idealização, 

ao mergulho na santidade. O homem e sua humanidade se encontram abaixo do 

parâmetro substantificado por reis, santos, papas, nobres.  

 No DNA da problemática questão do projeto autobiográfico contemporâneo está 

emaranhada, assim, a vasta tessitura de documentos empilhados, no cartório que 

converte representações coletivas, iconográficas e totalizantes em certidões de 

nascimento da individualidade, singularidade, livre arbítrio e liberdade, pedra de toque 

da estética de que aqui nos ocupamos.  
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Universal concreto 

 
Figura 1 

Cristo Pantocrator "Rei de todos nós" - Monastério de Santa Catarina do Sinai 
Constantinopla - meados do século VI 
pintado sobre madeira (84 x 45.5 cm) 

http://3.bp.blogspot.com/_olxYVMFU8IE/TKuAbbNTvRI/AAAAAAAAAJo/rUI4-
Tnsg2c/s640/sinaichrist.jpg 

Icone de Cristo, com a mão inclinada, em sinal de bênção. 
Consultado em 13/10/2016 

 
Universal concreto 

 
Figura 2 

S. Francisco – 1606 / Caravaggio Pinacoteca - Cremona 
Óleo sobre tela (130 x 190) cm 

http://www.san-francesco.org/files/includes/images/images_francesco-50francicaravaggio.jpg 
Consultado em 13/10/2016 
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Universal concreto 

 

Figura 3 

Luís XIV com o Manto de Arminho /1701 - Hyacinthe Rigaud (1659-1743) 
óleo sobre tela. 279 x 190 cm 

Museu do Louvre – Paris 
http://ensinarhistoriajoelza.com.br/wp-content/uploads/2015/03/Luis-XIV-Rigaud1701.jpg 

Encomenda do próprio rei ao mais importante retratista da corte. 
Consultado em 13/10/2016 

 
Retrato representativo do projeto burguês 

 

Figura 4 

Garota com brincos de pérolas (C. 1665) 
Johannes Vermeer van Delft 

Museu Mauritshuis ─ Haia, Holanda 
Segundo o livrode Tracy Chevalier, a menina seria filha de um pintor 

de azulejos que se tornaria amante do pintor. 
http://virusdaarte.net/wp-content/uploads/2013/05/vermer2.png 

Consultado em 13/10/2016 
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Retrato representativo do projeto burguês 

 
Figura 5 

Homem usando boina – 1661 ou 1663 
Rembrandt – (73 x 60 cm). 
Dulwich College, Londres 

Com Rembrant (maior retratista de todos os século) surge também o 
autorretrato, aqui, no ambiente de trabalho, em obra da juventude 

http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWQYK/$File/Rembrandt-van-Rijn-Portrait-of-Titus-with-a-Big-
Beret-aka-Portrait-of-a-Young-Man-.JPG  

Consultado em 13/10/2016 
 

Retrato representativo do projeto burguês 

 
Figura 6 

Retrato do Dr. Gachet 
Vincent van Gogh, 1890 

óleo sobre tela- (67 cm × 56 cm) 
Museu D’Orsay – Paris 

Ervas medicinais e o médico. Há duas telas complementares. A segunda teria sido 
vendidade em 1990. 

http://1.bp.blogspot.com/-Beh1Dbpk-1E/VPNgUXbE7jI/AAAAAAAABko/L45-5e098W4/s1600/vangogh%2Bgachet.jpg  
Consultado em 13/10/2016 
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http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWQYK/$File/Rembrandt-van-Rijn-Portrait-of-Titus-with-a-Big-Beret-aka-Portrait-of-a-Young-Man-.JPG
http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWQYK/$File/Rembrandt-van-Rijn-Portrait-of-Titus-with-a-Big-Beret-aka-Portrait-of-a-Young-Man-.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-Beh1Dbpk-1E/VPNgUXbE7jI/AAAAAAAABko/L45-5e098W4/s1600/vangogh%2Bgachet.jpg
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