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RESUMO 

 

Este trabalho tem o objetivo de investigar quais são as contribuições possíveis 

do historiador da arte Aby Warburg para a historiografia contemporânea da 

arte. Atualmente, o pensamento warburguiano tem sido revisitado por 

estudiosos de diversas áreas, apesar de a bibliografia a respeito ainda ser 

escassa no Brasil. Georges Didi-Huberman tem sido um dos principais 

difusores de Warburg no Brasil e no exterior, por isto nesta pesquisa ele se 

tornou a principal fonte teórica. Partimos das investigações dos conceitos 

warburguianos fundamentais de sobrevivência das imagens e fórmulas de 

páthos. De forma relacionada estes conceitos configuram um novo olhar para a 

história da arte, atentando para as imagens obscurecidas pela história 

hegemônica. Esta dissertação se compõem de estudos acerca dos escritos de 

Aby Warburg, do traçado de relações entre Warburg e outros pensadores como 

Jacob Burckhardt e Friedrich Nietzsche, como também sua aproximação ao 

campo da antropologia. Por fim, um exercício experimental de aplicação do 

método historiográfico de Aby Warburg é construído a partir de algumas 

imagens da obra do artista brasileiro Farnese de Andrade.  

Palavras-chave: Aby Warburg, sobrevivência das imagens, Farnese de 

Andrade. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate what are the possible contributions of art historian 

Aby Warburg to contemporary historiography of art. Currently, Warburg‟s 

thought has been revisited by scholars from various fields, although the 

literature concerning still scarce in Brazil. Georges Didi-Huberman has been a 

major Warburg diffusers in Brazil and abroad, so this research it became the 

main theoretical source. We start the investigation of the Warburg‟s 

fundamental concepts like survival of images and pathos formulas. So these 

related concepts constitute a new look at the history of art, paying attention to 

the images obscured by hegemonic history. This dissertation is composed of 

studies on the writings of Aby Warburg, tracing relations between Warburg and 

other thinkers as Jacob Burckhardt and Friedrich Nietzsche, as well as its 

approach to the field of anthropology. Finally, an application experimental 

exercise of historiographical method of Aby Warburg is constructed from some 

images of the work of Brazilian artist Farnese de Andrade. 

Keywords: Aby Warburg, survival of the images, Farnese de Andrade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da arte como disciplina acadêmica tem uma história muito 

recente. Muito mais recente se comparada com a história do seu objeto de 

estudo, a própria arte. Como disciplina acadêmica a história da arte surgiu 

mesmo no século XIX, estabelecida inicialmente em 1844 na Universidade de 

Berlim. Hoje já se torna necessário nos perguntarmos sobre a finalidade e as 

razões da história da arte como campo de produção do saber em arte. Faz-se 

necessário então uma revisão crítica dos seus meios e métodos aplicados até 

agora com vistas a uma reelaboração da disciplina, para que ela possa 

acompanhar os passos cada vez mais mutáveis da arte contemporânea. Nesse 

sentido as reverberações de uma revisão crítica recaem sobre um discurso 

hegemônico que ainda trata a história da arte, tanto em sua escrita quanto em 

seu ensino, de forma linear e progressista. 

Esta dissertação tem como objeto de estudo o historiador da arte do 

século XIX Aby Warburg devido a sua importância dentro deste campo 

específico do saber. Há poucos anos tem se visto uma proliferação de estudos 

acerca deste autor como se tratasse de um renascimento espectral após quase 

um século de esquecimento. Porque somente agoraem fins do século XXe no 

início do século XXI Warburg tem ganhado espaço entre os estudiosos de 

diversas áreas? Qual a contribuição que sua obra fornece para os estudos 

atuais sobre arte? Essas são algumas perguntas que ficarão abertas para 

reflexão no corpo desta dissertação. O objetivo geral desta pesquisa foi refletir 

sobre estas perguntas, atentando especialmente para a potência warburguiana 

para um pensamento em arte hoje. Quais as características do pensamento 

warburguiano que podem auxiliar o historiador da arte dos dias de hoje na 

busca por uma reinvenção da sua prática? 

O corpo da dissertação é dividido em três partes. Na primeira parte são 

abordados três artigos publicados em vida por Aby Warburg, na segunda parte 

são traçadas algumas relações entre ele e outros pensadores antecedentes ou 

posteriores, como Didi-Huberman, Burckhardt e Nietzsche, já na terceira parte 

são apresentados exercícios experimentais de uma escrita criativa tendo como 

base a obra Atlas Mnemosyne de Aby Warburg e como objeto a obra de 

Farnese de Andrade.  
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A primeira parte intitulada Análises tem por objetivo abordar a obra 

escrita e imagética de Aby Warburg como uma maneira de adentrar no seu 

universo de erudição, atentando para suas práticas metodológicas, suas zonas 

de interesse, seus graus de aprofundamento. A obra escrita de Warburg é 

composta por ensaios, alguns curtos outros longos. São diversos ensaios sobre 

a renovação da antiguidade pagã no Renascimento, ou seja, como os artistas 

do Renascimento se apropriaram de valores da Antiguidade pagã e 

reelaboraram conforme as necessidades do seu presente. A transmigração de 

valores de uma época a outra é um problema que inquietou Warburg durante 

toda sua vida. A esta transmigração ele chamou de sobrevivência (Nachleben). 

Os ensaios warburguianos são altamente eruditos, ele fazia uso de diversos 

tipos de documentos e informações históricas para rastrear a trama de uma 

produção artística específica. Devido a sua complexidade, considerei 

necessário realizar primeiro um estudo de alguns dos que julguei seus 

principais ensaios: O Nascimento da Vênus e a Primavera de Sandro Botticelli 

(1893), Durer e a Antiguidade Italiana (1905), Imagens da Região dos Índios 

Pueblos da América do Norte (1923). 

No capítulo Detalhes em movimento ou a sobrevivência da ninfa é 

interessante notar como Warburg olhou para a arte antiga e renascentista a 

partir do prisma do movimento e não da estaticidade das figuras, divergindo de 

uma visão classicista sobre a história das imagens. Em relação às obras de 

Sandro Botticelli, Warburg percebeu o movimento dos detalhes dos cabelos e 

vestimentas da Vênus, das Horas e da deusa da primavera. Outras figuras com 

características ondulantes aparecem na história da arte, como a ninfa de 

Ghirlandaio: a criada que carrega um prato de frutas na cabeça durante o 

nascimento de São João Batista. Seu tornozelo é levemente inclinado assim 

como a Gradiva de Jensen, este relevo grego antigo, na qual sobressai o joelho 

da caminhante. Tal qual a descrição de Boccaccio sobre o “gracioso joelho” 

que desperta o desejo. Considerando a sobrevivência da imagem dos véus e 

cabelos ondulantes chegamos à ninfa moderna, expressada na figura de 

Marilyn Monroe, que a maneira das outras, tem seu vestido esvoaçando ao 

vento sobre a ventilação do metrô.  

Já no capítulo A morte de Orfeu ou a sobrevivência do páthos é o gesto 

violento que sobressai na análise. Trata-se da morte de Orfeu, o mítico cantor 
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despedaçado pelas bacantes enfurecidas. A cena trágica é repetida em 

diversas gravuras. Além da representação de Dürer, Warburg apresenta uma 

gravura anônima que teria inspirado o artista alemão, mas que pertencia ao 

círculo de Mantegna. No estudo sobre esta morte violenta e trágica, surge uma 

corrente patética, carregada de um intenso páthos expressivo, que migrou da 

Itália até Alemanha. A expressividade deste páthos foi o que inquietou Warburg 

no seu artigo de 1905, intitulado Dürer e a Antiguidade Italiana. Artigo no qual 

ele expressa pela primeira vez seu neologismo “fórmula de páthos”( 

Pathosformeln). 

No capítulo O ritual da serpente ou a sobrevivência do primitivo analiso 

um artigo de Warburg escrito 27 anos depois da sua viagem ao Novo México 

onde ele se deparou com o ritual da serpente dos índios Pueblos e Hopis. Foi 

um texto apresentado ao pessoal da clínica em Kreuzlingen onde ele estava 

internado, Warburg queria comprovar para os médicos que tinha em plenas 

condições de realizar um trabalho intelectual. Neste texto são descritas três 

tipos de dança indígena, rituais primitivos que promoviam a comunicação entre 

o homem e as forças da natureza. A serpente, figura central de um destes 

rituais, torna-se para Warburg um elemento simbólico presente em diversas 

culturas, desde os índios Pueblos aos antigos gregos. As danças indígenas 

ganham importância para ele por representarem uma amostra da incorporação 

simbólica dos elementos da natureza, que torna possível uma associação 

hibrida entre magia e logos. Warburg estabele uma relação das práticas 

mágicas com os rituais dionisíacos, tendo a serpente como fórmula de páthos 

sobrevivente.  

No capítulo Atlas Mnemosyne ou o método da montagem problematizo 

as questões levantadas pelo comentador Didi-Huberman a respeito do projeto 

inacabado de Aby Warburg. Seu Atlas Mnemosyne tem um alcance importante 

para a historiografia da arte na medida em que é um projeto de uma história 

visual da arte. Composto por mais de 1000 fotografias distribuídas em 79 

painéis negros, o Atlas buscava mapear e rastrear a memória coletiva do 

Ocidente por meio da sua sobrevivência das imagens. Trata-se de um 

procedimento de montagem. Montar, desmontar e remontar os fragmentos 

obscurecidos pela tradição historiográfica da arte. Procedimento que mantém 

aproximações com o Trabalho das Passagens de Walter Benjamin.  



16 
 

A segunda parte intitulada Diálogos tem por objetivo fazer um breve e 

sucinto traçado das influências de outros campos e de outros pensadores 

sobre o trabalho de Warburg e também das reverberações que seu 

pensamento tem causado em teóricos posteriores, especialmente em Didi-

Huberman. Abordo a aproximação de Warburg com o campo da antropologia. 

Sua viagem ao Novo México foi a catapulta que o fez aproximar universos 

distintos, tanto em sua pesquisa (o mundo grego antigo e os índios Hopis, 

através de um elo primitivo) quanto em sua atuação (história da arte e 

antropologia, através do uso de imagens). Depois é delineado em alguns 

aspectos específicos a influência do historiador suíço Jacob Burckhardt. E por 

último, a dualidade apolíneo-dionisíaco de Nietzsche é reconhecida por 

Warburg, inspirando-o a escrever Dürer e a Antiguidade Italiana.   

Didi-Huberman é um dos principais comentadores de Aby Warburg  com 

tradução no Brasil. São bastante relevantes as reverberações das pesquisas 

de Warburg no pensamento hubermaniano. Assim, Didi-Huberman apresenta-

se como autor fundamental para desdobrar o pensamento warburguiano dentro 

do campo da história da arte e da cultura no momento atual e tem sido utilizado 

nesta pesquisa como principal referencial teórico. Didi-Huberman considera 

que Warburg compreendeu o Renascimento sob outro paradigma histórico que 

diverge das concepções idealizantes de Vasari e Winckelmann. Warburg traçou 

uma história da arte pelo seu lado mais sombrio, de imagens amortecidas pelo 

tempo, que em seu conjunto poderiam compor uma história dionisíaca da arte.  

A terceira parte da dissertação chama-se Aplicações. Depois de refletir 

sobre os conceitos de sobrevivência e fórmula de páthos de Aby Warburg e 

nos seus procedimentos metodológicos arrisco-me em alguns exercícios. São 

tentativas de aplicações de um método apreendido, são tentativas de traçar 

relações entre as imagens de obras de arte de períodos distintos sem 

hierarquizá-la. Sem a pretensão de reproduzir ou esgotar o método 

warburguiano, mas mais como uma tentativa de praticar uma outra abordagem 

da história da arte, escolhi Farnese de Andrade como o artista para qual a 

chave de leitura warburguiana caberia bem. Ambos são repletos de fantasmas. 

Farnese de Andrade tornou-se então um ponto de partida para uma busca de 

imagens correlatas, ainda que algumas vezes dissidentes, imagens que 

girassem em torno de um páthos em comum. 
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As imagens da obra artística de Farnese de Andrade tornam-se objeto 

de aplicação de um outro método historiográfico pois ela se apresenta repleta 

de imagens-fantasmas. Seu conjunto agrega um teor espectral que envolve o 

espectador de forma a suscitar nele uma estranha relação familiar. Este 

fantasma já conhecemos de algum lugar, de algum tempo. As bonecas 

aprisionadas na resina, talvez símbolo de um conteúdo da infância reprimido no 

inconsciente, não deixam de ser um fantasma que assombra nossa vulnerável 

consciência. A densidade da madeira dos oratórios de estilo barroco traz até 

nós o espírito das antigas tradições religiosas, que por sua vez, também 

assinalam a presença de algo divinamente perturbador. São por estas e outras 

características da obra deste artista sinistro que Warburg aparece como 

detentor de um pensamento aliado para análise de algumas obras específicas 

de Farnese. Warburg buscava nesses assombros das imagens um sopro de 

vida. Mas a morte de que essas imagens não escapam nos fazem ir além dela, 

procuramos chegar na pós-vida das imagens. O que Warburg faz no seu Atlas 

Mnemosyne é capturar não apenas imagens, mas as imagens-fantasmas. Faz 

isto através da aproximação inesperada de diversas imagens, às vezes, 

díspares, que do seu conjunto sobressai a sombra de uma figura estranha e 

familiar ao mesmo tempo. Experimentarei uma prática historiográfica em que 

objetivo perseguir a presença fugidia de fantasmas nas obras de Farnese ao 

mesmo tempo realizo a partir dela uma varredura na história das imagens para 

encontrarmos similitudes incongruentes.  

No capítulo Farnese de Andrade: um surrealista anacrônico abordo 

algumas questões introdutórias ao artista. Apresento uma breve biografia, 

depois problematizo a marginalização de Farnese em relação as vanguardas 

artísticas concretas e neoconcretas dominantes no Brasil entre as décadas de 

60 e 70. Por fim, aproximo o modo operatório do fazer artístico de Farnese a 

um procedimento surrealista. Questão polêmica já que Farnese nunca 

pertenceu a nenhum movimento. 

No capítulo O anjo decaído ou a sobrevivência das figuras aladas o 

detalhe de uma obra de Farnese de Andrade intitulada Angelus (Figura 19) é 

ponto de partida para uma investigação das representações de asas e anjos na 

história da arte ocidental. Imagens antigas se mesclam a imagens modernas 

onde sinaliza-se a sobrevivência das figuras aladas em distintas culturas. Os 
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anjos, intermediários entre a serenidade do céu e o caos da terra, muitas vezes 

se confundem com os demônios, estes decaídos, melancólicos, que não 

resistiram a catástrofe humana.  

No capítulo Fórmula de páthos do corpo fragmentado problematizo o 

antropocentrismo renascentista que será rompido completamente no século 

XX, onde a figura humana se vê desfigurada e fragmentada. Imagens do 

Barroco, do Romantismo e do Surrealismo são analisadas ao lado de algumas 

obras de Farnese de Andrade. Em todos os casos é a representação do corpo 

humano em pedaços que sinaliza a sobrevivência de um páthos, característico 

da modernidade, a desintegração da unidade da figura humana, sua 

fragilidade, sua desmontagem.  

Devido à complexidade deste autor e sua temática, este trabalho 

apresenta-se como um estudo introdutório para aqueles que tem interesse em 

adentrar no pensamento warburguiano, contribuindo para o aumento das 

referências bibliográficas sobre este autor que são escassas no Brasil. Almejo 

que de alguma forma este trabalho instigue desdobramentos e contribua para a 

problematização da historiografia da arte no campo teórico e prático.  
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Parte I– Análises 

 

Optei por comentar alguns textos específicos de Warburg como uma 

forma de contribuir para os estudos introdutórios ao pensamento warburguiano. 

Entre as escassas bibliografias nacionais e internacionais que encontrei a 

respeito deste historiador da arte não vislumbrei o aprofundamento sobre seus 

próprios escritos, privilegiam-se sempre seu método e as características mais 

gerais do seu pensamento, como os seus conceitos de sobrevivência e fórmula 

de páthos. Senti, portanto, a necessidade de adentrar em seus escritos para 

vislumbrar seu campo de atuação e seu modo operatório. Me deparei então 

com uma grande dificuldade. Seus escritos são altamente eruditos, repletos de 

fontes e referências de um universo desconhecido para mim. O que se tornou 

um desafio. Segui adiante e o que apresento na Parte I é um relato de estudo 

sobre este autor, com objetivo de compreendê-lo minimamente, contribuindo 

para o esclarecimento a respeito deste historiador tão complexo e instigante.  

 

1.1 Detalhes em Movimento ou a Sobrevivência da Ninfa 

 

“A ninfa corria tão rapidamente que parecia voar; havia 

levantado os tecidos para poder fugir mais depressa e os 

prendera na cintura de tal forma que, acima de seu calçado, 

mostrava as pernas e o gracioso joelho que em qualquer um 

despertaria o desejo.” 

Boccaccio, Ninfale Fiesolano 

 

Em 1893 é publicado o primeiro texto de Warburg, intitulado “O 

Nascimento da Vênus e a Primavera de Sandro Botticelli: uma investigação 

sobre as representações da Antiguidade no início do Renascimento italiano”1. 

O estudo da retomada do estilo antigo pelos artistas renascentistas já era tema 

comum no final do século XIX. No entanto, Warburg causou uma quebra de 

paradigma ao desviar o foco de atenção para o movimento. Ele tratou da 

presença das figuras mitológicas na pintura florentina segundo a representação 

                                            
1
 Cf. WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã. Contribuições científico-culturais 

para a história do Renascimento europeu. Contraponto, Rio de Janeiro, 2013. P. 3-87. 
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do movimento e não a do corpo imóvel e bem equilibrado da história 

winckelmanniana. No espaço da escultura, Warburg reconheceu a dança e sua 

dimensão cênica. As ninfas ganharam importância pelos seus véus e cabelos 

ondulantes, por seu movimento exótico em relação às outras figuras.  

Warburg comprova que o Nascimento da Vênus de Botticelli teve suas 

inspirações no poema Giostra do erudito florentino Poliziano e também nos 

cantos homéricos, já que estes haviam sido impressos em 1488. O poema 

Giostra narra o nascimento de Vênus, sua recepção na terra e no Olimpo. Em 

comparação com os cantos homéricos, ambos se assemelham nos seguintes 

aspectos: Vênus surge do mar, é levada pelo vento Zéfiro para a terra onde é 

recebida pelas deusas das estações, que no quadro de Botticelli é apenas 

uma, aquela que oferece o manto à Vênus. Warburg nota que alguns detalhes 

são acrescentados por Poliziano, como o vento visível que encrespa seus 

longos cabelos soltos e ondulados, detalhes também encontrados no quadro 

de Botticelli. Há outros aspectos que divergem entre a pintura e o poema, no 

entanto, em relação aos elementos acessórios em movimento há semelhanças 

para supor que exista algum vínculo entre as duas obras de arte, entre o 

pictórico e o literário. A intenção de representar o movimento dos cabelos e das 

roupas, como executado por Botticelli, corresponde, segundo Warburg, a uma 

corrente dominante no século XV entre os artistas italianos. Alberti, em seu 

Liber de pictura, recomenda que se pintem também os “movimentos dos 

cabelos, dos fios, dos galhos, das folhas e das vestimentas” (ALBERTI apud 

WARBURG, 2013, p. 9), mas adverte que sejam moderados, buscando sempre 

a graciosidade. Warburg traz como exemplo de que as recomendações de 

Alberti eram seguidas pelos artistas um relevo alegórico no Templo 

Malatestiano, executado por Agostino di Duccio, cujas figuras eram 

representadas com movimento intensificado. Agostino di Duccio, assim como 

outros artistas, por exemplo Niccolo Pisano e Donatello, fizeram uso de 

imagens de vasos e sarcófagos romanos como modelos antigos para 

representação de figuras femininas em movimento. Warburg constata assim 

que os movimentos dos elementos acessórios definiam uma busca específica 

dos artistas florentinos sobre a Antiguidade, a ponto deste motivo se tornar um 

problema artístico propriamente. Poliziano buscou inspiração para o movimento 

das suas figuras em Ovídio e Claudiano, poetas romanos. Em Poliziano lemos: 
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“[...] e seus cabelos louros acariciam seu peito ao sopro da brisa; e nas suas 

costas ondeia seu vestido [...]” e em Ovídio lemos: “[...] os ventos adversos 

agitavam suas roupas em golpes, e uma brisa suave empurrava seus cabelos 

para trás [...]” (WARBUG, 2013, P. 13). Aqui percebemos que apesar das 

palavras não serem as mesmas, uma ideia sobrevive: o movimento dos 

cabelos e da roupa. 

 

 

Figura 1 – Sandro Botticelli, O nascimento da Vênus, 1484-1486. 

 

Voltando ao quadro de Botticelli, Warburg fragmenta as figuras do 

quadro para realizar algumas análises. Quando se trata da mulher que recebe 

Vênus na terra são notadas diversas semelhanças com as Horas do poema de 

Poliziano, ainda que no poema sejam três mulheres e no quadro apenas uma. 

Ela é quem oferece o manto inflado pelo vento à Vênus e é identificada como a 

Deusa da Primavera. Ela também carrega um ramo de roseira como cinto, 

acessório que para Warburg tem um significado especial, supondo que este 

cinto seja um símbolo extraído das passagens ovidianas para representação da 

Deusa da Primavera. Outro modelo para representação da deusa da primavera 

é mencionado por Warburg, trata-se de um xilogravura da Hypnerotomachia 

Poliphili. Nesta gravura, os cabelos e as folhas ondeiam caracteristicamente, 
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corroborando a ideia warburguiana de que os artistas do renascimento 

procuravam reproduzir modelos antigos relativos ao movimento e não modelos 

estáticos de grandeza serena como supunha Winckelmann.  

Warburg recupera um desenho a pena, que costumam atribuir a 

Botticelli, mas que provavelmente fosse de algum aluno do seu ateliê, para 

mostrar como os artistas do Renascimento selecionavam aspectos específicos 

da observação dos seus modelos, incluindo até mesmo a degradação e o 

arruinamento destes. Este desenho que costumam relacionar com o 

Nascimento da Vênus, na verdade é uma cópia da representação de Aquiles 

em Esquiro de um sarcófago da Abadia de Woburn na Inglaterra. A roupa 

inflada e os cabelos ondulantes foram os elementos que o artista selecionou 

em seu desenho.  

Já na análise do quadro A primavera de Sandro Botticelli, Warburg 

divide-o em quatro partes: as três graças dançantes acompanhadas por 

Mercúrio, a perseguição erótica entre Flora e Zéfiro, a Deusa da Primavera e a 

Vênus no centro da imagem. 

Warburg demonstra como as três mulheres dançantes que aparecem 

unidas no lado esquerdo do quadro representam as três graças, a principal 

referência para tal associação está em Alberti, que recomenda aos pintores 

uma execução plástica das três graças:  

 

“Cabe agora contemplar aquelas três formosas jovens, às 

quais Hesíodo deu os nomes de Aglaia, Eufrosina e Tália, 

retratadas de mãos dadas, rindo, adornadas de vestidos soltos 

e transparentes...” (WARBURG, 2013, P. 28).  

 

Esta alegoria, por sua vez, Alberti empresta de Sêneca, inclusive no que 

diz respeito à vestimenta: “[...] porque é três o número das Graças, [...]  com 

vestidura solta e transparente?” (WARBURG, 2013, P. 28). Aqui Warburg 

declara que o vestido solto e transparente era uma característica indispensável 

ao pintor. Há também um fragmento de afresco de Villa Lemmi o qual é 

atribuído a Botticelli onde as três graças são representadas guiadas por Vênus. 

Elas vestem além do vestido, um manto, que cai sobre o corpo de maneira 

muito semelhante àquela do quadro A primavera. Virgílio, em Eneida, também 
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dá a instrução para representação dos elementos acessórios em movimento: 

“[...] como era o costume, um arco leve, os cabelos soltos ao vento; seu joelho 

estava descoberto, e um nó segurava as dobras flutuantes de seu vestido” 

(WARBURG, 2013, P. 30). 

 

 

Figura 2– Detalhe, Sandro Botticelli, A Primavera, 1477–1482. 

 

No canto direito do quadro A primavera de Botticelli ocorre uma 

perseguição erótica. Um rapaz persegue uma jovem da qual saem flores pela 

boca. A ninfa perseguida é identificada por Warburg como Flora e o 

perseguidor Zéfiro. Nos Fastos de Ovídio há uma passagem no qual Flora é 

alcançada por Zéfiro, personificação do vento do oeste. Ele a toca e Flora 

recebe o dom de transformar em flores tudo que tocasse. Também há outra 

perseguição ovidiana da qual Warburg faz referência: a fuga de Dafne, 

perseguida por Apolo. Aqui é certo que Poliziano fez uso das passagens 

ovidianas para descrição do movimento dos cabelos e das roupas no seu 

relevo imaginário do rapto de Europa, detalhe que talvez também tenha 

influenciado Botticelli na perseguição do quadro A primavera. As perseguições 

eróticas eram temas preferidos pelos artistas e pelo público, há muitas peças 

teatrais e literárias, inclusive Orfeu de Poliziano e Ninfale Fiesolano de 

Boccaccio, que retratam tais perseguições.  
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A deusa da primavera é identificada em A primavera como a mulher que 

caminha espalhando flores, e igualmente em O Nascimento da Vênus, ela 

também usa uma ramo de roseira como cinto para seu vestido. Para justificar a 

representação da vestimenta da deusa da primavera, Warburg encontra uma 

estátua antiga de Flora vista e comentada por Vasari: “uma mulher com certas 

vestimentas leves, com o colo cheio de frutas variadas” (WARBURG, 2013, P. 

40). Ambas as figuras apresentam um caimento do vestido sobre a perna 

esquerda adiantada semelhantes o que faz Warburg sugerir que Botticelli tirou 

dai seu modelo para representação da Deusa da Primavera. 

Tanto na análise do quadro O nascimento da Vênus como no quadro A 

primavera Warburg fragmenta as composições. Estes fragmentos são 

correlacionados a outros fragmentos advindos tanto de outras representações 

pictóricas sobre diversos suportes, como moedas, desenhos a pena, 

xilogravuras, relevos, etc. como também a representações literárias e de peças 

teatrais. Diante da enormidade de fontes e referências que Warburg dispunha 

através dos arquivos florentinos, ele opera realizando diversos cruzamentos de 

citações e figuras para compor uma trama sintomática da sobrevivência dos 

movimentos ondulantes. Estas análises fragmentadas dizem muito a respeito 

do procedimento warburguiano de interpretação da obra de arte. Seu 

procedimento compõem histórias também fragmentadas, onde a síntese não é 

o objetivo final, mas sim as singularidades de cada acontecimento. A análise 

destes dois quadros enfoca elementos secundários da pintura, neste caso os 

elementos acessórios em movimento, dos cabelos e das vestimentas.  

A grande questão levantada por este texto diz respeito àquilo que 

sobreviveu das formas antigas. Contrariamente ao que afirmava Winckelmann, 

dizendo que “o caráter geral que distingue as obras-primas gregas, antes de 

qualquer outra coisa, são a nobre simplicidade e a grandeza serena, tanto na 

postura quanto na expressão” (MICHAUD, 2013), Warburg afirma que foi no 

detalhe dos elementos acessórios em movimento que se buscou a 

sobrevivência da Antiguidade. Trata-se de uma sobrevivência das expressões 

gestuais antigas, expressões intensificadas pelo movimento que acentuam os 

gestos. Quanto a isso Didi-Huberman fala:  
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“Warburg compreendeu a necessidade de uma antropologia 

histórica dos gestos que não fosse prisioneira das fisiognomias 

naturalistas ou positivistas do século XIX, mas que, ao 

contrário, fosse capaz de examinar a constituição técnica e 

simbólica dos gestos corporais numa dada cultura.” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 217). 

 

Além disso, trata-se de uma sobrevivência de tensão, de forças 

contraditórias que não unificam nem repousam a figura, mas a põem em 

movimento como uma “mênade de gestos convulsivos e violentos 

arrebatamentos” (MICHAUD, 2013, P. 32). O tema dos véus e cabelos 

ondulantes perseguiu Warburg no seu estudo das Ninfas. Didi-Huberman(2013) 

fala de um paradigma coreográfico, pois o que fazem a Deusa da primavera, as 

três graças, e a Vênus no quadro de Botticelli? Elas acima de tudo dançam. 

Assim, Warburg fez ressurgir em sua análise de Botticelli o gesto intensificado 

transformando o passo em dança; onde, ao invés de acentuar a imobilidade da 

pintura, fez surgir dali uma coreografia.  

O paradoxo da ninfa, segundo Didi-Huberman(2013), vem da dualidade 

figurativa do pano sobre o corpo. De um lado, o vento insufla o tecido que voa 

livremente pelo ar de forma abstrata, por outro lado, o mesmo tecido cola-se ao 

corpo, delineando contornos nus. A ninfa é, portanto, a “heroína dos 

movimentos efêmeros dos cabelos e da roupa”, uma “personificação 

transversal e mítica” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 219)que abrange desde as 

graças de Botticelli às mênades antigas. Esta intensidade coreográfica 

atravessa toda pintura Renascentista à qual Warburg dedicou as pranchas 46 e 

48 do seu Atlas Mnemosyne. A ninfa é tratada por Warburg como uma fórmula 

de páthos, uma corporificação feminina de memória psíquica sobrevivente, 

uma memória do gesto intensificado pelo movimento. Em sua prancha 46, ele 

justapôs 26 fotografias, entre outras imagens, haviam uma medalha 

representando Giovanna Tornabuoni (Figura 4), detalhe de um relevo sobre a 

Anunciação do século VII (Figura 5), detalhe de Madonna e criança de Filippo 

Lippi (Figura 6), detalhe do púlpito de uma catedral representando a Sibila 

Eritréia (Figura 7).Em todas estas imagens identifica-se uma mulher 

representada com as vestimentas e cabelos ondulantes. Agambem se 
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pergunta, qual destas mulheres é a ninfa, qual delas é a ninfa original da qual 

as outras derivam? Nenhuma, responde. Porque a ninfa não tem original, nem 

cópia. A ninfa é algo indiscernível entre originalidade e repetição, entre forma e 

matéria (AGAMBEN, 2010, p. 19). A ninfa como fórmula de páthos é um “cristal 

de memória histórica”, um fantasma onde “o tempo escreve sua coreografia”. 

 

 

Figura 3 -  Aby Warburg, prancha 46 do Atlas Mnemosyne. 
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Figura 4 - Nicholas of Florence (atribuição), Medalha de Giovanna Tornabuoni, 1486. 

 

 

Figura 5 - Detalhe de Anunciação; visitação; Nascimento de Cristo e aviso aos pastores, marfim baixo-
relevo, sec . VII, Bolonha, Museo Civico. 
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Figura 6 - Detalhe de Filippo Lippi , Madonna e criança, 1452, Florença, Palazzo Pitti. 

 

 

Figura 7- A Sibila Eritréia , relevo, 1259-1283 , Sessa Aurunca , Catedral, púlpito. 

 

No final do século XIX, as pesquisas da geologia e da paleontologia 

tornaram comuns os termos “fósseis vivos” e “homem fóssil”, Warburg adotara 

esta ideia tratando dos fósseis em movimento utilizando o termo Leitfossil. 
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Dissera que um fóssil continha uma “vida adormecida em sua forma”. A ninfa 

que é uma espécie de fóssil em movimento, configurou-se como um leitmotiv 

warburguiano do corpo em movimento. Os detalhes do movimento dos corpos, 

das roupas e dos cabelos em figuras femininas tornaram-se sintomas 

identificadores de ninfas. Para Warburg, a expressão gestual dos corpos tinha 

importância na medida em que considerava a memória das formas “traduzida 

em linguagem motora, projetada na motricidade, representada a maneira da 

pantomima”(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 298). A fórmula de páthos da ninfa era 

para Warburg uma obsessão: ele via-a em toda parte, sem saber quem era e 

de onde vinha; criando-se ante seus olhos um paradoxo da imagem 

“persistente como uma ideia fixa e frágil como uma fuga de ideias”(DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 296). Fixa porque retorna em diversas representações 

de figuras femininas com sintomas semelhantes, frágil porque aquilo que a 

define escapa sempre que se tentar capturá-la. O fato de os sintomas da ninfa 

se expressar de maneira motora na linguagem corporal traça um paralelo com 

Freud e o sintoma histérico. Segundo Didi-Huberman (2013), o sintoma 

histérico freudiano nada mais é que um retorno dissociado de certo elemento 

mnêmico inconsciente e petrificado como um fóssil que vem a superfície 

expresso na “linguagem motora dos gestos corporais”(DIDI-HUBERMAN, 2013, 

p. 295). Outro paralelo que se pode traçar com Freud diz respeito a Gradiva. 

Para Didi-Huberman (2013), a ninfa e a Gradiva servem de nomes próprios à 

imagem sobrevivente. A Gradiva de Jensen sobre o qual Freud tece seus 

comentários também é dotada de um movimento particular, um gesto 

específico do seu andar flutuante. O mesmo gesto, o mesmo movimento 

ondular encontramos na figura que pode ser chamada de a ninfa de 

Ghirlandaio. No afresco“O nascimento de São João Batista” de Santa Maria 

Novella, uma serva entra em cena carregando na cabeça um prato cheio de 

frutas. Em relação às outras figuras estáticas, esta caminha com a perna 

levemente flexionada, tal qual a Gradiva freudiana; suas roupas ondulantes 

mostram os contornos do seu corpo tal qual as Graças de Botticelli.  
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Figura 8– Domenico Ghirlandaio, O nascimento de São João Batista, 1486-1490. 

 

Considerando a perspectiva warburguiana de sobrevivência das 

imagens, podemos identificar outra aparição da ninfa na cultura popular do 

século XX. Trata-se da figura de Marilyn Monroe no filme “O pecado mora ao 

lado”, onde em uma determinada cena ela para sobre a ventilação do metrô e 

seu vestido esvoaça ao vento mostrando suas pernas nuas. Marilyn Monroe 

tornou-se ícone sexual incorporando como uma fórmula de páthos o erotismo 

das ninfas.  
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Figura 9 – Billie Wilder, O pecado mora ao lado, 1955. 

 

A ênfase que Warbug atribuiu ao movimento na pintura florentina suscita 

logo uma relação com o surgimento do cinema no século XIX. Agamben(2010) 

traz um sentido novo para esta relação no que compete à noção de nachleben 

ou sobrevivência. Para o surgimento do cinema foi primordial a descoberta da 

persistência da imagem retiniana. A impressão de movimento acontece porque 

a percepção da imagem na mente sobrevive um oitavo de segundos depois 

que a imagem desapareceu diante dos olhos. Se isto pode ser colocado como 

uma nachleben fisiológica, então Warburg expõem uma nachleben histórica, 

onde há uma persistência das imagens na memória cultural. Assim, as imagens 

transmitidas pela memória histórica não são inanimadas, mas plenas de uma 

vida especial, chamada de sobrevida ou sobrevivência. Agamben(2010) ainda 

estende a relação entre a nachleben warburguiana e o cinema na maneira com 

se produz o movimento. Para o cinema é preciso que se saiba como justapor 

as imagens a fim de produzir a sensação de uma imagem em movimento, da 

mesma maneira o historiador da arte precisa saber como operar as imagens 

para restituir através delas a energia e a temporalidade que contém. Deste 

modo, a sobrevivência das imagens não é dada historicamente sem uma 
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operação do historiador para arranjá-las segundo um movimento que as torna 

vivas no presente.  

No que se refere ao artigo sobre as pinturas de Botticelli, Warburg 

realizou uma operação semelhante ao trazer a tona elementos que os artistas 

florentinos selecionaram a partir dos modelos da Antiguidade e os 

transformaram segundo os princípios da própria realidade florentina. Conforme 

Michaud(2013), os artistas florentinos não se aproximaram dos modelos 

antigos para executarem uma reconstituição mimética integral, aproximaram-se 

para distorcerem os temas da Antiguidade e transformá-las em figuras bem 

contextualizadas no ambiente florentino. 

 

“A análise comparada dos quadros e dos textos não serve para 

evidenciar constâncias trans-históricas que fariam da cultura do 

Renascimento um simples tecido de imitações e paráfrases da 

Antiguidade, mas para mostrar que os artistas modernos 

serviam-se do passado para traduzir uma realidade que os 

afetava diretamente”.  

(MICHAUD, 2013, p. 86) 

 

Para Agamben (2010), a fórmula de páthos condensa a energia do 

movimento e da memória, algo semelhante a “sombra fantasmática” do 

dramaturgo Domenico. Outra possibilidade comparativa se dá com os estudos 

de Milman Parry sobre as fórmulas no estilo de Homero, trabalho que fora 

publicado na mesma época em que Warburg trabalhava sobre seu Atlas 

Mnemosyne. Parry renovou a filologia homérica ao evidenciar que a técnica de 

composição da Odisséia seguia um limitado repertório de combinações verbais 

de modo que configuradas ritmicamente permitia composições de elementos 

métricos intercambiáveis de maneira que o poeta poderia variar a sintaxe sem 

alterar a estrutura métrica. Assim se demonstra, segundo Agamben, que 

asPathosformeln warbuguianas são híbridas de matéria e de forma, de criação 

e performance, de originalidade e repetição. (AGAMBEN, 2010, P. 18) 

 

As imagens de que nossa memória é feita, portanto, tendem a 

formar-se incessantemente, no curso de sua transmissão 
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histórica, fixadas em espectros, e é justamente para restaurá-

las a vida. As imagens estão vivas, mas são feitas de tempo e 

memória, sua vida é sempre nachleben, sobrevivência, e 

constantemente ameaçadas no processo de assumir uma 

forma espectral. (AGAMBEN, 2010, P. 23, T.A.) 

 

A figura da ninfa se apresenta para nós como uma fórmula de páthos no 

sentido warbuguiano, ou como uma imagem fantasma no sentido de Didi-

Huberman. Ela incorpora a recorrência de uma figura feminina cujos cabelos e 

vestimentas são dotadas de movimento. A linha interpretativa herdada de 

Winckelmann conduz para uma análise que enxerga a leveza e graciosidade 

como elementos centrais característicos da ninfa. No entanto, seguindo uma 

interpretação mais trágica e patética segundo Warburg e Didi-Huberman, a 

ninfa é a imagem dialética que condensa tanto a graciosidade leve da mulher 

que flutua sob suas vestes como também da trágica e violenta figura que mutila 

Orfeu, dança com as bacantes, aquela que mata Holofornes, aquela que com 

sua dança consegue a cabeça de São João Batista ou aquela que seduz 

fatalmente o homem casado de O pecado mora ao lado. “A ninfa erotiza a luta, 

revela os laços inconscientes da agressividade com a pulsão sexual” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, P. 226).  
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1.2. A morte de Orfeu ou a sobrevivência do páthos 

 

“Depois de terem se apoderado dessas ferramentas, depois de 
terem feito em pedaços os animais que as ameaçavam com os 
seus chifres, as bacantes se atiraram contra o vate, para matá-
lo. Ele estende os braços e, pela primeira vez, pronuncia 
palavras vãs, sua voz já não desperta emoção. As sacrílegas o 
aniquilam. E através daqueles lábios – ó Júpiter! – que os 
rochedos haviam ouvido e as feras haviam compreendido, 
exala-se a alma e é levada pelos ventos.” 
 

Ovídio, AsMetamorfoses 

 

Orfeu em grego quer dizer obscuro, obscuridade. Segundo Brandão 

(1987), Orfeu é uma personagem lendária da Trácia, músico e poeta. Seus 

instrumentos eram, além da voz, a lira e a citara. Com sua música ele 

encantava os animais, as plantas e os homens. Trata-se de um herói muito 

antigo, pois já fazia parte da expedição dos Argonautas. Teve uma formação 

religiosa e filosófica que acabou gerando o orfismo. Quando Orfeu retornou da 

expedição dos Argonautas, casou-se com a ninfa Eurídice, considerando-a sua 

alma gêmea. No entanto, a morte trágica de Eurídice picada por uma cobra ao 

fugir de uma perseguição erótica, fez Orfeu ir ao Hades buscá-la. Comovidos, 

Plutão e Perséfone decidiram devolver a vida à Eurídice, porém sob uma 

condição: que enquanto Orfeu e Eurídice caminhassem para fora do Hades, ela 

o seguindo, ele não poderia olhar para trás. Orfeu não resistiu a tentação 

devido a sua insegurança e olhou para trás para certificar-se de que ela o 

seguia. Assim Eurídice morreu pela segunda vez. Inconsolável pela morte 

definitiva da sua esposa, Orfeu recusou todas as mulheres da Trácia. As 

mênades, revoltadas com o desprezo de Orfeu, dilaceraram-no, jogando sua 

cabeça no rio. Este dilaceramento, esta morte trágica do mítico cantor foi 

analisada por Aby Warburg como uma pathosformel (fórmula de páthos) 

quando ele se deparou com diversas representações da morte de Orfeu no 

Renascimento, incluindo uma gravura de Dürer. 

A fórmula de páthos é uma expressão que surge nos textos de Aby 

Warburg a partir de 1905 quando ele publicou o artigo Dürer e a Antiguidade 



35 
 

Italiana2, no entanto, este pensamento já estava presente em seu trabalho 

desde os primórdios de sua pesquisa. Em seu primeiro trabalho, sobre as 

pinturas de Botticelli, já havia uma pretensão de analisar a sobrevivência do 

páthos da ninfa, através dos seus véus ondulantes. Depois, todo o projeto do 

Atlas Mnemosyne tinha a intenção de configurar as diversas expressões de 

páthos da história ocidental, apresentando imagens de combates, triunfos, 

amor, raptos, histeria, melancolia, graça, desejo e terror. O artigo de 1905 é 

uma tentativa de apresentar um relato da sobrevivência do páthos encarnado 

na temática da morte de Orfeu. Uma forma de apresentar a história da arte pelo 

seu lado mais violento e trágico, proposição que se contrapõe a maneira mais 

apolínea de análise representada por Winckelmann.  

 

 

Figura 10– Albrecht Durer, A morte de Orfeu, Hamburgo, 1494. 

 

 

                                            
2
 Cf. WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã. Contribuições científico-culturais 

para a história do Renascimento europeu. Contraponto, Rio de Janeiro, 2013. P.435-446. 
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Figura 11– A morte de Orfeu, gravura da Itália Setentrional, Hamburgo, Kunsthalle. 

No artigo acima citado a famosa representação da morte de Orfeu por 

Dürer (Figura 10) juntamente com uma gravura anônima da Itália Setentrional 

(Figura 11), pertencente ao círculo de Mantegna, são analisadas como 

reveladoras de uma dupla influência da Antiguidade na recriação estilística dos 

artistas do Renascimento. Esta dupla influência diz respeito aos modos 

apolíneo e dionisíaco de historicizar a arte3. Warburg então critica a doutrina 

classicista e idealista que enxerga a retomada dos modelos antigos apenas 

pelo viés da “grandeza serena”, linha interpretativa conduzida principalmente 

por Winckelmann. Com este estudo, Warburg deseja ressaltar que no século 

XV os artistas renascentistas buscavam também por modelos possuídos de um 

páthos intenso, da “mímica pateticamente intensificada” (WARBURG, 2013, p. 

435), e viu no tema da morte de Orfeu uma oportunidade para explicitar suas 

hipóteses. Um dos motivos pela escolha da morte de Orfeu deve-se ao fato de 

que a gravura anônima do círculo de artistas de Mantegna, da qual Dürer tirou 

seu modelo, apresenta um “espírito autêntico da Antiguidade” quando 

comparadas aos vasos gregos. É a “linguagem gestual típica” do páthos grego 

que se encontra revitalizada no estilo das gravuras renascentistas analisadas 

por ele. Há outro exemplo da representação do páthos da morte de Orfeu 

citados por Warburg: um desenho da Escola dos irmãos Polaiuollo (círculo 

renascentista), neste a imagem de um homem que agarra o braço de outro 

empurrando-lhe a cabeça com os pés foi inspirado em um sarcófago de Pisa 

onde Agave dilacera Penteu(Figura 14). Diversas outras imagens, como marca 

do seu procedimento historiográfico, são exemplos citados por Warburg para 

                                            
3
Refiro-me a estas duas categorias nietzschiana, pois o próprio Warburg faz menção a elas em 

seus textos, polaridade que o tem perseguido em diversos estudos. 
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deles extrair a fórmula de páthos da morte de Orfeu: a imagem de um livro de 

esboços do norte da Itália, os pratos de Orfeu da coleção Correr, uma plaqueta 

no Museu de Berlim e um desenho no Louvre que pode ser associado a Giulio 

Romano. Todos estes exemplos mostram como a mesma fórmula de páthos foi 

“assimilada” pelos círculos de artistas renascentistas. Em especial uma 

xilogravura para uma edição veneziana de Ovídio de 1497, que ilustra o fim 

trágico deste mítico cantor, remonta de maneira bastante explícita a um original 

da Antiguidade (Figura 12).  Estes exemplos também evidenciam o modo 

warburguiano de dar relevância a documentos e objetos de arte menores para 

compreensão de uma cultura artística, prática filológica que em sua época dava 

seus primeiros passos. 

 

 

Figura 12– A morte de Orfeu, em Ovídio, Metamorfoses, Veneza, 1497. 
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Figura 13– A morte de Orfeu, desenho baseado em um vaso de Chiusi, em Annali, 1871. 

 

Figura 14 – Antonio Pollaiuolo, Cena de Luta, desenho, Turim. 

 

Considerando que o drama Orfeo de Poliziano, poeta florentino, 

apresentado pela primeira vez em 1471 em Mântua, narra os cantos de Orfeu à 

maneira ovidiana comprova que não somente importavam as características 

formais das representações da morte de Orfeu como também importava a 

experiência dionísica vivenciada por artistas, comitentes e público de maneira 

apaixonada e compreensiva em relação ao espírito da antiguidade pagã.Ou 

seja, não se tratava apenas de uma imitação dos modelos antigos, mas de uma 

revitalização de todo o espírito antigo de forma a afetar de modo patético as 
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expressões renascentistas. Nota-se que os sofrimentos do cantor Orfeu foram 

representados dramaticamente por atores e narrados com eloquência através 

da língua italiana. Assim, Mântua e Florença tentavam imprimir uma fórmula da 

Antiguidade no estilo renascentista da “vida em movimento”. Deste modo, 

desenvolveram um estilo misto entre a observação direta da natureza de sua 

própria época e a representação aproximada e apaixonada dos modelos 

antigos. Ou seja, os artistas do Renascimento tentavam não só reproduzir 

modelos pictóricos da antiguidade como também imprimir no modo de vida 

cotidiano da sociedade italiana, de maneira mais abrangente, a espiritualidade 

pagã antiga. Por este viés, Warburg contrapõe-se a Winckelmann quanto ao 

princípio mimético dos modelos antigos.  

Warburg demonstra como Dürer se utilizou das obras de Pollaiuolo e 

Mantegna para criação de suas gravuras; em 1494 e 1495 ele copiou Bacanal 

com Sileno e a Batalha dos Tritões de Mantegna. De Pollaiuolo copiou um 

desenho perdido de mulheres raptadas por dois homens nus. Essas 

representações adquirem grande importância, pois Dürer seguiu-as nos 

mínimos detalhes desejando apresentar em suas imagens o “temperamento a 

antiga” em conformidade com os italianos, extraindo da Antiguidade a 

representação da vida “gestualmente acentuada” (WARBURG, 2013, p. 439). O 

que demonstra como o Renascimento alemão é atravessado pelo 

Renascimento italiano, na forma de uma migração das imagens. A história da 

arte warburguiana é recheada de migrações de imagens através do tempo e do 

espaço. Em “O Ciúme” Dürer tinha a intenção clara de retratar uma imagem 

consoante com a antiga doutrina dos temperamentos, dando a Antiguidade um 

valor privilegiado na representação da vida, “intensificada pela mímica”. 

Segundo Warburg a tela de Dürer “Hercules e as harpias” foi claramente 

inspirada nas grandes telas pintadas por Pollaiuolo nas paredes do palácio dos 

Médici. Entretanto, ainda que Dürer tomasse como modelo da antiguidade os 

seus contemporâneos florentinos, este artista alemão estava distante da 

preocupação estética do mediterrâneo, se suas figuras retrataram as 

gesticulações típicas da Antiguidade, ele o faz na forma de uma resistência 

calma e tranquila, próprias do clima de Nuremberg. 

A Antiguidade não chegou a Dürer através do Renascimento italiano 

apenas pelo lado da expressão dionisíaca, lhe interessou também a 
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“sobriedade apolínea” (WARBURG, 2013, p. 439).Dürer buscou em Apolo de 

Belvedere os ideais do corpo masculino e comparou-as com a realidade a sua 

volta; o que de certa maneira o fez perder o interesse pelo maneirismo barroco 

e antiquizante a tal ponto que artistas venezianos não consideravam sua arte 

boa porque não era feita a moda antiga. A “Grande Fortuna” de Dürer pareceu 

estranho ao gosto antigo da Itália, principalmente em comparação com as 

pinturas de Leonardo e Michelangelo repletas do páthos antigo. Dürer acabou 

por se desinteressar pelas gravuras italianas de Pollaiuolo e Poliziano que anos 

antes ele havia considerado a “verdadeira forma antiga da grande arte pagã”. 

Assim Dürer pertencia, segundo Warburg, aos opositores da “linguagem 

gestual barroca” que já dominava a Itália no século XV. Por isto, entre outros 

motivos, Warburg considera um erro tomar a descoberta do Laooconte em 

1506 como o início do estilo barroco, pois na verdade o Laooconte é apenas 

um sintoma externo que veio para reafirmar a linguagem gestual patética para 

os italianos que já estavam no auge da “degeneração barroca”. O Laooconte 

representou para os italianos aquilo que eles há muito já buscavam na 

Antiguidade: “a forma tragicamente estilizada da expressão mímica e 

fisionômica levada ao extremo” (WARBURG, 2013, P.440). As expressões 

intensificadas do Laooconte animavam aqueles que queriam romper com as 

formas de expressão medievais.  

 Warburg considera que a Morte de Orfeu é mais um, na medida em que 

existem outros, “relato de viagem” da maneira como a linguagem gestual 

patética migrou de Atenas para Mântua, Florença, e através de Dürer, chegou 

a Alemanha. Como vimos, Dürer concedeu tratamentos diferentes a essas 

imagens migrantes o que não implica em descrever uma história de vencidos e 

vencedores, de pioneiros e retardatários, mas de entender os modos de 

transmissão das formas e o intercâmbio artístico entre Sul e Norte no século 

XV e entre Antiguidade e Renascimento.  

Segundo Didi-Huberman(2013), Warburg apresenta uma “corrente 

patética” que definiu o estilo do primeiro Renascimento. A contribuição 

warburguiana do artigo de 1905 diz respeito ao “traço gestual” que Warburg 

estende desde os vasos gregos e as ilustrações de Ovídio às gravuras e 

desenhos de Mantegna e Dürer. Neste caso, a fórmula de páthos escolhida 

para análise é mais trágica e violenta do que aquela em que ele analisa no 
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estudo sobre Botticelli. Talvez por isto, apareça aqui explicitamente o termo 

fórmula de páthos, já que a temática envolvida revela efetivamente uma 

gestualidade figurativa de um intenso páthos. Didi-Hubermam (2013)coloca a 

questão da necessidade do homem moderno recorrer às fórmulas antigas para 

configurar a expressão dos seus gestos afetivos. Questiona também porque 

esta voz autêntica da Antiguidade insiste em sobreviver no “estilo híbrido” do 

quattrocento e como este “tempo sobrevivente” influencia as trocas culturais 

entre norte e sul europeu.  

A morte de Orfeu encarna a fórmula de páthos que sobrevive desde a 

Antiguidade até o renascimento italiano e alemão. Mas esta sobrevivência não 

está ligada apenas a comparações de analogias formais, a morte de Orfeu não 

é neste caso apenas um motivo iconográfico, mas ela representa uma 

expressão da espiritualidade antiga reavivada pelo Renascimento, na condição 

não só de desenhos e gravuras, mas de poesia e de dança. Expressão esta 

que traz a marca do dionisíaco, da intensidade gestual, do páthos violento e 

excessivo, tendo na figura do Laocoonte a expressão máxima da violenta 

expressão patética. A morte de Orfeu como foi analisada por Warburg abre um 

novo campo interpretativo na história da arte, tendo em vista que vai na 

contramão da linha interpretativa mais apolínea e classicista da história. 

Orientados por Winckelman o Renascimento costumava ser pensado pela 

rememoração das expressões de grandeza, nobreza e serenidade. Warburg 

traz uma nova luz sobre a retomada de expressões de dor, sofrimento, 

perseguições, melancolia, arrebatamentos, etc. 

 A pathosformel, segundo Didi-Huberman(2013), vai além da 

interpretação panofskyana do motivo iconográfico e a compreensão deste 

conceito necessita de três pontos de vista: filosófico (em relação aos termos 

fórmula e páthos), histórico (reconhecer a genealogia dos objetos) e 

antropológico (entrever as relações culturais destes objetos). Filosoficamente 

falando, Warburg estava impregnado das filosofias da imanência presentes já 

na Alemanha do século XIX, onde se produziram severas críticas ao conceito 

clássico de representação. Para Warburg, a fórmula de páthos implica um 

problema da expressão. Problema este formulado também pelas filosofias do 

símbolo, em especial por Ernest Cassirer.Para Cassirer a formulação da 

linguagem está associada desde sua origem a um páthos(DIDI-HUBERMAN, 
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2013, p.178).A ideia estética em torno de um páthos trágico já permeava a 

filosofia romântica alemã, em Schiller vê-se uma crítica aos atores franceses 

pelo seu comedimento em relação a “audácia desavergonhada” dos trágicos 

gregos. Assim, Warburg e outros contemporâneos voltavam aos gregos para 

“convocar” uma estética “movida pelo afeto” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 180).

 A imagem, conforme a pathosformel, foi pensada por Warburg como um 

“regime duplo”, onde segundo Didi-Huberman (2013) há uma “energia dialética” 

que possibilita a montagem de elementos aparentemente contraditórios.Aqui 

pode-se traçar um paralelo com a noção benjaminiana de imagem dialética. O 

próprio termo “fórmula de páthos” já apresenta sua dialética polar quando 

fórmula se refere a uma potência de repetição, caráter apolíneo de formulação 

da imagem, enquanto a palavra páthos carrega uma potência afetiva, caráter 

dionisíaco de intensificação das imagens. Conforme Agamben, não foi à toa 

que Warburg escolheu a palavra fórmula e não forma para designar essa 

combinação inseparável e ao mesmo tempo indissolúvel de uma “carga afetiva” 

e uma “fórmula iconográfica” (AGAMBEN, 2010). Conforme Didi-Huberman a 

pathosformel seria algo como um “traçado”, ou poderíamos dizer também um 

trançado das imagens antropomórficas que conecta o Ocidente antigo com o 

moderno; a pathosformel extrai das imagens aquilo que nelas pulsa, que as faz 

movimentarem-se e debaterem-se no tempo sobrevivente. A fórmula de 

páthos, portanto, é a corporificação, Verkorpergung, da nachleben(DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 173).Deste modo, a morte de Orfeu, mais do que um 

motivo iconográfico, é a expressão do páthos erótico-violento que a 

Antiguidade nos legou como certo patrimônio conforme Cassirer e que se 

encontra também nas representações do corpo morto de Jesus. Para 

Cassirer,Warburg demonstrou como a Antiguidade criou “formas de expressões 

marcantes” que recorrem incessantemente, essas emoções são fixadas como 

que por “encantamento”; em toda parte percebemos um afeto da mesma 

natureza sobrevivendo através da memória da humanidade(CASSIRER apud 

DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 340).As fórmulas de páthos implicam o 

entrelaçamento de uma “montagem simbólica” e uma “desmontagem 

pulsional”, onde encontramos uma imagem fossilizada, mas impregnada de 

uma energia vital que a possibilita mover-se (DIDI-HUBERMAN, 2013).  
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A morte de Orfeu reúne sob o mesmo signo diversas representações de 

um páthos violento e trágico que recorrem na história da arte desde os tempos 

gregos. Mais do que isso, a expressão gestualmente acentuada e patética é 

ressaltada nos modos de expressão renascentista que marcam uma visão 

dionisíaca da história da arte. Warburg dizia que sua biblioteca era uma 

“coleção de documentos sobre a psicologia dos modos de expressão” 

(WARBUG, 2010, P.247). Por “psicologia dos modos de expressão” 

entendemos que as fórmulas de páthos são corporificações de energia 

psíquica advinda da memória cultural. Ao se tratar de memória, a noção de 

engrama de Richard Semon é bastante importante na concepção de Warburg 

das pathosformeln. Semon foi um biólogo evolucionista alemão que 

caracterizou o engrama como um traço mnêmico resultante de uma experiência 

de fora para dentro, baseado em um princípio de gravação permanente em 

células predispostas. Assim as pathosformeln seriam uma espécie de 

“engrama social”.  

 Desde modo, não a imagem, mas o páthos da imagem é quem 

sobrevive. O fantasma da imagem é sobrevivente. A morte de Orfeu é uma 

imagem-fantasma. Sem considerar que o fantasma seja a parte invariável das 

variações, mas talvez a diferença da repetição de uma imagem que subsiste 

subterraneamente a outra visível.  Diante de tudo isso, falamos de uma história 

fantasmal, onde o arquivo é um vestígio de memória encarnada materialmente 

e da onde se ouvem os rumores dos mortos. O desejo de Warburg diante dos 

seus arquivos era “resgatar o timbre dessas vozes inaudíveis” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, P.35). As imagens neste campo de fantasmas se 

constituem como sobreviventes depois de sedimentadas pela compactação do 

tempo. A maneira de um recalque freudiano elas persistem no inconsciente da 

memória cultural, podendo vir a superfície do visível através dos sintomas. A 

dialética das imagens ou as imagens dialéticas carregam este poder de 

sobrevida, mesmo enterradas no esquecimento elas estão vivas, prontas para 

emergir como uma memória material, de uma força plástica. 

 

“o que sobrevive numa cultura é o mais recalcado, o mais 

obscuro, o mais longínquo e mais tenaz dessa cultura. O mais 

morto, em certo sentido, por ser o mais enterrado e o mais 
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fantasmático; e igualmente o mais vivo, por ser o mais móvel, o 

mais próximo, o mais pulsional. É essa, de fato, a estranha 

dialética da Nachleben” (DIDI-HUBERMAN, 2013, P.136). 

 

A presença de Nietzsche no pensamento warburguiano é bastante visível, não 

somente pelas polaridades apolíneo-dionisíaco do qual ele faz referência 

direta, mas também pela sua concepção de história. Didi-Huberman traça um 

paralelo entre a crítica de Nietzsche sobre a história por meio da sua 

“incorporação genealógica” ou o eterno retorno; com Warburg e sua 

“incorporação fantasmática” ele coloca em crise a própria história da arte e 

exige uma paciente elaboração do tempo. Tanto para um quanto para outro, a 

história é feita de movimentos, de metamorfoses, “fluxos, refluxos, protensões 

sobreviventes, retornos intempestivos” (DIDI-HUBERMAN, 2013, P.137). Tanto 

Nietzsche quanto Warburg reivindicam a imagem mais como uma questão vital 

do que uma questão do saber.   
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1.3. O ritual da serpente ou a sobrevivência do primitivo 

 

No artigo de 1923, Imagens da Região dos Pueblo da América do 

Norte4, Warburg recupera as fotografias e memórias de uma viagem realizada 

há 27 anos em uma tentativa de compreender os traços característicos da 

humanidade pagã primitiva. Para isso ele faz uma análise das práticas mágicas 

dos rituais de colheita dos índios Pueblo em contraste com os rituais gregos 

dionisíacos de homenagem aos deuses, tendo em vista que em ambos os 

casos se faziam uso e sacrifício de serpentes. Warburg faz uma análise das 

danças mascaradas, primeiro em sua forma de dança animal, depois na dança 

de adoração à árvore e por último o ritual com serpentes vivas. Lança depois 

um olhar sobre a Europa pagã e com isto questiona qual o lastro possível para 

pensar a sobrevivência do primitivo da Antiguidade até o homem moderno.   

Surpreendeu-o que em meio a civilização tecnológica norte-americana, 

foi possível a sobrevivência de um grupo humano pagão apegado a práticas 

mágicas relacionadas com a sua própria subsistência. O que aos olhos de 

muitos aparecia como sintoma de uma sociedade retrógrada, para Warburg 

tratava-se de uma devoção religiosa aos fenômenos naturais, especialmente a 

plantas e animais. Aos índios estas práticas mágicas soam como uma 

“experiência libertadora do poder de comunicabilidade entre o homem e o 

ambiente”. (WARBURG, 2005, p. 10) No caso destas aldeias indígenas, devido 

a localidade geográfica, a seca era o motivo propulsor do simbolismo religioso, 

a “seca ensina magia e oração”. (WARBURG, 2005, p. 10)  

A ornamentação da cerâmica não deve, segundo Warburg, ser vista pelo 

seu aspecto puramente decorativo, há componentes simbólicos de importância 

para compreensão da cultura indígena, entre eles está presente a 

representação de um animal demoníaco e temível: a serpente. Apesar da 

contaminação com a cultura hispânica, Warburg identifica na representação da 

serpente dos recipientes contemporâneos um formato bastante similar aos 

tempos pré-históricos: enrolada com a cabeça emplumada. A serpente aparece 

nas práticas religiosas pagãs como o símbolo mais vital que comanda as 

                                            
4
 Cf. em WARBURG, Aby. O ritual da serpente. Tradução portuguesa: "Imagens da região dos 

índios Pueblo da América do Norte", trad. J. Campelo, in Concinnitas, revista do Instituto de 
Artes da UFRJ, ano 6, volume 1, número 8, julho, 2005. Disponível em: 
<http://issuu.com/websicons4u/docs/revista8?e=1638647/2654066#search> 

http://issuu.com/websicons4u/docs/revista8?e=1638647/2654066
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devoções rituais. Em um desenho feito para Warburg por um índio Pueblo, 

surge a representação da serpente não mais com a cabeça emplumada, mas 

com uma ponta de lança; neste caso, trata-se de uma simbologia do 

relâmpago.  

As aldeias indígenas são formadas por casas de dois andares, a entrada 

fica na parte superior, com acesso através de uma escada, como forma de 

proteção a ataques inimigos. Este modo de construção das casas, em especial 

as escadas, permite ver uma relação cosmológica, que Warburg chama de 

casa-mundo, pois o elemento básico da cosmologia indígena é o universo 

concebido na forma de uma casa com telhados em degraus. No interior das 

casas, bonecas são penduradas no teto, chamadas de kachinas, 

representações dos dançarinos com máscaras. Além disso, Warburg destaca 

como elemento de importância da cultura dos índios Pueblos, os potes de 

cerâmicas onde são carregadas as águas escassas. Neles há a representação 

de um pássaro de forma quase heráldica, uma transição entre escrita hieróglifa 

e a representação pictórica. O pássaro é um importante símbolo nos rituais de 

sepultamento.  

Kiva é o nome dado à sala subterrânea de orações, local onde a 

serpente aparece também como símbolo do relâmpago. Altares são 

construídos no interior das Kivas e dedicados ao relâmpago, ponto de 

oferendas sacrificiais. A pluma é um objeto de mediação durante as orações, 

cujos índios agachados em frente ao altar seguram nas mãos. É notável a 

contaminação de uma cultura a outra quando, em uma igreja, Warburg 

vivenciou a realização de uma missa para os índios que entraram na igreja com 

grande relutância. Lá dentro, ao lado do altar barroco com imagens de santos, 

Warburg observou representações da cosmologia indígena: uma casa com teto 

em forma de escadas e a serpente como criatura soberana das casas-mundo. 

A dança das máscaras, mais do que parte festivas da vida cotidiana, são 

práticas mágicas para o abastecimento de comida, pois os índios Pueblos são 

caçadores e também lavradores do solo, se alimentam de carne e de milho. 

Warburg afirma que as danças mascaradas são “em sua essência, uma 

medida séria, de fato belicosa, na luta pela existência” (WARBURG, 2005, p. 

15). Apesar de não existirem práticas sangrentas e sádicas durante tais 

danças, isto não significa que em sua origem não fossem danças de pilhagem 
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e sacrifício. O caçador ou o lavrador quando se mascara acredita tornar-se 

uma imitação da sua presa e com esta transformação mimética é possível 

obter ajuda quando for realizar a prática efetiva de caça ou colheita. As danças 

são, portanto, práticas de uma magia aplicada. Aqui Warburg faz uma 

declaração bastante benjaminiana: “magia e tecnologia trabalham juntas” 

(WARBURG, 2005, p. 15).   

Para Warburg, a danças dos Pueblos são exemplos de uma “conduta 

simbólica” e de um “estágio de pensamento” de uma cultura que não é mais 

primitiva, mas que também não é tecnologicamente segura. Ele os classifica 

como uma civilização híbrida e transitiva entre magia e logos. Uma civilização 

que se baseia na “conexão simbólica” entre razão e magia. 

Warburg assistiu uma dança de caça ao antílope pela primeira vez em 

Ildefonso. Pareceu-lhe cômica e inofensiva a primeira vista. No entanto, alerta 

que rir de uma expressão cultural que lhe parece cômica o impede de alcançar 

seu elemento mais trágico. Nesta dança, os músicos se agruparam 

primeiramente carregando grandes tambores, depois formou-se duas fileiras 

paralelas de dançarinos com suas máscaras. As fileiras moviam-se em 

direções contrárias, imitando a maneira de andar e pular do antílope. Faziam 

uso de pernas de pau cravejadas de penas. No inicio de cada fileira havia uma 

figura feminina que representava a “mãe de todos os animais”, para quem eram 

dirigidas as mímicas e devoções. A dança se configura como uma captura 

antecipada do animal através da simulação da caça por meio de uso das 

máscaras. Para o homem primitivo, segundo Warburg, estas danças 

significavam a “mais completa subordinação a algum ente externo”. Com seus 

trajes e costumes miméticos, os índios arrebatavam algo mágico da natureza, 

através de uma transportação para fora de si, que eles não conseguiriam 

apegados a sua própria personalidade. Ou seja, não eram danças imitativas 

simplesmente por diversão, eram danças na qual a caça era verdadeiramente 

simulada, antecipando o momento preciso da captura do animal. E para que a 

prática mágica ocorra de forma efetiva, é necessário um desprendimento do 

índio de sua personalidade, através do uso de máscaras seu corpo se fazia 

meio e instrumento para a invocação.   

Sobre a relação que os índios mantinham com os animais, Warburg 

constata que de modo semelhante a outros povos pagãos, os índios Pueblos 
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estabelecem uma conexão com o mundo animal de modo reverenciado, 

identificando-os como ancestrais míticos de suas tribos. A isso que ele chama 

do totemismo, não está tão distante do darwinismo, pois este coloca a lei 

natural como processo autônomo de evolução do homem, já os índios atribuem 

à evolução  uma identificação com o mundo animal. Para Warburg, trata-se de 

um darwinismo de “afinidades míticas” (WARURG, 2005, p. 17). 

As danças kachinas são voltadas para os festivais cíclicos de colheita, é 

uma dança que se dirige a natureza inanimada e se encontrava em sua forma 

original nos locais onde a ferrovia ainda não havia chegado. As crianças 

consideravam as bonecas kachinas como seres sobrenaturais, há um rito de 

iniciação da criança na sociedade dos mascarados de grande importância para 

sua educação. Warburg presenciou uma dessas danças, chamada de 

humiskachina na aldeia de Oraibi. A humiskachina refere-se a colheita do 

milho. A dança é inteiramente executada por homens e alguns deles se figuram 

como mulheres. Um pequeno templo foi montado com uma estrutura de 

pedras, um pinheiro e penas para ornamentação. As máscaras são pintadas de 

verde e vermelho, pingos de chuvas são representados simbolicamente. Ali 

também o cosmo é representado no formato de degraus. Os mesmos símbolos 

aparecem nas vestimentas. Chocalhos são pendurados nos joelhos e nas 

mãos.  

A dança se inicia com as mulheres fazendo música em instrumentos de 

madeira e os homens dão voltas ao redor do próprio eixo. Dois sacerdotes 

assopram farinha sobre os dançarinos. A cerimônia vai de manhã à noite e 

quando alguns dançarinos saem para descansar não podem ser vistos sem as 

máscaras. Para Warburg, estas danças configuram-se como culto animístico, 

pertencentes ao “patrimônio religioso dos povos primitivos” (WARBURG, 2005, 

p. 20). São amostras sobreviventes do paganismo europeu, cujas práticas 

procuram estabelecer laços entre as forças naturais e o homem através de um 

símbolo mediador. Outro elemento que revela nas danças kachinas a 

sobrevivência da antiguidade pagã é o episódio que ocorre ao final da dança. 

Seis homens aparecem em cena, três deles estão nus com o corpo pintado de 

barro e três são vestidos como mulheres. Este grupo realiza movimentos que 

parodiam o coro, fazem-no de forma vulgar e desrespeitosa. Porém, ninguém 

ri, já que não se trata de uma zombaria, mas da contribuição dos foliões para 
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uma melhor colheita. Warburg traça uma relação entre a folia índigena e a peça 

satírica da tragédia antiga que fazia duelo com o coro trágico.  

Para Warburg, mais do que a dança das máscaras e a do antílope, 

aquela que se mais se aproxima do desejo de união do homem com a natureza 

é a dança com serpentes vivas, realizada em Oraibi e Walpi. Warburg não 

presenciou esta dança, mas através de fotografias constatou ser a mais pagã 

de todas, ao mesmo tempo, que também é uma dança animal sazonal e 

religiosa. É celebrada em agosto, mês crítico para a lavragem do solo. Através 

da dança, tempestades são invocadas por intermédio das serpentes. As cobras 

são domadas sem violência e, mais do que vítimas sacrificiais, participam da 

celebração como parceiras criadoras de chuva. A dança dura dias e da 

maneira como ocorre em Walpi situa-se entre “a empatia mímica e simulada e 

o sacríficio sangrento” (WARBURG, 2005, p. 21).  

Warburg traça um paralelo entre os povos indígenas da América do 

Norte com as civilizações da Antiguidade tendo como elemento sobrevivente a 

apropriação simbólica da serpente. No berço da civilização europeia, a Grécia 

Antiga, haviam hábitos de culto que ultrapassavam os índios em questão em 

termos de crueldade e perversidade. Warburg cita o culto orgiástico a Dionisio, 

no qual as mênades dançavam com cobras em uma das mãos, enquanto na 

outra seguravam o animal que seria sacrificado.  

Segundo Junito de Souza Brandão (1987), Dionisio ou Baco é o deus 

grego do êxtase e do entusiasmo, da metamorfose e da transformação, do 

teatro e da agricultura. Tem sua origem na Trácia e chegou a Hélade 

aproximadamente no século IX a.C.. Na literatura tem seu primeiro 

aparecimento na Ilíada. Plutarco fala de festas “selvagens e cruéis” em 

homenagem a este deus. Em Atenas eram celebradas quatro grandes festas 

em honra a Dionisio: as Dionisias Rurais, as Lenéias, as Dionisias Urbanas e 

as Antestérias.  

As Dionisias Rurais consistiam em uma ruidosa e alegre procissão, com 

danças e cantos, onde um enorme falo era escoltado. Os participantes vestiam 

máscaras ou se figuravam como animais com a finalidade de provocar a 

fertilidade dos campos. As Lenéias levavam este nome porque eram 

celebradas em Lénaion, templo do deus Dionisio. Se iniciavam com uma 

procissão orgiástica onde se seguia um concurso de comédia e tragédia, mas 
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pouco se sabe a respeito das Lenéias. As Dionisias Urbanas duravam seis dias 

e eram celebradas na primavera. No primeiro dia se realizava uma “majestosa 

procissão” com muitos habitantes da cidade. Nos outros dias haviam os 

concursos de coros ditirâmbicos, depois ocorriam os concursos dramáticos, 

onde se apresentavam três tragédias e um drama satírico, conjunto chamado 

de tetralogia. As Antestérias eram os mais antigos cultos a Dionisio e onde 

havia a maior ruptura com os interditos políticos, sociais e sexuais. No primeiro 

dia abriam-se os tonéis de vinho e davam início a beberagem sagrada. Os 

participantes começavam a cantar e dançar freneticamente até caírem 

desfalecidos.  No segundo dia, um touro ou bode que acompanhava o cortejo 

era sacrificado através do desmembramento das partes do animal e da 

consumação do seu sangue ainda quente e da sua carne crua.  

A embriaguez e a euforia colocavam os adoradores em comunhão com 

seu deus. Entravam num estado de semi-consciência em que, através do 

êxtase, chegavam a uma experiência religiosa a que não se permitia os deuses 

olímpicos. O elemento básico do culto a Dionisio é a transformação causada 

pelo êxtase, o homem arrebatado pelo deus torna-se diferente daquilo que é na 

vida cotidiana. Tratava-se de uma experiência religiosa e não uma simples 

embriaguez. Esta transformação levavam seus adoradores a romperem com os 

interditos éticos, sociais e políticos. Após as vertiginosas danças, seus corpos 

caíam desfalecidos. Acreditavam sair de si pelo processo de êxtase, ocorrendo 

um “mergulho de Dionisio em seu adorador”, o deus invadia o corpo dos 

devotos através do entusiasmo. Entusiasmo vem do grego éntheos e quer dizer 

“ter um deus dentro de si” (BRANDÃO, 1987, p. 136). 

O sair de si ou a incorporação do deus Dionisio significava uma 

“superação da condição humana” ou a “descoberta de uma liberação total”, 

provocava uma espontaneidade que os habitantes apolíneos de Atenas não 

podiam experimentar. (BRANDÃO, 1987, p. 136) Esta libertação de tabus, 

convenções e regulamentos explica a grande adesão das mulheres, as 

chamadas bacantes ou mênades, nos cultos a Dionisio: eram as mulheres de 

Atenas muito reprimidas e humilhadas. Brandão utiliza os termos “loucura 

sagrada” e “possessão divina” para falar da mania e da orgia que agitavam 

essas mulheres.  
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Figura 15Agesandros, Athenodoros e Polydoros, Laocoonte, II sec. a.C., copia romana, mámore, Museu 
Vaticano, Roma 

 

A serpente é vista pelos povos primitivos como uma temível criatura. 

Vemos isso tanto no Velho Testamento, em que a serpente de Tiamat é a 

encarnação do mal e da tentação como na mitologia grega, na qual as Erínias, 

deusas do tártaro encarregadas da punição dos crimes dos mortais, eram 

rodeadas por serpentes. Para Warburg(2005), a serpente como força vingadora 

e punitiva atinge seu maior grau no mito e no grupo escultórico Laocoonte. Este 

foi um sacerdote troiano, que querendo avisar seu povo sobre os perigos do 

cavalo com o qual os gregos presentearam Tróia sofreu a punição pelo 

sacrilégio. Ao flechar o simulacro cavalo, duas serpentes enormes atacaram 

seus dois filhos, para defendê-los Laocoonte sucumbiu junto a eles. Virgílio, 

poeta de Eneida, obra em que o mito do Laocoonte encontra sua maior fonte 

literária, equipara a morte do sacerdote ao sacrifício de um touro:  

 

“(...)ele simultaneamente procura desfazer os nós com as 

mãos, tendo já as fitas manchadas com a baba e o negro 

veneno; ao mesmo tempo levanta aos astros clamores 
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horrendos, quais os mugidos de um touro quando, ferido pelo 

ferro, foge do altar e sacode do pescoço a machadinha mal 

segura” (VIRGÍLIO, 1994, p. 36). 

 

A serpente surge para Warburg como uma fórmula de páthos, ou seja, 

como um elemento de sobrevivência que relacionam os tempos da antiguidade 

com a época moderna. A serpente é portanto uma imagem vital tanto para os 

rituais antigos gregos quanto para os índios Pueblo do século XIX. Uma 

coincidência temporal, um tempo anacrônico onde podemos localizar pontos de 

cruzamentos entre culturas tão distintas. Para os índios Pueblo a serpente era 

o elemento central de uma construção simbólica que tinha a função de 

intermediar a comunicação do homem com as forças da natureza. Já nos 

rituais dionisíacos, a serpente era parte de uma dança sacrificial cujo objetivo 

maior era atingir o estado de extâse, de extravasamento para fora de si. Ainda 

entre os gregos antigos, a serpente era tida na mitologia como detentora de 

uma força maligna, que devorou Laooconte e seus filhos. A serpente como 

imagem é detentora de uma carga afetiva que colocou em movimento o 

pensamento das culturas primitivas, imagem que integra com força o 

imaginário primitivo.  

A sobrevivência do primitivo pode ser identificada nos dias atuais de 

outra maneira. Na Grécia Antiga e nos índios Hopis o primitivo se expressava 

através da religiosidade ritualística.Mas o primitivo também sobrevive através 

das culturas, adentrando a fantasia dos renascentistas, a cientificidade da 

antropologia e a produção da arte moderna. As expedições renascentistas dos 

século XIV e XV chegaram até regiões como a América e a África que ainda 

mantinha e produziam expressões do páthos primitivo. Os europeus então 

levavam até a Europa artefatos diversos como panóplias para integrarem os 

gabinetes de curiosidades, seu valor artístico não era reconhecido. Depois, no 

século XIX, com o desenvolvimento maior da antropologia cultural, estes 

mesmos artefatos oriundos das regiões ditas mais “primitivas” ganham 

destaque como símbolos e ferramentas exemplares da maneira como viviam 

estas populações. No século XX, é que a arte moderna incorpora o artefato 

selvagem como objeto de arte e integra-o em sua produção artística sejam 

tomando como motivo para sua obra, seja intervindo na própria linguagem 
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plástica do artista (DIAS, 1989). A relação entre os objetos primitivos e os 

objetos da arte moderna vão muito além da mera observação ou cópia, 

conforme Dias: 

 

Mas as vezes sai-se já de uma relação direta entre urn objecto 
primitivo e urn objecto ocidental; sao ainda criacões de artista 
conternporâneos inspirados em objectos primitivos, de que se 
tomam conceitos plásticos, digeridos e utilizados noutros 
contextos, mas integrando já conhecimentos que não poderiam 
ser adquiridos por mera observação dos objetos (DIAS,1989, p 

96). 
 

 
Figura 16 - Max Ernst, sem título, colagem, guache, pincel 

 
Na Figura 16, há uma colagem do artista surrealista Max Ernst em que 

podemos identificar uma serpente envolvendo um homem. Ele parece lutar 

contra ela, quase a maneira do Laocoonte. Os surrealistas enxergavam na arte 

primitiva uma oportunidade de aprendizagem daquilo que conteria o mais 

original do homem, possibilitando uma recuperação dos aspectos esquecidos 

da magia, da emoção, do encantamento e principalmente do espírito libertador 
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do homem. Houve em Nova York, em 1942, uma exposição surrealista 

dedicada a arte primitiva chamada Premiers Papiers du Surréalisme, onde 

havia uma declaração provavelmente de Breton: 

 

O surrealismo não fez mais do que tentar reunir as tradições 
mais duráveis da humanidade. A arte, nos povos primitivos, 
ultrapassa sempre aquilo que arbitrariamente se chama real. 
Os indígenas da costa noroeste do pacífico, os Pueblos, e 
nomeadamente os da Nova Guiné, da Nova Irlanda e das Ilhas 
Marquesas, fabricaram objectos que os surrealistas muito 
apreciam (colecções Max Ernst, Claude Lévi-Strauss, André 
Breton, Pierre Matisse, Carlbach, Segredakis) (BRETON, apud. 
RODRIGUES, 2007, p.22) 

 

Assim podemos notar como o surrealismo incorporou o primitivismo no seu 

universo artístico dentro do programa de investigação do imaginário, do sonho, 

do inconsciente, ou seja, das forças originárias e criadoras do homem. Numa  

extensão do pensamento warburguiano que identificou a sobrevivência do 

páthos primitivo nos rituais dos Pueblos e do antigos gregos, na modernidade 

essa sobrevivência se dá através da arte, vista aqui através do surrealismo.  
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1.4. Atlas Mnemosyne ou o método da montagem 

 

A existência do colecionador é uma tensão dialética entre os 

pólos da ordem e da desordem. 

Water Benjamin, Rua de Mão Única 

 

A coleção de imagens que constitui o Atlas Mnemosyne de Aby Warburg foi 

construído entre os anos 1924 e 1929. Inicialmente foi pensado como uma 

forma de “lembrete” para seus estudos, que Warburg retomava após os anos 

improdutíveis em Kreuzlingen, durante sua internação psiquiátrica. 

Primeiramente foi composto como um “resumo de imagens” para depois se 

tornar em um “pensamento por imagens”.  De lembrete a um trabalho da 

memória, não à toa o Atlas foi batizado de Mnemosyne, a deusa da memória. 

As disposições das imagens fotográficas sobre painéis revestidos de tecido 

negro apresentam uma variedade de agrupamentos: imagens de conjunto e de 

detalhes, escalas diferentes, repetições, séries e acumulações, grupos formais 

e gestuais, inversões de orientação espacial, montagens anacrônicas. O modo 

de fixar as imagens nos painéis também era móvel, permitindo que novos 

agrupamentos fossem realizados. Com estas características, o Atlas se 

apresentava a Warburg como um modo de abarcar de uma só vez várias 

imagens, com possibilidade de perceber as suas sobredeterminações; sem 

resumir, reduzir ou linearizar.Destituindo o caráter ilustrativo das imagens 

normalmente subjugada a um texto para expô-las como o próprio argumento 

que se deseja explicitar; isso não quer dizer que Warburg não tenha trabalhado 

com a palavra, há inúmeros manuscritos ainda não publicados. Warburg 

costumava fotografar cada conjunto para depois reordená-los novamente, essa 

atitude revela o quanto seu Atlas tem de permutabilidade, com infinitas 

possibilidades combinatórias de imagens. Didi-Huberman(2013) associa esse 

procedimento a uma noção de constelação benjaminiana ou caleidoscópica 

conforme Gombrich. Nas palavras do próprio Warburg, era intenção sua fundar 

“uma nova teoria da função memorativa das imagens”. Essa função nada mais 

é que seu conceito de sobrevivência. O modo como as imagens recorrem aqui 

e ali em um movimento dialético, sob a forma de um sintoma. Didi-Huberman 
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refere-se a Mnemosyne como um “atlas do sintoma”, uma coletânea de 

fórmulas de páthos.  

O Atlas Mnemosyne não é como um livro, nem se poderia apenas lê-lo. Não 

tem início, pois não começa de um ponto fixo do qual se parte em seguida para 

outro, ele surge de forma arbitrária; nem tem fim, pois não apresenta uma 

formação completada, mas abre para outros campos de exploração. Por um 

Atlas de imagens perambula-se, não folha seguida da próxima folha, 

perambula-se saltitante. Além de um agrupamento de imagens, Atlas é um 

método de montagem de relações obscurecidas. Um agrupamento que não 

segue uma classificação criteriosa, segue um princípio imaginativo. Onde a 

dimensão sensível invade o campo epistemológico e a hibridização impura 

invade o campo estético. Neste caso, a imaginação não é associações de 

ideias semelhantes e a observação direta não consegue discernir o foco que 

almeja. A imaginação contém “relações íntimas e secretas” que só por 

“correspondências e analogias” pode se adentrá-la. A imaginação propicia-nos 

um “conhecimento transversal” que recusa associações semelhantes a primeira 

vista. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.13-15)Pensar através das relações da 

montagem é uma operação inesgotável que supera as primeiras impressões 

visíveis ou legíveis. Didi-Huberman traça um paralelo entre o dicionário e o 

atlas. O primeiro tem seus princípios fixos e definitivos como exemplo a ordem 

alfabética; o segundo tem princípios móveis e provisórios, podendo alterar 

relações já estabelecidas para formar outra rede de relações a maneira de um 

palíndromo. Didi-Huberman compara uma leitura denotativa que busca por 

mensagens como o princípio-dicionário, em contraste com outra leitura 

conotativa que busca por montagens, o princípio-atlas. (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 14). 

Warburg inaugurou com seu Atlas Mnemosyne uma nova possibilidade 

estética de disposição das imagens e um novo gênero epistêmico do saber que 

se configura como uma herança a ser pensada na maneira como produzimos, 

exibimos e compreendemos as imagens. Com seu Atlas ele anunciou uma 

operação complexa que não se trata de sintetizar as imagens em uma unidade 

conceitual, tampouco descrevê-las exaustivamente ou de classificá-las 

segundo o princípio-dicionário. Foi uma tentativa de encontrar entre imagens 

dissemelhantes correspondências “íntimas e secretas” emergentes da 
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complexidade histórica. O seuBilderatlas foi para Warburg um aparelho para 

recolocar o pensamento em movimento, alocar imagens onde faltam palavras e 

assim constituir uma matriz da memória que se recusa a fixar as lembranças do 

passado num compêndio ordenado e definitivo.  

O caráter permutável das configurações do atlas permite uma análise 

fecunda e infinita das relações possíveis, ainda que as imagens existam em 

número finito. O procedimento warburguiano de construção e desconstrução do 

atlas consistia em justapor as imagens com uma mola removível sobre 

pranchas negras; antes de desfazê-las ele fotografava cada agrupamento, 

assim podia montar e desmontar suas pranchas sem perder as configurações 

anteriores. As expressões gestuais do homem constituem, digamos assim, o 

“fio condutor” da compilação do Atlas Mnemosyne. Este foi pensado para reunir 

as fórmulas de páthos transmitidas e transformadas durante toda a história da 

arte do Ocidente. Eram páthos de combate, triunfo, amor, raptos, histeria, 

melancolia, graça, desejo e terror.  

Conforme Didi-Huberman (2013) as energias presentes nos páthos 

apresentados no Atlas polarizam-se em duas dimensões sobre-humanas: os 

astras e os monstra. As primeiras pranchas do Atlas trazem a “correspondência 

sideral-antropomorfica”, ou seja, onde os astras se comunicam com os 

homens. Na prancha 1 há figuras de representações astronômicas e 

astrológicas. (Figura 15) Por outro lado, na mesma prancha, há também 

fotografias de representações babilônicas e etruscas de fígados de carneiro, 

que eram utilizadas como mesas de adivinhação. Neste ponto temos os 

monstra, a comunicação visceral com o homem. A primeira vista, é discrepante 

justapor representações astrológicas com fígados de carneiro, porém Warburg 

notou nessas imagens a construção do saber do homem através da 

adivinhação. Estão presentes aí, segundo Didi-Huberman, imagens dialéticas 

que conjuram espaços heterogênos das “dobras viscerais” e das “esferas 

celestes”. (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.23). 

Quando se trata de falar sobre o suporte que sustenta as imagens podemos 

pensar em quadro. Como na pintura clássica, desde o Renascimento, é o 

quadro o suporte físico e conceitual que limita e sustenta a imagem. Entretanto, 

diante das pranchas do Atlas Mnemosyne, Didi-Huberman (2013) lança a 

noção de mesa em contraposição a do quadro. Para ele, o quadro pressupõe 
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uma “unidade visual” e uma “imobilização temporal”, o quadro contém uma 

obra, resultado consumado. Em contrapartida, a mesa é o espaço físico onde 

tudo pode recomeçar, cruzar, confrontar-se. A mesa, tal qual a prancha de 

Warburg, é o suporte da mobilidade, “uma superfície de encontros e 

disposições passageiras” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.18). Dela se faz diversos 

usos: técnicos, domésticos, jurídicos, religiosos ou científicos. Para Didi-

Huberman, a mesa é um “campo operatório do díspar e do móvel”. Assim, 

podemos falar do Atlas como uma “mesa de montagem” que serviu de campo 

operatório para Warburg explorar as sobredeterminações das imagens.  

 

 

Figura 17– Aby Warburg, Prancha 01 do Atlas Mnemosyne. 

 

Uma operação de embaralhamento das cartas fragmentadas do mundo. 

Este movimento seria o que podemos chamar de prática do Atlas. Indo mais 

além, Didi-Hubermam resgata o conceito de heterotopia de Michel Foucault 

que designa a desordem dos fragmentos diante das inúmeras ordens 

possíveis. Fala-se da condição heteróclita, onde as coisas não podem 

encontrar seus lugares próprios, seus lugares-comuns. Assim, as heterotopias 
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corrompem a linguagem, pois a impede de dar nomes às coisas, arruinando 

toda sintaxe. Michel Foucault (2001)diferencia as utopias das heterotopias. As 

utopias são posicionamentos num espaço irreal. São como analogias diretas ou 

inversas da sociedade. Já as heterotopias, presentes em qualquer cultura ou 

civilização, são lugares reais e efetivos, onde os posicionamentos podem ser 

contestados ou invertidos. Foucault afirma que em todas as culturas ou grupos 

humanos encontramos formações heterotópicas, no entanto, a partir de 

nenhum desses grupos se extrai uma heterotopia universal. Cada cultura cria 

sua própria heterotopia. Entre alguns exemplos da sociedade moderna, temos 

as heterotopias de desvio que são as casas de repouso, as clínicas 

psiquiátricas, as prisões e o cemitério. Entre outras, temos aquelas com poder 

de justapor em um mesmo lugar vários espaços, cujos posicionamentos são 

incompatíveis entre si, é o caso do teatro (onde diversas cenas acontecem no 

mesmo palco), do cinema (onde a terceira dimensão se projeta sobre a parede 

bidimensional) e dos jardins (conjunto de parcelas que representam a 

totalidade do mundo). Da mesma maneira, podemos dizer de Warburg que ele 

compôs a partir do Atlas Mnemosyne uma “heterotopia da história da arte”. 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p.61). 

Intitular de Atlas o seu projeto com as imagens não foi uma escolha fortuita 

de Warburg. Atlas foi desde o Renascimento até os séculos das Luzes um 

gênero do saber, utilizado principalmente na cartografia, mas também nas 

ciências humanas como a arqueologia, história, antropologia, psicologia e 

medicina. São diversos os exemplos de atlas publicados, por exemplo o atlas 

de anatomia de Andreas Vesalius intitulado De Humani Corporis Fabricade 

1543 e o atlas de biologia de Ernest Haeckel intitulado Kunstformen der Natur 

publicado em 1904. Diz a lenda grega que os titãs Atlas e Prometeu 

enfrentaram os deuses do Olimpo para dar aos homens o poder que era 

exclusivo dos deuses. Prometeu teve seu fígado arrancado e Atlas castigado 

“na medida da sua força” devendo suportar nos ombros o peso da abóboda 

celeste. Com isto Atlas conquistou um vasto conhecimento tanto que 

emprestou seu próprio nome aos compêndios de imagens sobre determinados 

assuntos. Assim, ele nomeia uma “forma visual do conhecimento”, mas para 

Warburg o sentido deste nome vai além. Segundo Didi-Huberman(2013)o titãs 

Atlas é uma figura emblemática de todo o empreendimento warburguiano, pois 
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ele traz uma polaridade que ressoará em todo os outros estudos de Warburg. 

Trata-se da polaridade da potência e do sofrimento. O gigante que castigado 

deveria carregar todo o peso da abóboda celeste sobre seus ombros 

representa a tragédia da cultura, o castigo e o sofrimento físico fazem do titã 

um monstra. Por outro lado, sua força contrabalanceado o peso do mundo 

representa uma potência de sustentar a esfera do pensamento, o astra. Didi-

Huberman fala de planos de corte que atravessam o caos que é a constelação 

de imagens do Atlas Mnemosyne. Estes planos de corte fazem surgir novas 

formas de pensar a temporalidade e cultura, mas eles apresentam um perigo: a 

potência do gesto warburguiano para convocar os conceitos (astra) pode a 

maneira de um ricochete voltar-se contra o historiador e lançá-lo de novo no 

sofrimento do caos (monstra). Seguindo as polaridades, o Atlas é uma imagem 

dialética da potência e do sofrimento.  

O saber do Atlas é um saber trágico, saber através do sofrimento. 

Castigado na medida da sua força Atlas conquistou um vasto conhecimento. 

Esta relação paradoxal do saber-sofrimento também esteve inscrito em 

Nietzsche, do qual Warburg inspirou-se profundamente. Em Nietzsche, há uma 

crítica à ciência cujas “cabeças esquemáticas” são guiadas pela necessidade 

da prova. Daí provém um medo da comparação, pois comparar exige transpor 

fronteiras, ir ao desconhecido, tocar no estranho; acabam, portanto restrito ao 

campo do conhecido e do familiar. Para Nietzsche reconhecer o mundo é 

problemático, justamente porque: 

 

 “é necessário dispor as coisas de forma que a sua estranheza 

surja a partir de relações tornadas possíveis pela decisão de 

transpor os limites categoriais preexistentes, onde as coisas se 

encontram calmamente dispostas”. (DIDI-HUBERMAN, 2013, 

p. 96) 

 

Atlas é para Didi-Huberman(2013) um organismo que suporta e sustenta 

um “saber sofrido”, onde a noção de nachleben traz a potencialidade da 

memória e o conceito de pathosformelpermite enxergar este saber-sofrimento 

através dos gestos e dos sintomas das imagens. Trata-se de um saber trágico, 

onde o castigo do jovem atlante se torna um grande saber, e este saber torna-
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se sofrimento por ter de suportar a disparidade do mundo. Ninguém melhor do 

que Nietzsche em a Gaia Ciência para falar sobre esta relação paradoxal do 

saber-sofrimento. Para teorizar a cerca do dionisíaco, sabe-se que Warburg foi 

leitor de Nietzsche deO nascimento da tragédia, mas há outras influência 

nietzschianas nos temas abordados por Warburg, tais como, a tragédia da 

cultura, a estética da intensidade, a sobrevivência do paganismo, as fraturas da 

história entre outros.  

Para Nietzsche, reconhecer o mundo é torná-lo problemático, torná-lo 

estranho. Nietzsche afirma que cometem o “erro dos erros” aqueles que 

entendem o conhecimento como algo habitual, familiar, que não esconda algo 

de estranho ou problemático, critica aqueles que procedem dos fatos da 

consciência para obtenção de conhecimento. Warburg pensou o Atlas 

Mnemosyne como algo que faz surgir a estranheza quando transpõem os 

limites das categorias preexistentes. Tal estranheza consiste em enxergar no 

saber uma força e não somente um conteúdo objetivo, em consentir com a 

aparência dos fenômenos, consiste em ser artistas, “prolongar a duração do 

sonho”, praticar uma “dança livre do pensamento” (NIETZSCHE, apud. DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 97).  

Outra característica nietzschiana fundamental para Warburg na construção 

do seu atlas é “manter viva a inquietude”, estar aberto ao estranho, ao 

extraordinário, ao patético. A “grande fonte de dor” e as “constelações de 

alegria” de Nietzsche foram também os monstra que assombraram Warburg e 

os astra que agitaram seu pensamento durante a internação psiquiátrica. A 

tarefa de travar o conhecimento divide o homem entre o “júbilo arriscado” e o 

“sofrimento reminiscente”. A gaia ciência inquieta leva a dor e a alegria daquele 

que se arrisca para além do limite conhecido. 

O Atlas Mnemosyne permite enxergar de uma vez só todas as 

multiplicidades heterogêneas reunidas ali.  Warburg acreditava que a 

classificação das imagens, melhor dizendo essa montagem problematizada, ou 

seja, essa redistribuição do seu material coletado durante muitos anos 

causasse uma renovação no seu “espaço de pensamento”, denkraum. As 

teorias dos eruditos dependem deste “aparelho da memória”, é a partir daí que 

surgem as teorias e não ao contrário, quando se pensa ilustrar um pensamento 

com imagens. Uma das mitificações sobre o Atlas Mnemosyne é de que o 



62 
 

consideravam uma história da arte sem texto. Isto é falso, pois há diversos 

manuscritos de Aby Warburg ainda não publicados que acompanhavam a 

construção do altas. Se compararmos o atlas de imagens a uma coleção de 

livros, a organização segue princípios tão desconcertantes que deixariam 

confusos tanto o bibliotecário como o iconógrafo. Pois existem ali duas 

preocupações: uma pedagógica e outra investigativa. O atlas é composto de 

objetos removíveis, deslocáveis, transpostos de um contexto a outro gerando 

novas problemáticas.  

No âmbito das ciências da cultura do século XIX, atlas era um gênero 

literário em ascensão. Havia na própria biblioteca de Hamburgo inúmeros atlas 

científicos. Porém, Warburg não associava atlas à ideia de arquivo ou 

dicionário. O arquivo por ser muitas vezes inacessível e o dicionário por ser 

muito sistemático. Seu desejo era como apresentar um argumento através do 

uso de imagens? Pretendia fazê-lo por meio de uma “superação iconográfica” 

para chegar a uma “sobredeterminação iconológica” (DIDI-HUBERMAN, 2013, 

p229). Fugindo de uma iconografia tradicional onde temosa imagem seguida da 

fonte ou do dualismo formalista de Wolffling, foram as multiplicidades que 

constituíram o lado precioso do método warburguiano. O Atlas Mnemosyne 

apresenta uma explosão de multiplicidades, uma tempestade poética. Durante 

suas conferências, Warburg conciliava um argumento falado com um 

argumento visual, elevando as imagens acima de meras ilustrações.  

O Atlas Mnemosyne é um dispositivo estranho, pois segundo Didi-

Huberman ele exige um novo ponto de partida para historiografia das imagens, 

também exige que o interpretemos nas suas múltiplas versões, onde qualquer 

proposta de leitura pode ser posta em crise, devido ao seu caráter de 

incompletude e inquietação. Contrário a outros estudiosos, Didi-Huberman não 

considera o atlas uma síntese totalizante, nem um resultado unitário. Para ele, 

o atlas tem a capacidade de dispersar tudo que se pretenda reunir, unificar, 

resumir. Trata-se de uma obra que expõe a crise da unidade e da totalidade. 

“Um conjunto de mesas que reúnem a fragmentação do mundo das imagens, 

para além de todas esperança – idealista ou positiva – de síntese” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 233). 

Didi-Huberman teve acesso a uma das cartas em que Warburg fala do seu 

projeto Atlas Mnemosyne, ali não se encontram palavras como synthesis ou 
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einheit, mas muitas vezes surge a palavra zusammen que significa “reunir 

conjuntamente”. Warburg tinha ciência de que seus painéis funcionavam como 

“mesas de orientação” para reunir coisas múltiplas e heterogêneas. Concebia 

seu projeto com uma obra aberta, que qualquer novidade, acaso ou 

singularidade poderia alterar as estruturas do sistema. Em suas palavras, “um 

sistema extensível e interminável” (WARBURG, apud DIDI-HUBERMAN, 2013, 

p. 233). 

O Atlas Mnemosyne também instaura uma “crise de legibilidade” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 234) na medida em que não encontramos respostas 

quanto ao seu significado, interpretação ou narrativa. Previtalli vê Mnemosyne 

como um instrumento iconológico que descontrói as fronteiras da iconologia por 

meio de uma legibilidade dos sintomas das migrações simbólicas (PREVITALI 

apud DIDI-HUBERMAN, 2013). Ali se exibem as imagens em ação, abalando a 

linguagem. “Existem no Atlas processos concorrentes de intensificação e 

neutralização, de polarização e despolarização, de singularização e de 

tipologização” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 234). 

Da crise de legibilidade vem também uma crise da narrativa. Freud chegou 

a conclusão de que haviam pulsões irredutíveis a episódios na vida do sujeito 

analisado. Do mesmo modo, as imagens sofrem de um destino que só nos é 

dado reconhecer suas montagens e remontagens. O objetivo do Atlas 

Mnemosyne nunca foi jogar luz sobre a história da arte, mas sim evidenciar seu 

caráter obscuro, onde através de uma “cartografia da memória” expõe-se a 

“geologia das sobrevivências” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 236). Warburg 

desdobrou a história da arte pelo prisma psicológico, onde as imagens tem 

uma função memorial e o atlas serve a isto como um dispositivo prático e 

conceitual. Entendido menos como uma coleção ou compêndio de imagens do 

que um espaço analítico, um denkraum. O Atlas também é uma máquina de 

montagens capaz de apresentar ao olhar as imagens através de sua instalação 

visual. “A operação obedece a uma técnica de visualização que por si mesma 

não é nem narrativa, nem explicativa, nem contemplativa, nem muda” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 238). Este espaço analítico, espaço de pensamento, 

transpõem os limites do saber, do olhar, do discurso, da imagem, do inteligível 

e do sensível. Se Mnemosyne é uma instalação visual da qual não se pode 

extrair uma explicação determinada, deverá através de um “olhar abrangente” 
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transcender proposições sintéticas. A explicação elimina o que há de estranho 

e singular nas imagens, enquanto que sua simples apresentação pode 

evidenciar relações obscuras e inéditas. É esta a prática warburguiana: 

apresentar as imagens de modo que com um “olhar abrangente” encontramos 

relações de conflitos e afinidades, abrindo o horizonte da história da arte para 

novos problemas. 

O Atlas warburguiano é uma dispositivo exemplar do ubersicht, palavra em 

alemão que significa olhar abrangente, e que para Warburg referia-se a 

algumas orientações que faziam perceber conflitos e afinidades da 

psicomaquia(?) Ocidental. Mas há, além do sentido habitual do termo, outro 

significado mais ampliado, onde não se pode ver tudo, omite-se alguma coisa 

que se mantém no desconhecido. Assim acontece com Mnemosyne, esta 

relação dialética de ver e não ver, de mostrar-se e esconder-se ao mesmo 

tempo, onde aparece uma evidencia também surge um mistério. Warburg 

escreveu em uma de suas cartas: “a minha doença consiste na incapacidade 

em ligar as coisas com as suas simples relações de causalidade” (WARBURG, 

apud DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 244). Assim também operam as montagens 

do Atlas, elas vão além das relações de causalidade.  

Didi-Huberman (2013)caracteriza o Atlas Mnemosyne sob dois aspectos: 

uma obra inesgotável pela sua abundância e inúmeras aberturas de novos 

horizontes e uma obra insondável porque sempre restará uma questão não 

respondida, questão misteriosa. No texto de introdução ao Atlas Mnemosyne, 

Warburg escreveu em relação ao próprio atlas: “pretende justamente ilustrar 

esse processo que poderia ser definido como a tentativa de incorporar 

interiormente valores expressivos que existiam antes da finalidade de 

representar a vida em movimento” (WARBURG, 2009, p. 126). Assim como em 

Nietzsche, para Warburg o essencial é sempre o inquietante e o processo de 

conhecimento é um movimento incessante entre os pólos da ordem e da 

desordem, da matéria e do pensamento, da imaginação e da razão, da imagem 

e do signo, de Apolo e Dionísio.  

 

“Neste sentido, Mnemosyne não é nem um resumo 

doutrinário nem um manual, nem um dicionário sistemático 

nem um arquivo, nem uma síntese recapitulativa nem uma 
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análise, nem uma crônica nem uma explicação unilateral. Mas 

antes um ensaio, no sentido comum da palavra – ensaiamos 

para ver se a coisa funciona ou não, se desvela ou turva nosso 

olhar, e, de um modo ou de outro, insistimos na tentativa.” 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 248) 

 

Em O ensaio como forma, Adorno elenca certas características que 

conferem ao gênero ensaístico uma singularidade especial em relação às 

outras formas de literatura. Um ensaio tal qual um atlas inicia “com aquilo que 

deseja falar; diz o que a respeito lhe ocorre e termina onde sente ter chegado 

ao fim” (ADORNO, 2006, p. 17).  Segundo Adorno o ensaio tem conquistado 

certa autonomia estética, o autor critica o pensamento positivista segundo o 

qual qualquer escrito sobre arte não deveria jamais apresentar uma forma 

artística. Não é o caso do Atlas Mnemosyne em que forma e conteúdo estão 

relacionados de maneira complementar e interdependente. A forma do atlas 

corresponde aquilo que ele apresenta e vice-versa. Outras características 

comuns ao atlas e ao ensaio são a recusa às regras da ciência e da teoria, o 

ensaio tanto quanto o atlas não correspondem a uma construção fechada, 

dedutiva ou indutiva. São construção assumidamente lacunares, opondo-se a 

doutrina platônica que até nossos dias recusa o mutável e o efêmero como 

dignos de nossa filosofia. No ensaio o transitório é contraposto ao dogma; a 

experiência é contraposta às categorias universais da teoria tradicional.  

 

“O ensaio, em contrapartida, incorpora o impulso 

antissistemático em seu próprio modo de proceder, 

introduzindo sem cerimônias e „imediatamente‟ os conceitos, tal 

como eles se apresentam. Estes só se tornam mais precisos 

por meio das relações que engendram entre si.” (ADORNO, 

2006,p. 28) 

 

 A maneira como os conceitos se tornam mais precisos no ensaio diz 

muito a respeito da maneira como as imagens tornam-se mais precisas no 

atlas. É por meio da montagem entre elas que se clarificam as suas definições 

e relações. É na interação recíproca entre os conceitos ou entre as imagens 

que ocorre a experiência intelectual, cujo pensamento não avança num 
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contínuo de operações nem segue um sentido único, mas entrelaçam-se como 

no exemplo dado por Adorno na forma de um tapete.  

 As pretensões de completude e continuidade são superadas no ensaio. 

Trata-se de uma recusa da quarta regra do Discurso do método de Descartes 

onde nada pode ser omitido depois de uma enumeração completa e uma 

revisão geral. No ensaio algo sempre escapa, não se pretende alcançar uma 

exaustão dos conceitos. Segundo Adorno, o ensaio pensa por fragmentos. Esta 

é outra característica também comum ao Atlas Mnemosyne. “A 

descontinuidade é essencial ao ensaio: seu assunto é sempre um conflito em 

suspenso” (ADORNO, 2006, p. 35). Deste modo, com tantas características em 

comum podemos dizer que o Atlas Mnemosyne é uma espécie de ensaio 

visual.  

A lição de Mnemosyne é a de um duplo regime, um movimento de vai-e-

vem entre sua função epistêmica, onde operam as disparidades e a função 

crítica onde operam as sobrevivências ou os desastres da memória. Para Didi-

Huberman(2013), o Atlas é uma herança pesada e difícil do nosso tempo. 

Alguns teóricos fizeram analogias com o trabalho de Rodtchenko pela questão 

da colagem. Ainda que as pranchas não sejam colagens propriamente ditas, 

não podemos separar este atlas das artes da montagem. O inesgotável em 

Mnemosyne relaciona-se as possibilidades de montagens, remontagens e 

desmontagens, também de construções e desconstruções, de um corpo de 

imagem heterogêneas, onde em cada configuração pode surgir afinidades ou 

conflitos despercebidos. Assim a noção de montagem ultrapassa a definição de 

um processo artístico, a montagem é mais um procedimento que põe em 

movimento os espaços de pensamento. “Mesmo no domínio estético, a 

montagem caracteriza-se pela sua natureza transversal, paradigmática ou 

transdisciplinar” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 251).  

Um trabalho de pesquisa que tem como modo operatório a montagem 

também detém-se nos detalhes. Estes detalhes deixam escapar a 

singularidade de um acontecimento que pulsa na imagem como aquilo que nela 

pode sobreviver. O mundo das imagens apresenta-se ao pesquisador como 

uma constelação viva de elementos pulsionais. É necessário, por isso, uma 

amostragem, uma coleta destes pulsos em meio ao caos imagético. 

Ordenando-se a partir da desordem para novamente desorganizar, assim 
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sucessivamente, montando e desmontando os fragmentos desta história 

invisível das sobrevivências. Como visto através de Goya, a arte pode ser tida 

como a razão a serviço da imaginação, assim também a história da arte se faz 

de conceitos (astra) a serviço do caos de imagens (monstra). Entretanto, os 

conceitos não surgem para esgotar a imagem, eles emergem dela através da 

opulência e inexauribilidade.  A opulência e a exuberância de uma imagem 

consiste em ela poder apontar para diversas outras imagens, enquanto em si 

continuará inesgotavelmente uma questão em aberto.  

A montagem não é somente um modus operandi ou um procedimento 

metodológico, ela define também um estilo. O campo estético funde-se ao 

campo epistemológico. Um estilo caleidoscópico, multiestelar, composto de 

“relações íntimas e secretas entre as coisas”. A montagem de um atlas a 

maneira warburguiana não pode se construir pensando em alinhar imagens 

com finalidade narrativa. Não é interessante chegar a um ponto final, até 

porque não podemos encontrá-lo já que a história é sem fim. A estrutura que se 

monta tem elos frágeis, fugidios e algumas disparidades. Duas imagens 

discrepantes podem esconder um vínculo sobrevivente que cabe ao historiador 

apenas intuir ou pressentir.  

A montagem como procedimento de criação artística, literária e de 

pesquisa não é obviamente uma exclusividade warburguiana. Outros artistas, 

filósofos, escritores e movimentos de vanguarda fizeram da montagem uma 

espécie de poética, um modo operatório e um modo de exibição. Para citar 

alguns deles, temos Walter Benjamin com sua obra também inacabada 

intitulada Passagen-Werk, projeto desenvolvido durante muitos anos da sua 

vida que coincide com os anos em produtividade do Atlas Mnemosyne. André 

Marlraux com seu Museu Imaginário publicado originalmente em 1947. A 

revista Documents editada por George Bataille também é outro exemplo do uso 

da montagem como procedimento de criação, ela foi editada entre os anos de 

1929 e 1930 e continha escritos diversos e fotografias. Entre os movimentos de 

vanguarda temos os surrealistas e os dadaístas que se utilizaram amplamente 

dos mecanismos da montagem, principalmente da fotomontagem. Vale lembrar 

que final do século XIX e inicio do século XX, temos o advento da fotografia, 

que somente com esta ferramenta foi possível a construção do Atlas 

Mnemosyne e tantos outros trabalhos nesse sentido.  Que como podemos ver 
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em Malraux, a fotografia permitiu uma libertação da obra de arte em relação a 

seu lugar físico no museu, expandindo este em um formato virtual, imaginário. 

A enigmática obra inacabada de Walter Benjamin intitulada Passagen-

Werk ou Trabalho das Passagens compõem-se de uma coletânea de citações 

e transcrições coletados durante um longo período da sua vida. O foco desta 

montagem de fragmentos literários recai sobre a cidade de Paris do século XIX, 

em suas dimensões simbólicas e materiais, não somente para falar do artefato 

urbano que se criava como também para expor a expansão do capitalismo e da 

arte moderna que virava o século. As Passagens se referem às vias públicas 

que se formaram em Paris no final do século XIX, por onde rodeavam-se 

prédios e lojas, foram precursoras das galerias comerciais e lojas de 

departamentos. Ele pretendia com isto construir uma filosofia materialista da 

história, combatendo entre outros mitos, o do progresso histórico automático. 

Segundo Susan Buck-Morss (2002), uma série de objetos industriais oriundos 

da cultura de massa que se encontravam nas passagens tornam-se “ideias 

filosóficas” para Benjamin.  

O conceito de imagem dialética benjaminiano, tão rico e complexo, 

refere-se ao “uso das imagens arcaicas para identificar o que é historicamente 

novo sobre a natureza das mercadorias” (BUCK-MORSS, 2002, p. 97). Neste 

contexto, as imagens são carregadas de elementos irreconciliados e 

desviantes de uma perspectiva harmonizadora, cujo princípio construtivo é o da 

montagem. A montagem como técnica detinha para Benjamin direitos especiais 

por atravessar o contexto em que se insere e causar um corte na ilusão, assim 

ele intencionava construir o Passagen-Werk, através da “arte de citar sem 

marcas de citação. Sua teoria se liga mais intimamente à da montagem”. 

(BENJAMIN, apud BUCK-MORSS, 2002, p. 97) Outra nota do autor é enfática 

sobre o caráter do seu grande projeto: “método deste trabalho: montagem 

literária. Não tenho nada para dizer, só para mostrar” (BENJAMIN, apud BUCK-

MORSS, 2002, p. 104). Adorno que insistia na imagem dialética, refere-se ao 

Passagen-Werk em uma carta a Horkheimer como uma “pura montagem” onde 

a justaposição de citações dispensaria formulações de pensamento teórico, já 

que a teoria emergiria do enorme tesouro de citações e excertos. Por outro 

lado, a opinião de Rolf Tiedemann, editor do Passagen-Werk, contrário a 

interpretação da pura montagem, citação ao lado de citação, acreditava que no 
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lugar de uma teoria mediadora, Benjamin insere a forma dos comentários, que 

são para ele “interpretação a partir de particulares”. A noção do fragmento aqui 

é tão cara a Benjamin quanto a Warburg. Ambos tecem diversos comentários 

manuscritos sobre fragmentos particulares a respeitos das suas montagens, a 

de Benjamin literária e a de Warburg imagética. No século XIX, a montagem 

como princípio construtivo começa a tomar forma comum tendo como 

exemplos a invenção do caleidoscópio e a construção da Torre Eiffel, cuja 

forma arquitetônica está repleta de rebites milimetricamente justapostos.  

“O material do Passagen-Werk está cheio de evidências da fusão do 

velho com o novo.” (BUCK-MORSS, 2002, p. 145) Benjamin detecta na história 

a retomada de formas antigas pelas mãos das novas tecnologias. As inovações 

modernas estavam cheias de restituições históricas. As formas novas citavam 

as antigas enquanto recusavam as formas do passado mais recente. Susan 

Buck-Morss cita alguns exemplos: a fotografia que imitava a pintura, os 

primeiros carros que imitavam carruagens e a primeira lâmpada elétrica imitava 

a chama do gás. A essa tentativa de retorno a um tempo mítico Benjamin 

chama de imagem de desejo. Aqui podemos traçar um paralelo das imagens 

de desejo com a nachleben warburguiana que trata da sobrevivência e 

transformação das imagens.  
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Figura 18– André Malraux escolhendo as fotografias para o Museu Imaginário. 

 

André Malraux foi um escritor que também utilizou o princípio da 

montagem em suas obras. Com a obra Museu Imaginário, que reúne 700 

fotografias em preto-e-branco da arte de diferentes civilizações e períodos 

históricos, Malraux problematiza a importância da fotografia para a história da 

arte, no sentido de que a história da arte como a conhecemos hoje, através dos 

seus livros de arte, surgiram no século XIX com o advento da fotografia. Foi 

quando os historiadores puderam através das reproduções fotográficas 

perceber a comparação dos estilos artísticos e suas transformações no tempo. 

O primeiro ensaio do Museu Imaginário foi publicado na França em 1947, 

Malraux então pensava o museu como lugar de possibilidade de se confrontar 

com a arte do passado, proporcionando uma verdadeira experiência moderna. 

Com a invenção da fotografia e a criação dos livros de arte, esta experiência se 

transforma e surge o que ele chamou de “museu imaginário”, pois já não 

haviam mais fronteiras físicas entre as obras de arte e o público.  

 

 



71 
 

Parte II – Interlocuções 

 

O filósofo e historiador da arte Georges Didi-Hubeman tem sido um dos 

maiores comentadores e estudiosos de Aby Warburg. Em seu livro A imagem 

sobrevivente. História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg, 

Didi-Huberman(2013) traça uma espécie de genealogia do pensamento 

warburguiano, evidenciando as relações e imbricações de pensamento entre 

Warburg e outros autores como Tylor, Burckhardt, Nietzsche, Darwin, Freud, 

Cassirer, etc. Diante disso, elaborei um texto que apresente a conceituação da 

palavra Nachleben de Aby Warburg a partir da leitura de Didi-Huberman, no 

sentido de detectar a reverberação que o pensamento warburguiano causa no 

pensamento atual. Depois, tracei algumas relações entre duas principais fontes 

de inspiração para Warburg: Burckhardt no campo da história da cultura e 

Nietzsche na filosofia. Também considerei apropriado e relevante apresentar a 

relação de Warburg com o campo da antropologia, aproximação que permitiu a 

ele transpor os limites disciplinares da história da arte.  

 

2.1. O conceito de sobrevivência de Aby Warburg segundo Didi-Huberman 

 

Nachleben, mais do que uma palavra-conceito, é uma expressão-chave 

resgatada por Didi-Huberman dos estudos de Aby Warburg. Segundo o filósofo 

contemporâneo, este historiador de fins do século XIX realizou deslocamentos 

metodológicos ao analisar a retomada de valores da Antiguidade clássica pelos 

artistas do Renascimento (tema comum dos historiadores do seu tempo) sob 

outro paradigma histórico; promovendo, ao invés de uma refundação sistêmica 

da disciplina história da arte, “um toque na origem”; ao invés de um “começo 

absoluto”, um desvio no curso da disciplina (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.27). Ele 

tinha um projeto independente, financiado com recursos próprios: o atlas 

Mnemosyne e a working library KBW. Seus projetos visavam o 

desenvolvimento de uma “ciência sem nome”. Na época das ciências positivas, 

Warburg queria construir uma ciência da arte e das imagens, ou seja, 

desenvolver uma nova metodologia para a história da arte. Desta empreitada 
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surgiu a iconologia, esquematizada e conhecida, mais tarde, pelo seu discípulo 

Erwin Panofsky. Desde então, o nome de Warburg tem sido associado ao de 

Panofsky como a sombra de um pai fundador e sua obra caída no 

esquecimento. Didi-huberman, em um discurso apologético, tem a intenção de 

resgatar o trabalho de Warburg e sua “ciência sem nome”, trazendo à tona, 

entre outros, conceitos que não foram salvaguardados por Panosfky. Um deles 

é a ideia de Nachleben, palavra do alemão que pode ser traduzida como 

sobrevivência.  

A noção de sobrevivência aplicada às imagens em geral é uma 

operação que parte dos interpretadores de Warburg, o próprio nunca escreveu 

uma teoria geral e sistêmica da arte, seu escopo de trabalho era bastante 

específico e quando falou de sobrevivência foi no contexto do Renascimento. 

Por exemplo, no artigo de 1912, A arte italiana e a astrologia internacional no 

Palazzo Schifanoia, em Ferrara, Warburg desvenda a simbologia de certas 

figuras enigmáticas dos afrescos do Palácio como elementos sobreviventes de 

“acepções astrais” dos deuses antigos, isto depois de ampliar seu “campo de 

observação” em direção ao oriente, onde pôde constatar as alterações formais 

que tais elementos ganharam quando da sua migração da Grécia para a Ásia 

Menor, Arábia e Egito(WARBURG, 2013, p. 455). É interessante também notar 

como as deidades pagãs sobreviveram à Idade Média disfarçadamente 

representadas às margens do conteúdo principal do livro, por exemplo, nas 

ilustrações dos calendários medievais.  

A ideia em torno da Nachleben implica um modelo de história da arte 

diferente da tradição que alinha Vasari e Winckelmann (o historiador-

romancista e o historiador-cientista). Em Vasari, com sua monumental Vidas, 

tem-se a formação de um corpus que mistura o renascer e a louvação da arte 

gloriosa do passado com a imortalização dos artistas ideais do seu tempo. 

Vasari, que também era artista e como tal estava incluído em seu próprio livro, 

coloca-se agora como historiador. Sua missão era a salvação dos artistas de 

sua “segunda morte” (o esquecimento), com vistas a imortalizá-los. Segundo 

Didi-Huberman, a história da arte “inventada” por Vasari tem sua estrutura 

fundamentada em três palavras: rinascita, imitazione, Idea (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p. 94). Renascimento de uma arte no progresso de sua evolução, cuja 

subida para o cume da perfeição inicia-se em Giotto e, no alto da colina dos 
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gênios, encontra-se Michelangelo. Imitar é a palavra de ordem deste momento 

histórico, mas aqui se instala um paradoxo talvez ainda em vigência: imitar a 

natureza era também seguir os princípios metafísicos da arte antiga; o realismo 

da imitação era atravessado pela Idea predominante nos discursos nostálgicos 

e elogiosos em relação à Antiguidade. Politicamente, a sua história da arte 

estava aliada e subserviente aos interesses do principado dos Médicis e a uma 

metafísica idealista. 

Winckelmann, por sua vez, mais científico e kantiano, compõem uma 

obra que trata da história da arte antiga através de um modelo baseado na 

grandeza-decadência da arte segundo uma postura filosófica crítica ao 

conhecimento. Esta torna-se servil ao rigor do cientificismo da Academia, e não 

mais aos interesses honorários do príncipe. Apesar da racionalização que 

Winckelmann objetiva em sua história da arte, esta não deixa de carregar-se de 

subjetividades com suas normas estéticas. Uma das premissas básicas de 

Winckelmann em sua análise das obras dos antigos gregos, muitas destruídas 

e inexistentes, é a “contemplação real dos objetos” através de uma 

transportação do espírito para um local ideal de reconstituição imagética. Para 

ele, é ainda através da imitação que uma ponte se estabelece entre o abismo 

que separa o original grego de suas cópias romanas, a imitação é quem 

permite que a Idea permaneça presente, apesar da inexistência do seu original.  

Para Winckelmann a única maneira de se tornar um grande artista ou, se 

for possível, inimitável é imitar os antigos (WINCKELMANN apud PREZIOZI, 

2009, p. 27). Segundo ele, nas obras-primas gregas, não encontramos 

somente a natureza mais bela, mas também algo além da natureza como 

formas ideais da beleza. Winckelmann interpreta o conjunto escultórico 

Laooconte de maneira muito divergente daquela interpretada por Warburg: 

 

“A dor é revelada em todos os músculos e tendões do seu 

corpo, [...] a dor, no entanto, se expressa sem nenhum sinal de 

raiva em seu rosto. [...] Ele não emite um grito de horror, [...] a 

dor física e a nobreza de sua alma são distribuídas com igual 

força por todo seu corpo” (WINCKELAMN apud DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 30). 

 

Ao invés da serenidade na face do troiano e da ausência do grito de 

horror, Warburg atenta para a sobrevivência do páthos primitivo, onde o 
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homem e a serpente entram num ritual de fusão. Diante da animalidade da 

cobra, o homem cede ao seu instinto primitivo. A cobra é quase como uma 

extensão dos seus músculos. 

A distância que separa Vasari e Winckelman não é somente cronológica, 

há entre eles uma virada epistemológica do campo em questão (o primeiro 

renascentista e o segundo positivista), no entanto, uma linha os une sob o 

mesmo paradigma: a morte da arte.  Ambos falam e escrevem sobre uma arte 

morta, particularmente da antiguidade clássica, pois acreditam na possibilidade 

de destruição e extinção das formas. Fazem da história da arte uma “tarefa de 

luto” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 17). Para estes historiadores, o objeto da 

história é coisa morta; cujo renascimento não vai além do culto nostálgico das 

formas falecidas. Renascimento para eles não inclui a travessia das formas 

sobreviventes de uma cultura a outra, de um tempo a outro; para eles o 

renascimento é como uma ressuscitação sem corpo, uma reanimação da Idea 

feito milagre, ignorando a migração temporal e territorial pela qual percorrem as 

imagens.   

Se para Vasari e Winckelmann, a ideia e a imitação eram pressupostos 

básicos de suas histórias da arte, em Warburg encontramos uma 

desconstrução desses sistemas através do seu modelo fantasmal e sintomal. 

Um modelo para a arte não mais natural com estágios biomórficos como era 

tratado pelos seus antecessores, mas um modelo cultural da história da arte, 

formado por polaridades tensivas de identificação e alteração, purificação e 

hibridização (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.25). Modelo fantasmal no sentido em 

que ele aborda as reminiscências do tempo, as sobrevivências da obsessão 

das formas; aquilo que sempre volta, mas que não se pode reconhecer com 

clareza. Sobrevivência não do mais apto, no sentido evolucionista de Spencer. 

Mas sim no sentido pouco interpretado de Darwin que complexifica o tempo de 

evolução das espécies. As sobrevivências criam assim obstáculos à 

continuação e à adaptação. São como fósseis vivos, exemplos do passado que 

de repente se encontram presente; são formas monstruosas, pois não se 

reconhecem filiações; são formas retrogressivas, pois seu progresso não se 

orienta para o futuro. Forma inaudita e obscura, com que o historiador tropeça 

em sua heurística. As sobrevivências fazem sua história por heterocronias, por 

outros tempos, por seu próprio tempo. Falar de sobrevivência, portanto, exige 



75 
 

um desprendimento do tempo histórico como ele é entendido até então: 

narrativo, linear e ininterrupto. O tempo da Nachleben é uma tessitura 

fantasmática, redemoinho no vento histórico. A sobrevivência encontra sua 

forma na ruína, nos destroços e vestígios que presentificam o passado; 

recalcadas e impuras, as formas arruinadas guardam o princípio de sua arché, 

do seu devir. A ruína sobrevivente é como um fantasma, morto e vivo ao 

mesmo tempo:  

 

“(...) o que sobrevive numa cultura é o mais recalcado, o mais 

obscuro, o mais longínquo e mais tenaz dessa cultura. O mais 

morto, em certo sentido, por ser o mais enterrado e o mais 

fantasmático; e igualmente o mais vivo, por ser o mais móvel, o 

mais próximo, o mais pulsional. É essa, de fato, a estranha 

dialética da Nachleben” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 136) 

 

O que poderíamos chamar de um método warburguiano tem dois pés 

fundamentais: um na psicologia social e outro na filologia antropológica (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 32). Warburg foi um historiador que deu importância não 

somente às grandes obras-primas, mas também às consideradas artes 

menores, como a arte impressa (gravura) anônima, encontradas na “riqueza 

inesgotável dos arquivos florentinos”, instrumentalizando a história da arte com 

a filologia. Por exemplo, no artigo de 1905, Dürer e a Antiguidade italiana, 

Warburg analisa sob a mesma fórmula de páthos uma gravura de Dürer e outra 

anônima da Itália setentrional. Segundo Gertrud Bing5 (2013), foi através dos 

costumes folclóricos e eclesiásticos, das ilustrações nos adornos de utensílios 

do cotidiano e dos conteúdos simbólicos das festas renascentistas que 

Warburg encontrou as “imagens da vida em movimento”. A valorização que 

Warburg implica a detalhes que escapam a definição de obra de arte fez com 

que expandisse o seu campo de observação em direção a uma antropologia 

das imagens; onde encontramos possibilidades interpretativas heterogêneas e 

                                            
5
 Cf. BING, Gertrud. In: WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã: contribuições 

científico-culturais para a história do Renascimento europeu. Editora Contraponto. Rio de 

Janeiro, 2013.  
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polifônicas. Perseguir os passos da migração temporal e territorial que 

percorrem as imagens, contaminando-as de variações formais que disfarçam 

seus rastros é tarefa do historiador-filólogo. Assim vai-se descobrindo uma 

genealogia da sobrevivência, detalhando-se os caminhos e as transformações 

que fizeram as imagens desaparecer aparentemente, ressurgindo em outro 

lado anacronicamente. Mas não se trata de encontrar o elo perdido 

cronológico, nem tampouco erigir uma evolução de sequência temporal. Trata-

se de entender os modos de expressão das formas por suas épocas, seus 

costumes, seus desejos, anseios e temores. Conforme Warburg, “cada período 

tem o Renascimento da Antiguidade que merece” (WARBURG apud DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 69). 

No artigo de 1920, A antiga profecia pagã em palavras e imagens nos 

tempos de Lutero, Warburg deixa entrever seu duplo procedimento 

metodológico, de uma filologia antropológica à psicologia social:  

 

“Se, do ponto de vista da ciência e da religião, o historiador não 

se visse obrigado a levar a sério esses acúmulos de tipos de 

trajes banais, os colocaria de lado com sorriso de 

superioridade, privando-se assim – como ocorre com tanta 

frequência – dessas curiosidades como fonte profunda para o 

conhecimento da psicologia popular” (WARBURG, 2013, p. 

536). 

 

Onde Warburg trata de psicologia não é no sentido de encontrar na 

psique do artista respostas para suas escolhas estéticas ou significantes. É no 

sentido de encontrar-se na psique da obra mesma, adentrando em seu campo 

psíquico pelas vias do sintoma. Warburg deslocou o sentido clínico do sintoma 

em Freud para um sentido crítico às imagens. Os sintomas direcionam às 

fórmulas de páthos, ou seja, aos modos de expressão do inconsciente das 

formas. Ainda diferencia-se também da concepção habitual da psicologia 

social, pois sua “psicologia popular” não versa sobre uma vertente humanista; o 

centro de pesquisa não é a psique humana, mas a uma psique cultural, das 

formas e dos símbolos. As formas, os símbolos e os sintomas são tratados por 

Warburg como processos de sobredeterminações, onde se sobrepõem arranjos 
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de causalidades. Didi-Huberman chama de sintoma a “dinâmica das pulsações 

estruturais” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 243). As pulsações estruturantes 

podem ser entendidas em algumas polaridades como as reminiscências dos 

esquecimentos, as marcas latentes do movimento, identidade e alteração, 

pureza e hibridização. É o traço do tempo-fantasma (sobrevivência) e do corpo-

páthos (modos de expressão) das representações em falta ou em excesso 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 245). 

Na condição da Nachleben, o tempo é impuro. Isto quer dizer que, no 

caso do Renascimento especificamente, este não é constituído apenas de 

estilos artísticos ideais ou de modelos rememorados da Antiguidade. Warburg 

fala de um estilo híbrido, da “mistura de elementos heterogêneos” que 

conferem vitalidade e geram tensões dialéticas entre as diversas partes desta 

história sintética, ou seja, desta “história das singularidades”. Isto reflete para 

as outras épocas a impureza das temporalidades que atravessam um período 

histórico, onde se misturam aquilo que é do seu próprio tempo com aquilo que 

sobrevive de outro tempo. Trata-se do retorno das diferentes repetições, “o 

encontro do tempo longo das sobrevivências com o tempo breve das decisões 

estilísticas” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 65). A interpretação impura do tempo 

da sobrevivência Warburg herdou de Jacob Burckhardt. Este historiador suíço, 

conhecido pela sua história cultural, em “A cultura do Renascimento na Itália”, 

tratou do indíviduo do Renascimento como um indivíduo mítico, tratou do 

próprio Renascimento como mito. Burckhardt não generalizou o 

desenvolvimento do indivíduo como progresso para sua emancipação, mas 

como o “desenvolvimento da sua própria perversidade”. Ele e Warburg fizeram 

das suas análises decomposições dos sintomas.  

O tempo sobrevivente apresenta-se aqui como uma alternativa ao tempo 

histórico. Interpretar a história da arte a luz, ou melhor, pelas sombras das 

sobrevivências deve ser uma tarefa regida por Kairós, palavra grega que 

designa o tempo oportuno, abertura às oportunidades, tempo da singularidade 

dos acontecimentos.  

Este pensamento por imagens sobreviventes pode contribuir para 

aberturas metodológicas de uma história contemporânea da arte. Conforme 

Didi-Huberman a Nachleben implica uma rasgadura da imagem. A imagem 

sobrevivente encontra-se no fundo da própria imagem. No visível está a 
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camada de figuração, de representação, também sua interpretação, sua 

construção discursiva do saber; no visual está a camada da imagem que nos 

toca e provoca uma experiência, camada do não-saber, do sintoma. A imagem 

sobrevivente emerge, portanto, através de um olhar para o seu campo visual. A 

sobrevivência está latente, é potência em seu devir. Contra a história geral, seu 

sentido homogêneo e sua adequação a um sistema filosófico, a história da 

imagem sobrevivente se volta para a sobredeterminação de sentidos, a 

singularidade dos acontecimentos e o impensável (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 

219).  

A sobrevivência das imagens diz respeito à propagação da memória 

coletiva por meio de corporificações imagéticas individuais. As condições do 

seu aparecimento são anacrônicas, determinando temporalidades diversas e 

sobrepostas. As imagens sobreviventes são dotadas de uma força vital. Traçar 

as relações entre elas é um lançamento ao não-saber. Aquilo que sobrevive de 

uma imagem não é o meramente visível, é um páthos expressado no visual e 

no gesto, é uma expressão psíquica. Quando a sobrevivência emerge da obra 

pelo olhar de alguém ocorre uma experiência, uma produção de afetos. Aí a 

relação sujeito-obra da estética clássica fica abalada.  Uma outra forma de 

organização das imagens é possível a partir da sobrevivência. Esta outra forma 

não agrupa imagens segundo sua cronologia, estilos ou motivos iconográficos. 

Ela agrupa imagens que sofrem de um mesmo páthos, de reminiscências, seja 

no todo ou no detalhe. Por exemplo, no grupo escultórico Laooconte e no ritual 

da Serpente dos índios Pueblo, a animalidade invade o homem, este torna-se 

parte da serpente e a serpente parte do seu corpo. O que sobrevive neste 

exemplo é o primitivismo da animalidade, cujo enrolar da serpente e a 

contorção dos músculos é a sua expressão gestual. A linguagem da 

sobrevivência é obscura, indefinível, móvel e lacunar. Não existe uma imagem 

que sobreviva sozinha, a sobrevivência implica uma rede de relações entre 

imagens. Sua forma de expressão é patética, faz uma leitura da história da arte 

pelo seu lado mais violento, excessivo e tortuoso.   
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2.2. Warburg e a antropologia 

 

Atualmente, vivemos num mundo abundante de imagens. De todos os 

tipos, tamanhos, formatos e meios de reprodução, elas são infinitamente 

proliferadas. Porém, poucas são as pessoas que reconhecem sua importância. 

As imagens dizem muito a respeito de nós mesmos. Elas dizem muito a 

respeito de quem as produz, de quem as exibe ou as consome. Assim, as 

imagens contribuem para a compreensão do homem e do seu meio social e 

cultural. A antropologia, no fim do século XIX, coincidindo com a invenção da 

fotografia e do cinema, começa a reconhecer na imagem um valor de 

documento. Os antropólogos passam a considerar a imagem como fonte para 

suas pesquisas dos costumes e da cultura de diferentes povos de distintas 

épocas. A imagem por ser um código aberto possui camadas de interpretação 

e algumas delas estão ocultas, recalcadas, submersas, escondidas.  

As imagens são reflexos do mundo no qual estão inseridas e como tal 

elas servem à compreensão e reflexão sobre este mesmo mundo, sendo 

portanto, objetos de estudo da antropologia visual. Todas as imagens contêm 

símbolos e referências culturais, assim formam um potente manancial para 

construção do conhecimento. O surgimento da antropologia visual está 

vinculado a noção que considera as imagens fonte de conteúdos simbólicos 

explícitos ou não. Estes conteúdos são objetos de investigação da 

antropologia. Assim, imagem, cultura e antropologia estão intimamente 

relacionadas. Assim como as imagens são uma importante fonte de estudos 

para a antropologia, as imagens também foram objeto de investigação para o 

historiador Aby Warburg. Ele trabalhou com as imagens por um viés muito mais 

antropológico do que era comum a um historiador da arte da sua época. 

Contrário a uma história da arte estetizante, Warburg expandiu o campo de 

abrangência do olhar sobre a obra de arte original para sua imagem 

reprodutível, utilizando a fotografia como instrumento de trabalho e fonte de 

pesquisa.  

Warburg procurou por meio de suas pesquisas evidenciar a existências 

de elementos pré-existentes profundamente arraigados na imagem, o que ele 

chamou de pós-vida ou sobrevivência das imagens. Esta forma de proliferação 

das imagens foi um tema central nas suas pesquisas. É importante ressaltar 
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que os seus estudos sobre a sobrevivência de elementos pagãos na cultura do 

Renascimento se deu através de um lançamento de Warburg para as questões 

antropológicas. Este lançamento foi catapultado com sua viagem aos Estados 

Unidos onde pode conviver com os índios Hopis e presenciar a prática de 

rituais primitivos.  

Com suas pesquisas, Warburg colocou a história da arte em contato 

com o campo daantropologia. Suas práticas metodológicas, especialmente 

durante sua viagem ao Novo México, aproximavam-se muito da antropologia 

visual. Ele possibilitou com suas pesquisas e inclusive com o seu projeto Atlas 

Mnemosyne uma prática de interdisciplinariedade em que confluíram a história 

da arte e da cultura, a antropologia e a psicologia social. O próprio surgimento 

da antropologia visual coincide com a sua viagem ao Novo México, no fim do 

século XIX. Warburg manteve contato com o antropólogo visual Franz Boas, 

fundador da etnografia moderna.  Enquanto Warburg procurava nos índios 

Pueblos uma comprovação das suas ideias a respeito da sobrevivência das 

imagens, Boas definia a antropologia como uma disciplina que tratava da 

existência da humanidade desde os tempos mais remotos até os tempos atuais 

e que os fundamentos da antropologia só poderiam ser definidos a partir de 

uma relação entre as culturas primitivas e nossa sociedade moderna 

(MICHAUD, 2013, p. 181). Assim sendo, Warburg e Boas estavam 

alavancando suas pesquisas na mesma direção, o que tornou sua viagem a 

terra dos índios Hopis de extrema importância para ampliar o horizonte de 

pesquisa em direção a antropologia.  

Warburg viajou aos Estados Unidos no fim do verão de 1895 por ocasião 

do casamento do seu irmão Paul em Nova York. Paul se casaria com Nina 

Loeb, filha do banqueiro Salomon Loeb. Enfadado de Nova York, Warburg 

decidiu viajar pelo território norte-americano.Visitou em Massachusetts o 

museu Peabody onde havia uma coleção de material arqueológico indígena, 

depois foi para Washington conhecer o Smithsonian Institution, fundado em 

1846, onde se encontrava o Serviço de Etnologia Norte-Americana. Neste 

instituto Warburg teve acesso a uma grande quantidade de publicações a 

respeito da cultura dos ameríndios. Em uma nota que precedia a conferência 

sobre o ritual da serpente realizada em Kreuzlingen em 1923, Warburg retoma 

os motivos que o levaram a deixar o Leste dos Estados Unidos para conhecer 
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o Oeste, chegando até o Novo México, também é possível avaliar a influência 

que os antropólogos do Smithsonian Institution exerceram sobre Warburg:  

 

Olhando de fora, na superfície de minha consciência, eu 
veria a seguinte causa: é que eu sentia tamanha repugnância 
pelo vazio da civilização do Leste dos Estados Unidos, que 
tratei de fugir para as coisas reais e para o saber e a aventura, 
indo a Washington visitar a Smithsonian Institution. Ela é o 
cérebro e a consciência científica da América ocidental. Ali 
encontrei, na pessoa de Cyrus Adler e nos senhores Hodge, 
Frank Hamilton Cushing e, sobretudo James Mooney (sem 
esquecer Franz Boas, em Nova York), pioneiros da pesquisa 
indigenista que me abriram os olhos para a significação 
universal da América pré-histórica e selvagem. Assim, decidi 
visitar o Oeste norte-americano, tanto como criação moderna 
quanto em suas camadas profundas hispano-indígenas. 
(WARBURG, apud MICHAUD, 2013, p. 179) 

 

A partir de sua visita ao Smithsonian Institution, do contato com os 

antropólogos pioneiros e do acesso aos arquivos de imagens e textos sobre a 

cultura indígena Warburg vislumbrou uma possibilidade de abertura do campo 

da história da arte em direção a antropologia. Possibilidade que se configuraria 

como uma alternativa a história estetizante da arte do qual estava já enfadado. 

Esta história demasiada estética que não levava em conta a função e a origem 

cultural da arte se contrapunha a uma aproximação da arte com o pensamento 

simbólico. A descoberta do xamanismo indígena despertou em Warburg a 

ligação da arte com a religião, os rituais primitivos, o pensamento simbólico, as 

práticas mágicas, a vida anímica.  

De acordo com Michaud (2013), foi na biblioteca do Smithsonian 

Institution que Warburg encontrou um livro que lhe proporcionou o desejo de 

conhecer os índios do oeste americano. Ele consultou o in-fólio do arqueólogo 

sueco Gustav Nordenskiod, intitulado “Os moradores dos penhascos de Mesa 

Verde, sudoeste do Colorado”, publicado em Estolcomo em 1893. Neste livro, 

Warburg se deparou com uma imagem de qualidade ruim que mostrava um 

índio em pé diante de uma grande fenda rochosa. Esta imagem teve para ele 

um sentido especial de um caminho intuitivo a percorrer:  

 

“Um livro e uma imagem deram-me a base científica e 
me fizeram ver o objetivo de minha viagem. Esse livro, que 
encontrei na Smithsonian Institution era o volume de 
Nordenskiold sobre Mesa Verde, o território do noroeste do 
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Colorado onde se encontram vestígios das enigmáticas Cliff 
dwellings [habitações dos penhascos]: uma obra importante, 
inteiramente movida pelo espírito científico. A ela devo a base 
sólida de minha pesquisa.  

O objeto romântico e visionário que despertou meu 
desejo de aventura foi uma ilustração muito ruim, em cores e 
de formato grande, representando um índio em pé diante de 
uma grande fenda de rochedo no qual fora construída uma 
dessas aldeias”. (WARBUG, apud MICHAUD, 2013, p. 182) 

 

Warburg afirma aqui que o texto lhe deu a base científica para sua 

pesquisa, mas foi a imagem que lhe despertou o desejo romântico de uma 

aventura pelo território indígena. O que demonstra como ele estava atento as 

impressões que as imagens nos causam e ao poder que as imagens têm de 

abrir caminhos por um terreno vasto e desconhecido. Michaud (2013) assinala 

que este processo se resuma em transformar a experiência em documento e 

mais do que isso, fazer do documento um lugar de experiência. Algo parecido 

possa talvez ter reaparecido para Warburg quando em 1902, diante dos 

afrescos de Ghirlandaio, ele tentou restituir a atmosfera de Florença a partir 

dos arquivos da cidade e das pinturas da Igreja Santa Trinita.  

Warburg tinha decidido seguir passo a passo o itinerário de 

Nordenskiold, mas quando chegou a região de Mesa Verde não encontrou 

quem esperava ter como guia. Assim deixou o Colorado e partiu para o Novo 

México, nos meses seguintes visitou os índios pueblos de San Juan, Laguna, 

Acoma, Cochiti e San Ildefonso. Em San Ildefonso assistiu a dança do antílope 

que teve um forte impacto para ele, pois este ritual perdurava gerações depois 

da extinção do antílope, tratando-se de uma incorporação mimética que já 

assinalava a sobrevivência.  

Apesar de a experiência no território dos índios Pueblos e Hopis terem 

sido de enorme importância para a aproximação de Warburg a antropologia, 

contribuindo para seus estudos sobre a Nachleben der Antike, Didi-Huberman 

(2013) aponta para outra influência antropológica. Trata-se da raiz anglo-

saxônica do conceito de sobrevivência. Didi-Huberman entende que Warburg 

tomou emprestado ou “deslocara” a palavra survival do etnólogo Edward B. 

Tylor6.  

                                            
6
 No entanto, os comentaristas Gombrich e Saxl não reconhecem este referencial teórico de 

Warburg. 
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Tylor publicou Cultura Primitiva em Londres em 1871, um livro de 

importância capital para antropologia. Mas só isso não basta para justificá-lo 

como referencial teórico para as pesquisas de Warburg. O elo de ligação entre 

a Kulturwissenchaft e a ciência da cultura de Tylor está na relação entre 

história e antropologia. Ambos tinham a intenção de superar a oposição entre o 

modelo evolucionista da história e a intemporalidade comum a antropologia. 

Segundo Didi-Huberman, Warburg aproximou-se da antropologia não apenas 

para atentar a novos objetos de estudo, mas para “abrir seu tempo”. Enquanto 

isso Tylor defendia que o desenvolvimento de uma ciência da cultura não podia 

ser pautado por uma lei de evolução baseada nas ciências naturais e que para 

se compreender o que o termo cultura significava era preciso também fazer 

história e arqueologia.  

Tylor formulou no começo de Cultura Primitiva dois modelos antagônicos 

de desenvolvimento da cultura: o do progresso e a da degenerescência. O 

primeiro devia conduzir a evolução e o segundo era resistente a evolução. 

Estes dois modelos deviam, segundo Tylor, ser dialetizados, ou seja, postos 

em relação um com o outro. O conceito de survival apareceria justamente 

nesse nó de cruzamento entre os movimentos de progresso e resistência à 

evolução cultural.  

A palavra survival surgiu para Tylor em uma viagem ao México em 1856. 

Ali ele encontrou elementos tanto do presente quanto do passado, misturados 

de forma anacrônica. Em seu diário de viagem apareceram “tráficos de 

escravos e vestígios astecas, igrejas barrocas e costumes indígenas, tremores 

de terra e armas de fogo, normas de etiqueta à mesa e maneira de fazer 

contas, objetos de museu e combates de rua” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 45). 

Assim Tylor se deparou com a enorme complexidade dos fatos culturais e 

ainda mais com a complexidade das temporalidades sobrepostas em uma dada 

cultura. Por isso, pelo fato de o presente se compor de múltiplas camadas do 

passado é que o etnólogo deve se fazer também um historiador. E é esta 

relação entre antropologia e história que aproximou Warburg de Tylor.  

Tylor expressou a sobrevivência em termos de sua tenacidade, ou seja, 

da sua resistência ou aderência à superfície do tempo presente. Trata-se da 

indestrutibilidade das formas passadas, onde “os velhos hábitos conservam 

suas raízes num solo revolvido por uma nova cultura” (TYLOR, apud DIDI-
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HUBERMAN, 2013, p. 47). Mas esta permanência insistente do passado em 

nada tem a ver com a essência da cultura. Outra aproximação de Tylor e 

Warburg. Ambos não consideram a sobrevivência das marcas do tempo como 

algo essencial, arquetípico, universal, ao contrário, trata-se de um sintoma de 

elementos excepcionais, excêntricos, anormais. Podemos encontrá-lo nas 

brincadeiras, nas patologias da língua, nos ditados e provérbios e no 

inconsciente das formas. Assim como Tylor se debruçou sobre os brinquedos e 

brincadeiras infantis, Warburg voltou-se para as práticas festivas do 

Renascimento.  

Tanto Tylor quanto Warburg se debruçaram sobre os aspectos mais 

desprezados da cultura. Ambos analisaram a sobrevivência nos campos da 

magia, da astrologia e das superstições.  Tylor dedicou um capítulo da Cultura 

Primitiva para a magia e astrologia e Warburg tratou deste assunto nos seus 

artigos sobre o palácio de Ferrara e sobre Martinho Lutero. Ambos buscaram 

nos desvios da lógica, nos lapsos da consciência e nos detalhes banais um 

sintoma da sobrevivência. Enquanto Warburg se interessava pelo animismo, 

Tylor se dedicou a criar uma teoria geral do poder dos signos. Enquanto 

Warburg atentava para os “fenômenos expressivos do gesto”, Tylor formulara 

uma teoria “da linguagem emocional e imitativa”.  Ambos desenharam os 

contornos da sobrevivência cada um em seu campo de atuação, Warburg na 

história da arte e Tylor na antropologia. Os entrelaçamentos entre estes dois 

autores, como entre os dois campos de estudos são evidentes e tornam mais 

fácil a compreensão do conceito de sobrevivência.   
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2.3. Aby Warburg e Jacob Burckhardt 

 

Jacob Burckhardt publicou A cultura do Renascimento na Itália em 

1860, que se tornou para os estudiosos da época e também posteriormente um 

grande referencial teórico quanto ao período do Renascimento. As relações 

entre Burckhardt e Aby Warburg são extensas e revelam uma fecunda filiação 

intelectual. Alguns elementos estudados no livro, como as festas italianas, as 

relações da Itália com a Borgonha e a própria redescoberta da Antiguidade 

chamaram a atenção de Warburg. Mais do que isso, lhe chamou a atenção o 

método burckhardtiano de sintetizar os fatos singulares das mais diversas 

fontes para compor o quadro do renascimento italiano (FERNANDES, 2006). 

Jacob Burckhardt era professor na Universidade da Basiléia, onde 

Warburg jamais estudou. Warburg estudou na Universidade de Bonn, onde foi 

aluno do historiador social Karl Lamprecht (1856-1915), do historiador das 

religiões Hemann Usener (1834-1905) e do historiador da arte Carl Justi (1832-

1912). Lamprecht exerceu uma forte influência na formação de Warburg. Ele 

desenvolveu o que chamou de psicologia dos fenômenos históricos, colocando 

a arte como uma dimensão central para análise na reconstrução dos aspectos 

sócio-culturais de determinada época (TEIXEIRA, 2010). Warburg concluiu 

seus estudos na Universidade de Estrasburgo, onde defendeu sua tese sobre 

Botticelli. Depois que a tese ficou pronta, porém antes publicá-la, Warburg 

envia-a para Burckhardt que responde:  

 

Egrégio senhor, 
O belo trabalho, que lhe restituo em postagem com os 

melhores agradecimentos, testemunha a extraordinária 
profundidade e poliedricidade alcançadas pela pesquisa sobre 
a época áurea do Renascimento. Com o seu escrito o senhor 
fez cumprir um grande passo adiante no conhecimento do 
médium social, poético e humanístico no qual Sandro vivia e 
pintava, e a sua interpretação da Primavera gozará, sem 
sombra de dúvida, de uma apreciação mais duradoura 
(FERNANDES, 2006, p. 128). 

 
 

Esta correspondência faz supor que Warburg já conhecia o livro A 

cultura do Renascimento na Itália assim como outras das obras de Burckhardt. 

Em seus estudos, o historiador suíço realizou um trabalho de síntese histórica, 
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onde apresentava os contornos da época do Renascimento segundo uma 

história da cultura. Colocou a arte em conjunto com a cultura, dando espaço às 

várias expressões do homem renascentista. Assim, Burckhardt representou 

para Warburg uma iniciativa de inserir a arte no vasto campo da cultura. Um 

dos aspectos que impressionaram Warburg em contato com a pesquisa de 

Burckhardt, apontadas por Fernandes (2006) foi a exploração analítica do 

fenômeno artístico através das relações entre comitente e artista. Mas 

Burckhardt foi além, para expandir a análise dos fenômenos artísticos inseridos 

no contexto cultural, importava também explorar o “domínio arqueológico”, 

“análise extensa da obra de arte”, “o conhecimento dos artistas, suas 

biografias, seus escritos” (FERNANDES, 2006, p. 130). Burckhardt pretendia 

equiparar o fenômeno artístico a outras potências históricas, cuja história da 

arte tangenciaria outras manifestações das civilizações. Portanto, Warburg 

pode ter herdado de Burckhardt a intenção de integrar a arte ao campo da 

história da cultura, expandindo seus horizontes de análises para os meios 

sociais, políticos e culturais.  

Burckhardt tinha uma concepção da história que divergia da maioria 

dos seus colegas. Ele era avesso ao positivismo e ao hegelianismo. Ao 

contrário do que pensavam os positivistas, de que a história se faria com uma 

coleta de fatos históricos, apreendidos de documentos, do qual o historiador 

faria um relato objetivo; Burckhardt via a história como uma arte, mais próxima 

a poesia do que a lógica racional, mais próxima da “literatura imaginativa” do 

que a realidade dos fatos. (BURKE, 2009, p. 19) 

Em uma nota preliminar ao ensaio de 1902 sobre A arte do retrato e a 

burguesia florentina, Warburg cita Burckhardt como o desbravador da cultura 

italiana do Renascimento: 

 

A exemplo de um escoteiro modelar, Jakob Burckhardt 
desbravou e dominou genialmente o campo da cultura italiana 
do Renascimento e o abriu para a ciência. Mas não 
correspondia à sua natureza ser um explorador autocrático. Ao 
contrário: tão grande era seu altruísmo científico que, em vez 
de tratar o problema histórico-cultural em toda sua unidade 
artística encantadora, dividiu-o em várias partes, 
superficialmente desconexas, para então investigar e 
representa cada uma individualmente com sua serenidade 
magistral. (WARBURG, 2013, p. 121) 
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Esta abordagem burckhardtiana que considera os fatos em sua 

singularidade, e que mesmo tentando construir uma história sintética, não 

pretende concluir nada, não pretende esgotar a história através de um saber 

absoluto hegeliano foi também uma abordagem seguida por Warburg. Ambos 

trataram de estudar os casos de forma não hierarquizada, trataram de deixá-los 

na sua desmontagem própria (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 61). 

Conforme Fernandes (2006), a abordagem de Burckhardt consistia em 

conhecer materialmente as obras de arte, a maneira como foram produzidas, 

colecionadas e avaliadas; ao invés de procurar uma “explicação geral do 

fenômeno artístico”, Burckhardt entendia a obra de arte como testemunho 

individual de um contexto histórico-cultural. Ele tinha a intenção de localizar a 

produção artística no seio do seu meio circundante, afim de compreender a 

arte do Renascimento através da realidade concreta que a produziu.  

Outra relação importante que se estabeleceu entre as pesquisas de 

Burckhardt e de Warburg diz respeito a pintura de retratos. Burckhardt dedica 

uma parte do seu livro Contribuições à história da arte na Itália sobre a arte do 

retrato. Entender como o retrato torna-se um gênero de importância no 

Renascimento é sua chave para compreender a própria arte renascentista 

como afirmação do homem moderno. Ele entendia que retratar significava duas 

tarefas: reproduzir os traços físicos e conferir a pessoa uma elevação 

individual. Esse dualismo entre semelhança e idealização mostrava muito da 

relação entre retratista e retratado, ou seja, entre artista e comitente. No ensaio 

dedicado aos colecionadores, Burckhardt dá ênfase a importância da 

comitência para compreender a arte do Renascimento: 

 

O capítulo de história da arte italiana que tem início 
aqui é muito mais amplo e importante do que se possa pensar. 
Por decênios, o peso maior da produção artística – não tanto 
pela quantidade, quanto pelo significado interno – devia à 
comitência e à possessão privadas. [...] Assim, tudo o que era 
encomendado pela casa e oferecido à consideração próxima e 
atenta de numerosas famílias, reivindicava uma execução 
totalmente particular. (BURCKHARDT, apud FERNANDES, 
2006, p. 138) 
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Em 1902, Warburg, por sua vez, escolhe para análise uma obra de 

Ghirlandaio, onde o comitente Francesco Sassetti aparece com sua família 

junto aos Lorenzo d‟Médici retratados na cena sacra da confirmação da regra 

de São Francisco. Fernandes (2006) situa dois momentos da análise de 

Warburg: um em que ele faz um mapeamento dos personagens da pintura 

tentando identifica-los com o círculo de Lorenzo d´Médici. Assim a vida cultural 

entorno de Lorenzo é a base para compreensão da pintura como também a 

própria pintura serve de meio para compreensão da vida e dos costumes da 

época. No segundo momento, a análise recai sobre o retratista, percebendo as 

especificidades da obra de Ghirlandaio e sua relação com a cultura florentina 

do século XV. Todo este movimento leva a crer que Warburg considerava a 

pintura em questão como um “testemunho figurativo” do contexto histórico-

cultural, inserindo o fenômeno artístico no campo da história da cultura a partir 

das relações entre comitente e artista.  
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2.4. Aby Warburg e Frederich Nietzsche 

 

Aby Warburg, em seu artigo de 1905 sobre “Dürer e a Antiguidade 

italiana”, analisa a fórmula de páthos da morte de Orfeu. Percebemos aí que 

Warburg foi também leitor de Nietzsche, pois encontramos neste texto 

referência a suas duas expressões do apolíneo e dionisíaco. De que maneira 

Warburg interpreta estes dois conceitos nietzschianos e como estes se 

relacionam com um dos seus conceitos fundamentais, a fórmula de páthos? No 

artigo acima citado, analisando duas gravuras sobre a Morte de Orfeu (uma 

gravura anônima do círculo de Mantegna que serviria de modelo a Dürer e um 

desenho de Dürer de 1494), Warburg identifica uma dupla influência sobre a 

reintrodução da antiguidade na cultura moderna. A influência mais visível e 

óbvia vem através da doutrina classicista universal, que enxerga nestas 

gravuras uma serenidade idealizante; onde a morte de Orfeu não passa de um 

motivo artístico de interesse formal, cuja reintrodução na Renascença se dá 

pela via da mera mímese. Visão bastante apolínea dos fatos da história da arte 

que, em relação ao deus plasmador, fala de uma consagração da bela 

aparência e da esplêndida imagem divina. Mas não é esta visão que Warburg 

quer descortinar ao analisar as gravuras da morte de Orfeu. Observando bem 

as diversas tentativas de incorporação das fórmulas de expressão gestual dos 

modelos antigos ao estilo renascentista Warburg identifica outro páthos 

sobrevivente nestas imagens. Um delírio dionisíaco que se expressa pela 

mímica pateticamente intensificada de “uma experiência arraigada no obscuro 

mistério da saga dionisíaca, revivida de modo passional e empático no espírito” 

(WARBURG, 2013, p. 436), ao exemplo da dança trágica de Poliziano, 

representada ao modo ovidiano em 1471. Formas dramaticamente encarnadas, 

onde aparece a retórica do músculo no corpo nu em movimento; melhor 

exemplo desta representação gestualmente afetada é a descoberta do 

Laocoonte7 no auge da degeneração barroca. Deste modo, percebemos como 

                                            
7
 Laocoonte é um grupo escultórico do período helenístico, que teve grande efeito sobre os 

artistas posteriores quando descoberto pelos renascentistas em 1506. O grupo representa uma 
cena descrita em Eneida de Virgílio, relativa ao momento em que o sacerdote troiano 
Laocoonte e seus dois filhos são devorados por duas serpentes do mar, enviadas pelos deuses 
do Olimpo como resposta ao sacerdote por este desvelar os soldados escondidos no cavalo 
com que os gregos presentearam Tróia. Cf. GOMBRICH, E. H. A história da Arte. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. 
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Warburg associa primeiramente as categorias artísticas apolíneo/dionisíaco a 

duas vertentes de interpretação da história da arte. Por um lado, uma doutrina 

clássica e idealizante que analisa na arte uma fórmula de páthos apolínea, 

ressaltando aspectos de belezas plenas, cores radiosas, harmonias serenas e 

puras florações. Por outro lado, um pensamento que interpreta a morte de 

Orfeu como um relato de viagem de imigração espaço-temporal da linguagem 

gestual patética desde a antiguidade até o barroco alemão (Dürer), passando 

pelo renascimento italiano (Polaiuolo e Poliziano). Esta linguagem gestual 

patética e intensificada é colocado por Warburg como sua fórmula de páthos 

dionisíaca.  

Convém agora analisar o que constituem as fórmulas de páthos 

apolíneo e dionisíaco em Nietzsche. Nos primeiros capítulos do Nascimento da 

Tragédia, Nietzsche(2007) caracteriza estes termos como universos, forças 

e/ou instintos artísticos; e quando não há intervenção do artista, podem ser 

tidos como estados artísticos imediatos da natureza. De um lado, regente das 

artes plásticas, está o deus Apolo, plasmador e divinatório. Sua analogia 

fisiológica é a do sonho, lugar mesmo onde as formas têm aparência 

idealizante e onde se realiza o principium individuationis8, pois na pintura e na 

escultura o processo de criação é individual. Já o páthos de Dionísio se 

expressa na ruptura do princípio individual, no corte da razão, no extâse do 

auto-esquecimento coletivo; portanto, analogia fisiológica com a embriaguez; 

fórmula associada às artes do movimento, como a dança e música. Assim, 

parece que Nietzsche separa as artes da imagem (do sonho, da escultura, 

estáticas, do sentido da visão) das artes da festa (da embriaguez, da dança, do 

movimento, extáticas, comunhão de todos os sentidos). Aqui Warburg se 

contrapõe a Nietzsche quando diz da existência da imagem para além do 

sentido da visão, no seu entendimento de sobrevivência, pois nela também 

subsistem a memória, o saber, o desejo e a capacidade de intensificar (DIDI-

HUBERMAN, 2013). Da mesma maneira em que o movimento e o êxtase 

também se expressam nas artes das imagens, citando como exemplo mais 

uma vez a formas envolventes e dinâmicas do Laocoonte. Portanto, os instintos 

artísticos segundo Nietzsche ou as fórmulas de páthos segundo Warburg do 

                                            
8
 NIETZSCHE, F. O nascimento da tragédia. Companhia de bolso, São Paulo, 2007. 
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par apolíneo/dionisíaco vivem em constante conflito e reconciliação no interior 

das obras de artes, cujos movimentos de vai-e-vem determinam orientações de 

olhar sobre a história da arte.  

Também é possível encontrar em Nietzsche referência a dois modos 

de interpretação da arte grega que convergem com as vertentes 

historiográficas de interpretação do Renascimento expressas por Warburg. Na 

tentativa de autocrítica de „O Nascimento da tragédia‟, Nietzsche dispara contra 

a serenojovialidade do homem teórico, socratismo da moral que fez morrer a 

tragédia ática. Coloca-se em defesa do pessimismo helênico, onde Dionísio, 

deus desconhecido dotado de uma memória regurgitante de perguntas, 

experiências e coisas ocultas (NIETZSCHE,1999)chave fundamental para 

entender o nascimento da tragédia grega. Assim como para Warburg, ouvir 

essa voz estranha o faz compreender de outro modo a sobrevivência da 

antiguidade no renascimento. Nietzsche critica o capucho do douto, a dialética 

do alemão, uma tradição sólida e serena de Kant na filosofia a Winckleman na 

história da arte; universo da simplicidade nobre e harmônica das formas, um 

éthos apolíneo. Warburg e Nietzsche também compartilham da mesma 

importância ao filólogo, alguém a quem se deve a tarefa de descobrir e 

desenterrar um outro domínio do saber. Neste outro domínio que é formado 

pelo páthos dionisíaco, a dor é causa originária da arte; helenismo vital e 

violento, expressão do desejo selvagem e da graça do terrível.  
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Parte III – Aplicações 

 

O procedimento que experimento nas próximas páginas foi inspirado pela 

arquitetura do Atlas Mnemosyne. Aqui as imagens não são meramente 

ilustrativas, elas definem o leito por onde corre o texto. O atrito entre as 

imagens faz surgir o texto e o decorrer do texto faz surgir as imagens. Optei por 

uma análise que não ficasse restrita à obra farnesiana. Ao contrário, partindo-

se dela, encontram-se várias outras imagens correlatas de diferentes contextos 

históricos. Aqui o trabalho não se constitui de modo linear, nem procura por 

uma teleologia, ele se desenvolve através de montagens e associações; onde 

uma imagem provoca, perturba, desestabiliza outra imagem e assim por diante.  

 É importante esclarecer que esta pesquisa não tem a pretensão de 

realizar uma análise do conjunto da obra do artista, como seria de se esperar 

em uma pesquisa de caráter tradicional. Tampouco é do interesse deste 

trabalho realizar uma interpretação subjetiva de cada obra, abordando de 

maneira poética os elementos que suscitam uma experiência estética. Tomei o 

historiador Aby Warburg como pretexto metodológico para uma abordagem 

alternativa onde o artista Farnese de Andrade torna-se uma espécie de isca 

para um procedimento alternativa no campo da história da arte. Aqui, serão  

poucas obras farnesianas que entrarão no corpo do texto.  Elas dividirão 

espaço com outras obras de outros artistas para de maneira comparativa ou 

não acenar tanto para similitudes quanto para as diferenças e interferências 

que uma causa sobre as outras. Trata-se de arriscar-se entre os atritos e as 

fricções que geram a partir das aproximações entre uma e outra imagem. 

Pretendo tratar a imagem como documento. Porém não no sentido 

tradicional de arquivo, onde imperam as características técnicas de ordenação 

e classificação. Procuro pelas imagens-documentos como objetos de reflexão e 

investigação antropológica para compor uma espécie de etnografia da história 

da arte. Uma etnografia da história da arte que signifique transpor os limites 

espaço-temporais que circunscrevem obras e artistas à determinados ciclos e 

movimentos, desconstruindo as lógicas internas de cada ideologia artística, 

possibilitando que se configure um conhecimento que transponha as categorias 

e os lugares específicos de cada imagem, fazendo-as aproximarem-se na 

diferença, dialogarem a partir das contradições. Pretendo, a partir da 
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aproximação de imagens díspares, atentar para as tensões que obras isoladas 

de seus contextos tradicionais exercem sobre outras imagens; priorizando, ao 

invés de uma história cronológica e específica aos movimentos artísticos, uma 

história da cultura onde cada imagem é desterritorializada, perdendo seu 

espaço de certeza histórica.  

 . O que pretendo realizar aqui é um procedimento que se aproxima da 

prática warburguiana, mas que também não é exclusividade deste autor. 

Muitos outros autores contemporâneos alinhavam seus trabalhos no sentido de 

formular “pensamentos que procedem por imagens” (MORAES, 2002, p 22). 

Falo de Walter Benjamin e AsPassagens e Georges Bataille e a Documents 

apenas para citar alguns deles. Nos próximos subcapítulos seguirá os textos 

que foram produzidos suscitados pelo conjunto de imagens selecionadas nesta 

pesquisa.  

 Como visto no capítulo Detalhes em movimento ou a sobrevivência da 

ninfa, o detalhe dos drapeados e dos cabelos esvoaçantes das figuras 

femininas analisadas por Warburg ganham importância no contexto da história 

da arte e aparecem como sintomas de uma produção artística centrada no 

movimento coreográficos das figuras. Do mesmo modo, o fragmento ou o 

detalhe serão tomados como ponto de partida para interpretação da obra de 

Farnese. Em O anjo decaído ou a sobrevivência das figuras aladas, o 

fragmento da obra que consiste em ossos de animais com cabeças de boneca 

formando a figura de um anjo tornou-se argumento textual para o 

encadeamento das imagens. Este detalhe da obra suscita o desejo de rastrear 

outras obras de arte que tem na sua constituição a sobrevivência de uma forma 

semelhante mas ao mesmo tempo diferente. Pois, conforme será visto, a asa 

que encontramos na obra de Farnese não tem a mesma finalidade que a asa 

encontrada na gravura de Goya. 

 Identificar um páthos que se repete na história das imagens é outro 

procedimento warburguiano. Procura-se assim estabelecer uma “corrente 

patética” que conecte as imagens não por suas características formais ou 

simbólicas, mas por aquilo que toca o observador de modo estranho, levando-o 

a um saber que se mistura ao sofrimento, pois aquilo que escapa à razão e aos 

limites do conhecido causa-nos um estranho sentimento do sofrer.  
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3.1. Farnese de Andrade um surrealista anacrônico 

 

Farnese, por sua vez, tem aversão ao vazio. Tudo que veio a 

ocorrer permanece. E pesa sobre o presente. Nada pode ser 

esquecido ou perdoado. Seus trabalhos, em vez de serem uma 

montagem de objetos e imagens, são na verdade uma colagem 

de tempos, que no entanto tendem sempre a se instalar numa 

região do passado a que não teremos mais acesso. 

Rodrigo Naves, A grande tristeza. 

 

Farnese de Andrade nasceu em Araguari, cidade do Triângulo Mineiro. 

Filho de um tabelião que vivia dando fé a velhos papéis, sua mãe 

confeccionava grinaldas para noivas, que segundo Rodrigo Naves (2002) 

também eram adquiridas como propriedade. Ainda na sua infância, Farnese 

perdeu dois irmãos em uma enchente que se abateu sobre Araguari. Com 

estes poucos dados biográficos é possível entender como as questões da 

tradição, do patriarcalismo, da típica família mineira, da religião e da infância 

povoam seu trabalho como um processo de catarse, de expurgação e expiação 

dos traumas adquiridos ainda em sua tenra infância. Mais tarde, Farnese 

mudou-se para Belo Horizonte onde foi ter aulas de desenho com Alberto da 

Veiga Guignard na Escola do Parque. Em 1948, Farnese vai ao Rio de Janeiro 

a trabalho e acaba ficando internado por dois anos para tratar da tuberculose 

que contraíra anos antes. Depois de curada a tuberculose vai morar com a mãe 

que se mudou para o Rio de Janeiro por causa do filho. É recolhendo materiais 

trazidos pelo mar nas orlas do Rio de Janeiro que Farnese inicia sua produção 

artística em torno dos objetos, tendo criado seu primeiro objeto em 1964. Antes 

disso, trabalhava como ilustrador de jornais e revistas. Dentre seus desenhos, 

destaca-se as séries “Eróticos” e “Obsessivos” de 1965. 

Farnese era um artista de minorias, viveu recluso no Rio de Janeiro. Um 

artista “tenso” segundo Olívio Tavares Araújo (1976). Foi pioneiro da box-form 

e da assemblage no Brasil. Seus objetos conservam uma “densidade 

inquietante”, que se origina talvez da condição das “neuroses adormecidas” do 

próprio artista(ARAÚJO, 1976, p. 108). O problema que inquietava Farnese 

vinha da sobrevivência do ser humano, do medo e da solidão que o rondavam.  

Alguns temas cercam a poética de Farnese, tais como a fertilidade, a 
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fecundação, o erotismo, paganismo, tudo misturado num “cadinho panteísta” 

segundo Araújo de ícones cristãos entre outros ídolos.  

Foi no aterro do Flamengo que Farnese recolhia a matéria-prima para 

seus trabalhos, com a ajuda de um velho senhor que morava em um barraco 

improvisado no local. Mas que materiais eram esses? Pedaços de madeira, 

galhos de árvores, sola de sapatos velhos, etc. Farnese empreendia uma 

busca por materiais de certa forma estranhos, antigos, esquecidos, inúteis. Ele 

frequentava também lojas de antiquários, belchiores e lojas de bricabraques 

em busca de algo que pudesse ser útil, mesmo que às vezes não fosse. Entre 

os materiais mais comuns temos as bonecas, santos inteiros ou em pedaços, 

objetos em acrílico, ex-votos, fotografias antigas, oratórios, gamelas, mesas, 

etc. Segundo a crítica Miriam Alencar (1974), após uma grave depressão, o 

artista deixou de lado sua obsessão inicial pelo torturamento e destroçamento 

de bonecos e entrou na fase das gamelas.  

Farnese de Andrade produziu suas obras entre as décadas de 60 e 70, 

no entanto ele esteve fora do esquema da produção artística brasileira 

recorrente neste período. Fato que acarretou um certo esquecimento e 

apagamento da sua obra na produção crítica do período. Farnese até tentou 

ingressar na esteira do concretismo quando entrou para o grupo de gravura do 

MAM do Rio de Janeiro, porém logo percebeu que seu caminho não era este e 

que ficar à margem da produção artística brasileira não seria mais um 

problema para ele. Sua produção subjetiva e existencialista contrasta com as 

“luminosas” produções concretas do período em questão. Segundo Tadeu 

Chiarelli (1999), Farnese esteve na antípoda da vertente artística que 

conservava uma visão utópica e positivista, que enxergava no construtivismo e 

no exacerbado formalismo uma “carta de alforria” para arte brasileira. Farnese 

foi considerado por muitos um alienado politicamente, dado seu acentuado 

subjetivismo, enquanto que outros artistas estavam preocupados com questões 

políticas, sociais e conceituais da obra de arte. O distanciamento de Farnese 

das vanguardas artísticas brasileiras se torna mais concreta quando se nota 

sua ausência nas grandes exposições realizadas no MAM do Rio de Janeiro 

como a Opinião 65, Opinião 66 e a Nova Objetividade Brasileira de 1967. Entre 

outros objetivos destas exposições estavam a iniciativa de romper com a 

produção plástica tradicional na qual a obra de arte era construída para ser 
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apenas contemplada, os artistas preocupavam-se com a questão da 

comunicação social, com a participação e interação do público com a obra. Ao 

mesmo tempo em que intencionavam promover uma reflexão crítica e 

denunciadora da realidade brasileira. Surgiram nesta época obras que 

tornaram-se objetos dos quais o público podia interagir, tocar, manipular; 

estimulando experiências psicosensoriais como nas obras de Hélio Oiticica e 

Lygia Clark. Ainda na década de 60, devido a repressão da ditadura militar, os 

artistas se envolveram num engajamento político de contestação. Os objetos 

de “ação” das vanguardas brasileiras se distanciavam dos objetos de Farnese 

no que compete as proposições poéticas. Os objetos de Farnese não 

propunham nenhuma postura crítica política ou social, ao contrário, estavam 

impregnados de um romantismo existencialista e bastante subjetivo. Em um 

depoimento na década de 70, Farnese justifica sua posição marginal em 

relação as vanguardas brasileiras:  

 

“Minhas caixas, quadro-objetos, ou pequenas esculturas 

conservam os aspectos de coisa antiga, quase arqueológica, 

aspecto que me atrai. Talvez por isso me coloque fora do que 

se convencionou chamar de vanguarda”.9 

 

No entanto, Farnese não estava tão distante assim de seus 

contemporâneos como se costumava pensar. Diversas características do seu 

trabalho e do seu processo criativo levam-no na mesma direção das 

preocupações modernas e pós-modernas. Em primeiro lugar porque a parte 

mais significativa da sua obra, os objetos, escapam ao suporte tradicional da 

obra de arte, como ele outros artistas também trabalhavam com objetos, a 

exemplo de Hélio Oiticica e Rubens Gerscham, como também o grupo 

internacional Fluxos. Em segundo lugar porque Farnese fazia uso de objetos 

descartados pela sociedade do consumo, apropriando-se de elementos vindos 

do barroco, da religião e do lixo. Em terceiro lugar, o caráter bastante 

experimentalista do seu trabalho o aproxima dos seus contemporâneos quando 

ele manipula seus objetos em diferentes combinações, ressignificando-os.  

                                            
9
Farnese de Andrade a Walmir Ayala. In: CAIXAS fantásticas de Farnese. Jornal do Brasil. 

Rio de Janeiro. 30 de dezembro de 1970. 
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O conjunto da obra de Farnese de Andrade carrega uma densidade 

inquietante. São várias obras que misturam, através de um simbolismo pouco 

esclarecido, erotismo e religiosidade. O Oratório da mulher, por exemplo, é 

uma obra em que a vagina é representada através de um corte incisivo na 

madeira. Santos católicos que sofreram fraturas, extraídos pelo artista dos 

locais de despacho, são utilizados para compor montagens entre a resina e a 

madeira. As montagens que trazem em sua composição a madeira apresentam 

um ar fúnebre, advindas do passado morto da tradição. As resinas conservam 

uma aparente tranquilidade, cuja transparência permite-nos enxergar um 

instante paralisado do tempo de outrora. Como em algumas peças, que se vê 

uma infância perdida, repleta de traumas e interditos, por exemplo no uso de 

bonecas destroçadas e chamuscadas ao fogo. Boneca de cabeça para baixo, 

silenciosa, olhar fixo parece estar ali por conta de um sacrifício, o sacrifício da 

arte. Os ex-votos são outro elemento recorrente na obra do artista em que cada 

peça tem uma história única de milagres realizados e graças alcançadas, que 

envolvem muita dor e fé. Eles são usados, assim como as bonecas, os santos 

e as fotografias, numa tentativa de construção de algo que remete a uma 

memória penosa, sobrecarregada, corroída pelo tempo. Formam ao todo um 

conjunto sedimentado, assombrado por fantasmas do passado que insistem 

em se preservar. As montagens trazem uma incontinência de sofrimentos e 

sentimentos, desde uma pulsão sexual de instintos reprimidos à consagração 

da encarnação espiritual. Existe uma carga afetiva em cada peça que nos toca 

profundamente, mas que não podemos explicitar as razões. Há muitos 

significados em Farnese de Andrade, porém torna-se difícil especificá-los. Só 

nos é possível reconhecer uma repetição obsessiva e compulsiva por 

elementos rudimentares, pela cor vermelha, pelo enaltecimento da mulher, da 

maternidade, pela morte e o aprisionamento, pelas deformações, por 

invólucros, pela fecundidade, pela melancolia, pelo trágico, etc. Farnese 

trabalha com a questão muito humana da sua decadência transformada em 

crença, desautorizando a crença na infância feliz, na fé inabalável e na 

sexualidade conformada. A idolatria e o fanatismo são colocados em pauta, um 

santo quebrado foi cristalizado, a boneca foi torturada, o ex-voto foi apropriado 

por um cético. Farnese falava da hecatombe atômica que transformaria a 
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humanidade e da qual uma nova raça surgiria. De certa forma a catástrofe 

humana está também muito presente em sua obra.  

Arrisco-me daqui em diante a falar de Farnese de Andrade como um 

surrealista anacrônico, pois quando começou a compor seus objetos os 

surrealistas já haviam há algumas décadas concluído seus trabalhos. 

Anacrônico não só pelo tempo que os separa, mas por além de estar a margem 

das vanguardas artística, ele nunca se considerou um surrealista. Farnese 

nunca admitiu qualquer pertencimento a um movimento artístico, por isso 

mesmo, trato aqui apenas de algumas aproximações do seu trabalho com o 

procedimento surrealista. Eliane Robert Moraes (2002) fala da imagem do 

homem decapitado como síntese de uma época cujo objeto simbólico é a mesa 

de dissecação. Farnese, por sua vez, mantinha em seu ateliê uma mesa de 

dissecação, sobre a qual ele torturava suas bonecas ao fogo, montava e 

remontava seus objetos díspares; objetos tão díspares quanto o guarda-chuva 

e a máquina de costura de Lautréamont. A castástrofe humana da qual tanto 

falava Farnese tem de certa maneira uma ligação com a falência da civilização 

no espírito da grande guerra que marcou os surrealistas.  

Outro ponto que aproxima Farnese do movimento surrealista diz respeito 

a criação da imagem. Segundo Pierre Reverdy, em 1918: “a imagem é pura 

criação do espírito. Ela não pode nascer de uma comparação, mas da 

aproximação de duas realidades mais ou menos distantes. Quanto mais as 

relações entre as duas realidades aproximadas forem distantes e exatas, mais 

a imagem será forte” (REVERDY, apud MORAES, 2002, p. 41). E o que são os 

objetos de Farnese senão a junção de realidades distantes? Quando por 

exemplo ele une um ex-voto com uma gamela de madeira? Ou quando ele une 

em uma só composição um osso de animal com cabeça de boneca? No 

manifesto surrealista de Breton, encontramos o princípio da associação de 

ideias, mas com ela vinha a questão da arbitrariedade. Na atividade surreal, a 

maneira daquele que faz uso de alucinógenos, a imagem surge não para 

surpreender apenas o leitor ou espectador, mas devido ao seu surgimento 

espontâneo, surpreende também o artista. E assim é que talvez ocorria o 

processo de Farnese, não era ele quem escolhia as peças dos seus objetos, 

era como se ele fosse tomado por uma força maior, força que emanava das 

peças, a cada qual ele agregava com grande surpresa e alegria.  
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Segundo Eliane Robert Moraes (2002), Max Ernst chamou de “alquimia 

visual” o processo de colagem pelo qual o autor, tal qual o espectador, assiste 

ao surgimento da obra como as fases do seu desenvolvimento. Ele definia a 

colagem como um encontro fortuito de duas realidades distantes. Definição que 

vai na mesma direção de Reverdy e Breton. “A colagem desviaria cada objeto 

de seu sentido, fazendo-o escapar tanto de seu destino quanto de sua 

identidade previsíveis, a fim de despertá-lo para uma realidade nova e 

desconhecida” (MORAES, 2002, p. 44). Se para os surrealistas a colagem 

representava a possibilidade combinatória de realidades díspares a fim de 

configurar novos e desconhecidos planos de imagem, Farnese encontrou o 

mesmo procedimento na montagem de elementos que combinados 

aleatoriamente formavam um objeto surreal. O encontro fortuito da cabeça de 

uma estátua com uma luva de borracha que tanto Breton, Ernst, Tanguy e 

Magritte encontraram na pintura Canto de Amor de Giorgio Chirico, encontro 

que impulsionou a prática inventiva surrealista; surge também no olhar de 

Farnese quando este caminha pelas praias e ruas do Rio de Janeiro a fim de 

encontrar peças que poderiam ser úteis nas suas montagens. Nada é 

previamente estabelecido, nada é premeditado no seu pensamento, trata-se de 

um encontro fortuito, um acaso objetivo do olhar que recai sobre um objeto em 

meio a tanto outros e que de algum modo especial lhe desperta o desejo de 

recolher para si.  

 

Figura 19 - Giorgio Chirico, Canto de Amor, 1914 
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Farnese a partir de objetos dados, preexistente, realiza uma 

transfiguração deslocando-os e recompondo-os de maneira a criar uma nova 

realidade, com sentido novo e oculto. Segundo Moraes (2002), esta é a 

definição de Ernst para a atividade surrealista. As peças que Farnese 

colecionava em seu ateliê entravam numa “cadeia de metamorfoses” e através 

de uma “simulação do delírio” o artista fazia aquilo que Breton definiu como 

método: “trata-se de especular ardentemente sobre esta propriedade do devir 

ininterrupto de todo objeto sobre o qual se exerce a atividade paranóica” 

(BRETON apud MORAES, 2002, p. 47). O devir paranóico de Farnese com 

relação aos seus objetos, a forma como ele montava e desmontava até chegar 

ao que parecia estar acabado, mas nunca estava, assemelha-se à escrita 

automática na medida em que ao invés de escrever, Farnese montava, ou seja, 

talvez tratasse de uma montagem automática.  

O crítico Jayme Maurício (1966), em um catálogo sobre a primeira 

exposição dos objetos de Farnese, localizou pontos de intersecção entre a obra 

de Farnese de Andrade e os surrealistas. Entre estes pontos destacou as 

“manifestações irracionais do espírito”, uma postura de contestação de regras e 

dogmas formais ou pictóricos. Jayme Maurício identifica em Farnese traços 

comuns aos surrealistas quanto a uma certa liberdade para tratar de temas 

morais e religiosos, que permite uma operação criativa de montagem a partir 

de um “aparelho registrador” do subconsciente.  

 

“É surrealista ao conservar o caráter antirracional dos 

dadaístas; ao caminhar para uma atitude experimental frente 

ao subconsciente, ao incursionar pela arte das crianças ou 

excepcionais. Claro não pertence às correntes surrealistas de 

cenas fantásticas com meticulosidades realistas e à da total 

espontaneidade da ideia, do argumento ou da técnica; nem 

mesmo do automatismo, mas aos que acrescentam novas 

dimensões ao surrealismo, como Max Ernst o faz num certo 

tempo, através da collage surrealista e da esfregadura 

(frottage). Um surrealismo que vai mais além, inclusive na 

desenvoltura da união do readymade e do objet-trouvé, na 
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modalidade da montagem ou assemblage. Enfim, surrealista no 

sentido de Wilhelm Freddle, não como direção ou movimento, 

mas como permanente estado de espírito. É o velho ciclo: o 

novo está sempre muito vizinho do obsoleto. (MAURÍCIO, 

1966) 
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3.2. O anjo decaído ou a sobrevivência das figuras aladas 

 

O poeta é semelhante ao príncipe da altura 

Que busca a tempestade e ri da flecha no ar; 

Exilado no chão, em meio à corja impura, 

A asa de gigante impedem-no de andar.  

Charles Baudelaire, O Albatroz. 

 

 
Figura 20– Farnese de Andrade, Angelus,1966-1971 

 

Parece um santuário, como tantas outras das suas peças. Emana um ar 

carregado de santidade. Ossos de animais são montados com cabeças de 

bonecos formando um aspecto angelical. A obra de Farnese intitula-se Angelus 

(Figura 19). Estes dois anjos de ossos estão centralizados, sobre uma faixa 

vertical vermelha pintada em um quadrado de madeira. Duas peças de madeira 

torneadas dão o aspecto de simetria ao conjunto e sustentam duas resinas 

ovais. A perenidade dos ossos se confunde com a eternidade dos anjos, a 

estrutura óssea serve de asas. Este quadrado negro parece ter sido palco para 

um habilidoso sacrifício, talvez tratasse da queda dos anjos. A faixa vermelha e 

os ossos sinalizam algo de orgânico, de trágico, vestígios de uma profanação. 

Por outro lado, as duas madeiras torneadas servem de totens ao conjunto e as 

resinas ovais são como pontos de cristal convergindo a energia para o centro 

da composição.  
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O detalhe que chama atenção neste objeto de Farnese são os dois anjos 

formado com ossos de animais e cabeça de bonecos. O resultado da 

combinação destes fragmentos é instigante, mantém “relações íntimas e 

secretas” com outras obras de arte. Trago para reflexão, a obra Figura com 

carne de 1954 de Francis Bacon(Figura 20). Esta obrafaz parte de uma série 

de outras pinturas em que Francis Bacon faz uma releitura da obra Papa 

Inocêncio X de Diego Velázquez.  A pintura exibe uma composição onde há 

uma figura clerical sentada e por trás dela duas carcaças de animais parecem 

formar um conjunto de asas. O animal aberto escancarado às costas do papa 

forma um conjunto bastante sombrio, como se tratasse de um anjo decaído. 

Aqui temos também o signo da santidade e do orgânico. Há uma fórmula de 

páthoscomum entre estas duas obras, os monstras do conjunto carne/osso 

exposto em contraste com os astras da sacralidade e santidade. Monstra é 

uma palavra que Didi-Huberman (2013) usa para falar daquilo que tem aspecto 

visceral, que é próprio do homem. Astra é outra palavra para designar aquilo 

que tem aspecto sideral, que é próprio do divino. São as asas que nos 

permitem identificar aqueles seres intermediários entre os astras do céu e os 

monstras terrenos, a saber os anjosdecaídos. 

 

 

Figura 21– Francis Bacon, Figura com Carne, 1954. 
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A asa apresenta-se como elemento sobrevivente que atravessou 

diversas culturas. Vemos na gravura número 13 da série Disparates de Goya, 

intitulada Modos de voar(Figura 21), como a asa apropriada pelo homem pode 

fazê-lo voar. A asa é o elemento que subtrai o homem dos efeitos da 

gravidade, como é também o elemento divinizador por excelência. São as asas 

que possibilitam aos anjos trafegarem entre os mundos terreno e celestial. Na 

gravura de Goya, as asas artificiais que os homens construíram para si se 

assemelham às asas de um morcego, a imagem emana do obscuro desejo do 

homem de voar. Desejoque em seu desvio sombrio levou à utilização dos 

aviões como arma de guerra. 

 

 

Figura 22– Francisco Goya, Modos de voar, gravura. 

 

Em muitas culturas da Antiguidade havia representações de seres 

alados, aparecendo como figuras mitológicas, deuses e demônios. Pazuzu é 

uma figura mitológica da Mesopotâmia (Figura 22), trata-se de um demônio 

alado que simbolizava os desastres que se abatiam sobre a terra mas também 

serviam como protetores contra os maus espíritos (CARNEIRO, 2010). Na arte 

grega, encontramos a Vitória da Samotrácia, escultura do período helenístico.  

Representa a figura de uma mulher alada e está incompleta, faltam-lhe os 

braços e a cabeça. Esta estátua foi criada depois de uma vitória naval, 

encontrada na ilha de Samotrácia. Trata-se de uma deusa que foi afixada na 
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proa de uma embarcação para desafiar os ventos. A execução das vestes é 

primorosa pelo seu drapeado. Segundo Coccia(2010), a figura intermediária 

entre os planos terrestre e celeste não são uma invenção cristã. Entre os 

gregos já havia citações de anjos e demônios. Tertuliano afirma que até 

mesmo Platão não negou a existência dos anjos, Apuleio descreve as criaturas 

que transitavam entre o céu e a terra:  

 

Existem algumas potências divinas intermediárias que habitam 
esse espaço aéreo, entre a sublime altura do céu e vil baixeza 
terrena, e que comunicam aos deuses nossos desejos e 
nossos méritos. Receberam dos gregos o nome de „demônio‟ e 
servem de mensageiros (vectores) entre os habitantes da terra 
e aqueles do céus, transmitindo nos dois sentidos, as preces 
daqui de baixo e as graças de lá de cima, trazendo daqui os 
pedidos, de lá os auxílios, na qualidade de intérpretes para uns 
e de salvadores (salutigeri) para os outros. (APULEIO, apud 
COCCIA, 2010, p. 34) 
 

 

 

Figura 23– Estatueta do demônio Pazuzu, Mesopotâmia.Cerca de 1000 a.C. 
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Figura 24 - Vitória da Samotrácia, escultura, 190 a.C. 

 

 

Estas representações de seres alados da Antiguidade serviram de 

influências para a construção da figura dos anjos na iconologia cristã ocidental. 

Aqui, a figura alada aparece sempre como intermediário entre os planos 

terrestre e celeste. Sua imagem sempre esteve ligada a uma crença. Na 

iconologia cristã, os seres alados são os anjos, mensageiros de Deus. Os anjos 

têm aparições tanto no Antigo e Novo Testamento da Biblia cristã como no 

Torá do Judaísmo. Na teologia cristã, há uma ordem hierárquica que agrupa 

três tipos de anjos: os serafins e querubins ocupam a primeira hierarquia, na 

segunda encontramos tronos, os anjos da justiça; e na terceira estão os 

arcanjos e anjos executores da vontade de Deus. Na Sagrada Escritura, quatro 

anjos são nomeados: Gabriel, Rafael, Miguel e Belial. Os três primeiros anjos 

são de boa índole, virtuosos e divinos. O quarto anjo, Belial ou mais conhecido 

como Lúcifer, é o anjo das trevas, anjo decaído pela sua ambição e soberba 

(CARNEIRO, 2010). Pela descrição dos anjos maus: “um ser híbrido com 

cifres, orelha pontuda, rabo, garras, pés de cabra, asas de morcego e cara de 

animal” (CARR-GOMM, apud CARNEIRO, 2010) podemos notar que o objeto 
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de Farnese se aproxima mais dos anjos decaídos, cuja morbidez em nada se 

assemelha àqueles virtuosos anjos comumente representados por crianças de 

feições suaves e alegres, representação muito comum entre os pré-rafaelitas. 

Segundo Coccia(2010), o que a morte significa para o homem, a queda 

significa para os anjos. Trata-se da perda da potência divina, momento a partir 

do qual já não há mais possibilidade de arrependimento. Um anjo composto de 

restos mortais como os ossos na composição de Farnese sem dúvida sinaliza a 

sobrevivência do anjo na sua existência após a morte, neste caso, após a 

queda.  

Um anjo decaído torna-se um demônio. Conforme Tomás de Aquino, 

“entre todos os cristãos é certo que os anjos pecaram e foram transformados 

em demônios” (COCCIA, 2010, p. 50). A queda de Lúcifer segundo Isaías diz: 

“subirei mais alto que as mais altas nuvens; serei como o Altissímo. Mas às 

profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo!” (Is 14:12-15). 

Para Agamben, o demônio meridiano é a personificação da acídia, nome dado 

ao mal que flagelou os padres da Igreja durante toda a Idade Média. Mais do 

que uma inclinação para o mal, a acídia é a tristeza e o desespero decorrente 

do desejo de alcançar o bem divino. “Trata-se da perversão de uma vontade 

que quer o objeto, mas não quer o caminho que a ele conduz e ao mesmo 

tempo deseja e obstrui a estrada ao próprio ao desejo” (AGAMBEN, 2007, p. 

29). É o desejo de fuga de um objetivo espiritual que nem se pode alcançar, 

tampouco fugir.  

A melancolia ou a bílis negra, um dos quatro humores da cosmologia 

medieval, cujos efeitos são nefastos e devastadores é herdeira da acídia. Entre 

os sintomas da melancolia estão “a flatulência, o arroto ácido, o zumbido na 

orelha esquerda, a prisão de ventre ou o excesso de fezes, os sonhos 

macabros [...]” (AGAMBEN, 2007, p. 34). Melancolia provoca também a histeria 

e a demência. O melancólico é triste, invejoso e mau. Entretanto, a melancolia 

mantém relações com o exercício da poesia, da filosofia e das artes. Esta 

ambivalência dialética que conjuga a doutrina do gênio com o humor 

melancólico está bem representada na figura do anjo alado da gravura 

Melancolia I de Albrecht Dürer(Figura 24).  
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Figura 25– Albrecht Durer, Melancolia I, gravura, 1514. 

 

Na arte moderna o anjo se apresenta melancólico, desiludido e 

desesperançoso em relação ao homem. Já não está mais protegido nos 

interiores da Igreja. Ele está presente na vida cotidiana do mundo profano. Este 

anjo agora impotente sinaliza a fraqueza da tradição teológica dos tempos 

modernos. (GAGNEBIN, apud CARNEIRO, 2010). O anjo melancólico deposita 

seu olhar sobre as ruínas do mundo efêmero da vida humana, cuja maior 

catástrofe, o progresso, extraiu sua potência divina, ele agora jaz tão mortal 

quanto o homem. Este anjo é a alegoria da modernidade. É também o Angelus 

Novus de Paul Klee(Figura 25), sobre o qual Walter Benjamin escreve para 

falar do anjo da história:  

 

“Há um quadro de Klee que se chama Angelus Novus. 
Representa um anjo que parece querer afastar-se de algo que 
ele encara fixamente. Seus olhos estão escancarados, sua 
boca dilatada, suas asas abertas. O anjo da história deve ter 
esse aspecto. Seu rosto está dirigido para o passado. Onde 
nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma 
catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre 
ruína e as dispersa a nossos pés. Ele gostaria de deter-se para 
acordar os mortos e juntar fragmentos. Mas uma tempestade 
sopra do paraíso e prende-se em suas asas com tanta força 
que ele não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele 
irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, 
enquanto o amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa 
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tempestade é o que chamamos de progresso.” (BENJAMIN, 
1994, p. 226) 

 

 
Figura 26– Paul Klee, Ângelus Novus, 1920. 

O anjo de Farnese de Andrade também poderia ser este anjo da história 

que vê a ruína do homem em busca do progresso. Os anjos da modernidade 

são anjos decaídos, impotentes diante da catástrofe humana. O anjo de 

Farnese é feito de osso, símbolo da ruína do homem, com cabeça de boneca 

deteriorada, como ruína da antiga concepção cristã de anjos com aspecto 

infantil. O anjo de Farnese não é mais iluminado por Deus, está melancólico, 

marca um sintoma da modernidade.  
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3.3. A fórmula de páthos do corpo fragmentado 

 

Não há dúvida de que devemos, por falta de indicações 

suficientes, citar uma só época em que a forma humana no seu 

conjunto se manifestou como uma caquética zombaria de tudo 

quanto o homem pôde conceber de grande e violento. 

Georges Bataille, Figura humana.  

 

Uma das características da obra artística de Farnese de Andrade é que 

ela se compõem de diversos fragmentos, são montagens de objetos de 

variadas origens, em sua maioria do mundo religioso e infantil.Também é muito 

comum a presença de figuras humanas fragmentadas, através da utilização de 

ex-votos, bonecas e imagens de santos. Ex-votos são objetos oferecidos aos 

santos em agradecimento a uma promessa cumprida, geralmente são 

esculturas em madeira, argila ou cera, mas há também pinturas, desenhos e 

inscrições em placas metálicas. Na obra de Farnese, a figura humana aparece 

fragmentada, em alguns casos somente a cabeça, em outro somente os pés, 

ou as vezes o corpo mutilado ou em pedaços. O artista as submete a um 

processo de “tortura”, colocando-as sob a chama do fogo ou extirpando suas 

partes. Esta fragmentação é aqui tomada como sintoma de uma recorrência 

patética10 que atinge seu grau máximo de expressão na modernidade, porém 

advém de um processo em que o antropocentrismo começou a ser posto em 

questão e a própria unidade do homem se viu dividida. A figura humana ou 

parte da figura humana aparece na obra de Farnese como um detalhe dos 

seus objetos. Atento a estes detalhes como ponto de partida para uma análise 

do despedaçamento, do dilaceramento e da desfiguração da figura humana 

como fórmula de páthos que atravessam o barroco, o romantismo e as 

vanguardas artísticas do século XX.  

Segundo Eliane Robert Moraes (2002), a partir do século XVI, a ciência 

e a filosofia começam a por em questão a “pluralidade dos mundos e das 

formas de vida”. Ainda segundo Moraes, esta questão aparece timidamente em 

Descartes e Galileu, já em Hobbes, Espinosa e Pascal tornam-se mais 

                                            
10

 Chamo de recorrência patética um movimento persistente e resistente que perpassa diversas 
obras, movimento que carrega uma potência afetiva.  
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evidentes. O antropocentrismo vai perdendo sentido principalmente quando se 

iniciam os estudos de anatomia comparada e se verificam semelhanças entre 

os corpos dos homens e dos animais. A singularidade humana é posta em 

xeque pelos pensadores céticos e libertinos. A ideia de que o homem não 

pressupõe o fim último da natureza vai aderindo os séculos até chegar ao 

materialismo francês do século XVIII e à Marquês de Sade que inspirou por sua 

vez uma série de escritores e artistas modernistas.  

Um dos movimentos inspirados por Sade foi o surrealismo, que 

apresenta um caso especial quando de alguma maneira une duas formas de 

pensar contraditórias da cultura ocidental. Ele apela para as analogias como 

figuras de pensamento e possibilidade de jogos combinatórios, assinalando a 

relação entre micro e macrocosmos; estrutura esta de pensamento muito cara 

ao Renascimento e à espistemologia do século XVII conforme Foucault (1981). 

No entanto, o surrealismo joga com a analogia sem, no entanto utilizar o 

homem como medida de todas as coisas. Quando o homem deixa de ser a 

baliza do mundo, seguirá uma desumanização do pensamento e da arte, como 

em Nietzsche, Artaud, Breton e Bataille. Nessa desumanização, o homem 

equipara-se aos animais, vegetais e minerais. Bataille escreve sobre a 

linguagem das flores e Cailloissobre a linguagem das pedras. E Sade diz que o 

homem “foi lançado no mundo pela natureza, da mesma forma como o boi, o 

burro, a couve, a pulga e a alcachofra” (Sade, apud Morais, 2002, p. 82).  

A representação da figura humana no Renascimento era dada pela sua 

totalidade. O homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que será degolado mais 

tarde por Bataille e Masson, torna-se o expoente desta noção antropocêntrica. 

Ao resgatar os valores grego-romanos, os renascentistas viam a possibilidade 

de fuga dos ideiais teocêntricos da idade média como uma libertação do 

homem diante da implacável supremacia divina sobre os corpos. Nesta nova 

epistemologia, o pensamento analógico invadiu diversos campos do saber, 

permitindo ao homem reproduzir-se nas mais diversas escalas do universo. 

Segundo Foucault, para o imaginário renascentista “o corpo do homem é 

sempre a metade possível de um atlas universal” (FOUCAULT, 1981, p. 38). O 

antropomorfismo, que é a atribuição da forma humana àquilo que não possui 

originalmente uma forma humana, estava vinculado ao antropocentrismo 

analógico. Na medida em que estes vão sendo postos em dúvida, a 



112 
 

representação do corpo humano vai se fragmentando, desarticulando-se suas 

partes, dilacerando sua carne. 

No modernismo, houve de fato transgressões das formas seculares do 

antropomorfismo. Transgressão que ocorreu após uma exaustiva exploração 

da figura humana, combinando-a com diversos outros seres e matérias, caindo 

por vezes na irrealidade. São as metamorfoses da figura humana que vai 

tomando corpo desde fim do século XVIII. O homem começa a tomar a forma 

de animais, ocupando territórios como a água, o ar e terra como seu hábitat 

imaginário. Entre os modernos, os surrealistas se colocavam contra os tratados 

de zoologia e botânica que estabeleciam uma visão completa, porém limitada 

do universo. Esse novo olhar para os reinos animal, vegetal e mineral foram de 

extrema importância para a compreensão da forma humana que escapa aos 

cânones gregos e renascentistas das proporções idealizadas. 

Desde a Antiguidade até os tempos atuais, a figura do homem tem 

ocupado o lugar central dentro das artes e da filosofia da cultura ocidental. 

Entretanto, a desfiguração da figura humana não corresponde ao seu 

aniquilamento. Segundo Moraes (2002) não há um termo final e o luto da 

imagem do homem segue como um processo interminável. Paradoxalmente, 

foram as experiências da guerra, do Holocausto e da bomba de Hiroshima que 

trouxeram aos artistas e escritores modernos um sentimento de irredutibilidade 

do homem: diante do extremo limite da sobrevivência, lhes resta ainda o 

instante a ser vivido. Aparece em Bataille o emblema da “aprovação da vida até 

na morte” e em Blanchot “o homem se reduz ao irredutível”.  

Mas antes deste termo irredutível, a arte já indicava a desfiguração. No 

período do Barroco, destaco a obra de Caravaggio que representa o momento 

em que a dançarina Salomé recebe a cabeça do profeta São João Batista 

sobre uma bandeja (Figura 26). Tomo esta pintura específica de Caravaggio 

pois tal episódio bíblico retornará com muita recorrência entre os artistas e 

escritores de fins do século XIX. Apenas para citar alguns, entre os escritores, 

tem-se a peça “Salomé” de Oscar Wilde de 1893 e o conto “Heródias” de 

Flaubert de 1877. Nas artes plásticas, tem-se o quadro de Henri Regnault, 

apresentado ao Salão parisiense de 1870. Em 1876, GustaveMoreau, 

apresenta “Salomé” e “L’Apparition”.  
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Figura 27- Caravaggio, Salomé com a cabeça de São João Batista, 1607, óleo sobre tela. 

 

Figura 28- Farnese de Andrade, Sem Título, 1995. 
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A decapitação de São João Batista torna-se um tema desdobrado, pois 

no século XVIII, segundo Eliane Robert Morais (2002), gravuristas franceses 

vão se especializar num gênero um tanto estranho: o retrato do guilhotinado. 

As cabeças eram isoladas dos corpos para serem expostas a visão pública, 

tomando-se este ato como último gesto do ritual de execução. A cabeça 

exposta isoladamente do corpo na pintura de Caravaggio dá um indicio da 

fragmentação da figura humana na arte. Neste momento histórico, a 

carnehumana é exposta em sua visibilidade, Caravaggio assim como 

Rembrandt em "Lição de Anatomia do Dr. NicolaesTulp” pintam o detalhe de 

um corpo fragmentado, exposto. Tanto em Caravaggio como em Rembrandt 

não há ainda a presença da carne amplamente exposta ou do sangue 

derramado. No entanto o foco da pintura desloca-se da figura humana integral 

para uma parte específica dela, seja para uma cabeça decapitada ou um braço 

dissecado. 

Em Farnese encontramos também uma cabeça decapitada. Tal qual a 

cabeça de São João Batista, desta vez é uma cabeça de boneca de porcelana 

que é entregue em umabandeja (Figura 27). Na verdade, a bandeja consiste 

em uma fruteira de madeira. Um recipiente de vidro envolve a cabeça da 

boneca. Há marcas vermelhas que parecem ser uma tinta desgastada pelo 

tempo ou talvez pela própria mão do artista. A comparação entre a obra de 

Caravaggio com a de Farnese suscita a primeira vista o tema da decapitação, 

nas duas obras uma cabeça decapitada é oferecida em uma bandeja. Porém, 

diferente do martírio do santo executado por Herodias a mando de Salomé, 

neste caso o artista Farnese é quem encarna o vingador que degola a cabeça 

da boneca e aexpõe de maneira sórdida. Seus olhos ainda estão abertos e sua 

boca suplica por salvação. São João Batista foi um importante profeta, já a 

boneca um simples brinquedo de desejo infantil. Em ambos há um sacrilégio, a 

morte de um santo e o rompimento de uma infância. Esta boneca, na sua 

súplica, sinaliza uma infância perdida, como uma criança que perdeu seu 

brinquedo na praia, local onde o artista retirou seu material para um 

inescrupuloso sacrifício.  

 

http://www.precepta.com.br/desafio/erro-licao-de-anatomia-do-dr-nicolaes-tulp-de-rembrandt-1632-parece-ter-um-erro-anatomico-motivo-de-extensa-discussao-na-literatura-medica-qual-e-este-erro-clique-na-imagem-para-am/2/
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Quando Salomé entrega a cabeça do santo São João Batista em uma 

bandeja seu ato está também afrontando a razão, pois é a cabeça a parte do 

corpo em que se simboliza e se localiza a razão. Salomé é aquela que irrompe 

contra o domínio da santidade, da razão e do homem. Farnese, por sua vez, 

quando se utiliza de bonecas, objetos do desejo infantil das meninas, onde elas 

treinam seus futuros papéis sociais, mostra-se reativo a este ato de 

insubordinação. Ele não se deixa seduzir pela dança do feminino e decapita a 

boneca antes mesmo que ela cresça e aprenda a dançar. E assim como 

exibiram os guilhotinados da revolução francesa ou São João Batista, Farnese 

exibe seu troféu.  

 

Figura 29- Benvenuto Cellini, Perseu e a Medusa,1545-54. 

 

Essa potência aterrorizante do feminino a que o artista parece se 

contrapor, evoca o mito de decapitação da Medusa. A Medusa era denominada 

uma Górgona, era ela um monstro com a cabeça repleta de serpentes 

venenosas, tinha também presas de javali, mãos de bronze e asas de ouro; 

mas sua principal e mais conhecida característica era petrificar quem lhe 

dirigisse o olhar. Para que Perseu conseguisse chegar ao local onde dormiam 
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as três Górgonas teve de arrancar o único olho de uma das Gréias que fazia 

vigília, prometendo devolver-lhe o olho, Perseu conseguiu chegar até a 

habitação das ninfas. Medusa e as outras Górgonas dormiam, Perseu 

aproximou-se utilizando sandálias aladas e protegeu-se do feitiço da Medusa 

através de um escudo espelhado que lhe fora dado por Atena. Com a espada 

de aço que Hermes lhe deu, Perseu decapitou a cabeça da Medusa. Abaixo 

apresento uma imagem da escultura criada no século XVI por Benvenuto 

Cellini a qual representa o momento em que Perseu ostenta a cabeça da 

Medusa com a espada ainda em punho (Figura 28). Nesta escultura é possível 

ver o “sangue” que escorre da cabeça da Medusa como também em seu corpo 

esticado no chão, que Perseu pisoteia. O mesmo “sangue” aparece na boneca 

decapitada de Farnese através da raspagem vermelha por trás da pele da 

boneca. Aqui Perseu e Farnese atualizam o mesmo páthos de temor e 

confrontação com a potência do feminino. Se Salomé seduz e aterroriza com a 

dança, a Medusa seduz e aterroriza com seu olhar.  

No início do século XIX, Théodore Géricault realiza diversos estudos 

para a tela A balsa da Medusa (1819) que vão gerar uma série intitulada 

Fragmentos Anatômicos (1818). Ele fez observações reais sobre os cadáveres 

do naufrágio francês na costa africana de 1816, entrevistou sobreviventes 

numa tentativa de recriação do ambiente de horror e caos que ocorrera durante 

o naufrágio. Um dos seus estudos que escolhi para apresentar aqui, Estudos 

de membros truncados(Figura 29), mostram braços e pernas envolvidos sob 

um fundo negro de tal modo que não é possível discernir um corpo íntegro ou 

até mesmo que fazem parte do mesmo corpo. São braços e pernas 

desarticulados e sobrepostos em um desalento mortífero.  

Há uma obra de Farnese que quase passa despercebida em sua 

coleção. Não é uma obra de forte impacto porém ela chamou atenção na 

particularidade que a aproxima dos Fragmentos Anatômicos de Théodore 

Géricault. A obra Sem título de 1993 de Farnese traz sobre um recipiente de 

madeira com fundo vermelho dois pés, que em verdade são ex-votos (Figura 

30), onde mais uma vez objetos sagrados são profanados pelo artista. Eles 

estão virados, os dedos de um encostam no calcanhar de outro. De certa forma 

há uma ruptura do corpo em ambos os casos. O corpo já não aparece mais em 

sua forma integral, mas por pedaços. São pedaços de um corpo fragmentado. 
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Este corpo já não está mais regido pela racionalidade, eles estão sobre uma 

bandeja, foram elevados ao estatuto da cabeça. Os pés são o que sustentam o 

corpo que já não existe mais. Farnese não tem a intenção de representa-los 

juntos lado a lado como seria na representação de um corpo inteiro. Eles estão 

invertidos, já não podem mais sustentar corpo algum, já não exercem mais sua 

função orgânica.Diferentemente do contexto em que os Fragmentos 

Anatômicos foram gerados, devido a um naufrágio que destroçou os corpos, 

mutilando-os; em Farnese os fragmentos dos dois pés suportados por uma 

bandeja são ex-votos oferecidos ao espectador por meio de um silêncio sem 

feridas.   

 

 

Figura 30 - Théodore Géricault, Fragmentos Anatômicos – Estudos de membros truncados, 
1818, óleo sobre tela. 

 

Figura 31- Farnese de Andrade, Sem Título, 1993. 
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Quando Géricault exibiu ao público seus corpos mutilados, apenas 

fragmentos de cabeças e pernas, inéditos pela sua crueza à época, elevou a 

um estatuto de crise a coesão e a unicidade tanto a nível corporal, que se 

estendeportanto ao político-social, como a nível interno, psicológico. Para 

Ribeiro (2013), os desmembramentos de Géricault constituem uma 

combinação da objetividade clínica e científica com o horror romântico. A partir 

dele se verifica que não somente o homem separa-se da coletividade pelo seu 

individualismo ocidental como também separa-se de si, onde seu corpo é um 

outro que o próprio homem habita. Em Géricault o corpo é o resto e a ruína 

deste habitat em decomposição. E a ruína deste corpo estranho em 

decomposição traz o horror de se perder fora de si, pois o corpo coeso e 

integral está submetido a ordem social. Quando o corpo se rompe, se 

fragmenta, ele está insurgindo-se contra a ordem dominante. No contexto 

brasileiro, Pedro Américo apresenta a dimensão política deste corpo 

fragmentado, violado pela ordem social, na figura de Tiradentes.  

 

 

Figura 32– Pedro Américo, Tiradentes Esquartejado, 1893. 
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Pedro Américo fez diversos estudos a óleo sobre o tema da Conjuração 

Mineira, porém apenas Tiradentes Esquartejado de 1893 virou obra de arte 

acabada, resultaram destes estudos diversos desenhos anatômicos (Figura 

31). Trata-se da pintura mais emblemática do pintor, ela traz em sua cena o 

corpo do herói da inconfidência mineira dividido em três partes: a cabeça, o 

tronco e uma das pernas. O sangue está exposto junto a carne.  

No mesmo ano em que Pedro Américo apresenta ao público sua versão 

de um Tiradentes fragmentado, seu irmão pinta uma tela sobre o mesmo tema 

e o mesmo personagem. Aurélio de Figueredo e Melo pintou Martírio de 

Tiradentes de uma forma completamente diferente do seu irmão, ele 

apresentou Tiradentes ainda vivo, momentos antes do seu enforcamento. Tal 

comparação aqui apresentada surge para explicitar a maneira singular e 

sintomática com que Pedro Américo retratou seu mártir. O esquartejamento do 

corpo como visto em sua tela o coloca em uma linha de cruzamento com outras 

obras de arte cuja figura humana não é mostrada na sua integridade, pelo 

contrário, é o despedaçamento o laço comum que perfaz um caminho 

específico na história da arte.  

Tal dimensão política existente na obra de Pedro Américo não encontra-

se evidente na obra de Farnese de Andrade. Mas talvez se possa falar da 

possibilidade de descortinar uma outra forma de política, uma política obscura, 

já que o suplício não é uma condição exclusiva de um mártir, mas de qualquer 

um, até mesmo de um objeto. Condição que se apresenta como páthos da 

própria modernidade que fundamenta o século XX.  

“Fragmentar, decompor, dispersar: essas palavras se encontram na 

base de definição do espírito moderno” (MORAIS, 2002). O sentimento de 

instabilidade que se instaurou sobre a Europa desde o fim do século XIX até o 

início da Segunda Guerra marcaram profundas transformações na política, na 

moral e estética europeia. A cultura tradicional que estabeleciam sistemas 

totalizantes para a vida e o seu comportamento sofreram uma desintegração, 

onde o que prevalecia era o pensamento da fragmentação. Para os artistas e 

intelectuais o momento era de transição, as palavras que vigoravam era o 

instantâneo e o efêmero. Os valores absolutos evaporaram na medida em que 
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a atenção voltou-se para o detalhe, para o insignificante. Depois da ruína da 

história, sobrou aos artistas recolher seus fragmentos. “A arte moderna 

respondeu à trama do caos através de formas fraturadas, estruturas 

parodísticas, justaposições inesperadas...” (MORAIS, 2002).  

Foi neste contexto que Hans Bellmer (de)compôs suas bonecas 

(des)articuladas. Este escultor alemão ficou conhecido por uma série de 

fotografias sobre as suas conhecidas bonecas. Ele montou sua primeira 

boneca em Berlim em 1933. A primeira boneca já se perdeu mas seu conjunto 

pode ser descrito graças as fotografias que Bellmer tirou durante sua 

montagem. Ela tinha cerca de 56 polegadas de altura, era feita a partir de um 

torso modelado com fibra de linho, cola e gesso. Na cabeça uma máscara feita 

com mesmo material, olhos de vidro e uma peruca. Para as pernas, Bellmer 

primeiro utilizou cabos de vassoura, depois confeccionou pernas de gesso oco 

com bolas de madeira nas articulações do quadril e do joelho. Em 1934, é 

composto um livro contendo 10 fotografias em preto e branco das bonecas de 

Bellmer que permaneceu anônimo, intitulado Die Puppe (A boneca). Por conta 

deste livro, o trabalho de Bellmer foi considerado degenerado pelo Partido 

Nazista e Bellmer teve que fugir para a França em 1938. Em Paris ele foi 

acolhido pelos artistas e intelectuais franceses, especialmente o grupo em 

torno de André Breton, e suas fotografias foram publicadas na revista 

surrealista Minotauro sob o título Poupée, variations sur Le montage d’une 

mineure articulée (Variações sobre a montagem de uma menina desarticulada) 

(Figura 34). 

Em consonância com as bonecas de Hans Bellmer encontramos em 

Farnese a obra intitulada Rita de 1995 (Figura 33). A composição contém uma 

caixa com tampa de vidro onde estão fixadas uma fotografia da atriz 

hollywoodiana Rita Hayworth e ao lado dois fragmentos de uma boneca infantil. 

O corpo da boneca está dividido ao meio através de um corte no tronco. As 

pernas são articuladas aos joelhos e a bacia, igualmente acontece com os 

braços e a cabeça. Parece ser uma antiga boneca de madeira. A maneira 

como ela está exposta faz lembrar as bonecas de Bellmer no sentido de que 

seus membros são articulados, porém seu corpo está fragmentado. Como se 

não fosse mais possível uni-la em uma integridade reconstitutiva.  
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Figura 33- Hans Bellmer, La Poupee, 1936. 

 

Figura 34- Farnese de Andrade, Rita, 1995. 
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A fotografia da diva do cinema em contraste com uma boneca em 

pedaços assinala a morte trágica do corpo da diva. Este corpo integral, belo e 

idealizado tanto em Farnese como em Bellmer é corrompido, destroçado e 

desintegrado. As bonecas de Bellmer eram compostas para serem suas 

modelos fotográficas, como uma diva às avessas. Farnese também fala deste 

lado obscuro dos corpos femininos modelados para serem expostos a luz das 

câmeras fotográficas. Trata-se em ambos os casos da efemeridade dos corpos 

idealizados, numa intenção de expô-los em seus desmembramentos. 

É notável que em ambas as bonecas, de Bellmer e de Farnese, as 

cabeças estão inclinadas para o lado. Mas aqui a cabeça é só mais um 

membro de um corpo desierarquizado. O que os artistas nos oferecem não é 

mais uma cabeça decapitada de um feminino ameaçador, mas a desarticulação 

de um modelo de corpo feminino submetido à ordem heteronormativa. 

Desarticulação que se contrapõem a um corpo idealizado e desejável.  

O discurso construído em torno da tópica do corpo fragmentado 

perpassa três processos distintos que afetam o corpo tomado aqui como 

alegoria do horror, da ameaça, da insubordinação, etc. O primeiro processo é o 

da montagem do corpo que corresponde a construção histórica da figura 

humana em sua unidade e totalidade. De uma forma em que o Deus e a razão, 

duas entidades que controlam os modos de vida e de pensamento, estão 

representados na cabeça. Se o homem foi feito a semelhança de Deus, seu 

corpo íntegro representa então o divino, atentar contra sua integridade é um 

ato de profanação. Em seguida, porém fora de uma linearidade consecutiva, 

ocorre a desmontagem, da onde aparece o corpo em seus fragmentos. Este 

corpo fragmentado sinaliza a confrontação à ordem estabelecida, ordem da 

semelhança, da totalidade, da completude, da superioridade da cabeça. 

Subverte-se a ordem, colocam-se os pés pela cabeça. A partir daí é possível 

uma remontagem, onde os fragmentos se combinam em diversas 

possibilidades conectivas. Onde surgem novos olhares, novas proposições, 

novos modos de pensar e viver como na insubordinação do feminino aos 

modelos impostos socialmente. Por fim, uma aproximação entre os métodos de 

Farnese e Warburg pode ser identificada, enquanto o primeiro procedia por 

meio dos objetos, o segundo procedia por imagens. Farnese, ao perambular 

pelas ruas, se deparava com corpos desmontados, eram os santos, os ex-
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votos, as bonecas e até mesmo os móveis de madeira e os oratórios. Reunidos 

e acumulados em seu ateliê, Farnese os submetia ao processo de 

remontagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo de história da arte apresentado por Warburg tanto através dos 

seus escritos, como do seu projeto Atlas Mnemosyne e da montagem da sua 

biblioteca em Hamburgo tem sido objeto de um resgate atual para reavaliação 

das práticas historiográficas. É um modelo que causa pequenas e singulares 

rupturas na tradição da historiografia hegemônica. São pequenas fissuras no 

modo de entendimento do fenômeno artístico. Warburg insere-o no contexto 

mais amplo da cultura, fazendo inter-relações entre campos disciplinares. 

Também causa fissuras ao aglutinar em torno das obras artísticas outros 

elementos de análise. São fissuras que atentam contra o modo tradicional de 

escrita da história da arte.  As raízes principais desta historiografia hegemônica 

estão em Plínio, Vasari, Winckelmann e mais recentemente plantadas por 

Wolfling, Gombrich e Panosfky. Todos estes nomes construíram ao longo dos 

séculos uma tradição historiográfica que influencia hoje quem estuda história 

da arte, a maneira como se ensina e como se escreve. No entanto, dada as 

constantes alterações e alargamentos das produções artísticas 

contemporâneas é necessária uma revisão crítica desta prática historiográfica. 

Algo como para um novo objeto, um novo método. Mas não se trata 

necessariamente de criar um novo método historiográfico, mas de rever os 

conceitos fundamentais e quais as bases que norteiam a escrita da história. 

Warburg pertenceu ao século XIX e início do século XX, mas há em seu 

pensamento contributos importantes para esta reavaliação da disciplina. Entre 

seus contributos, não encontramos uma formulação teórica sistêmica, geral, 

rígida ou abstrata; encontramos detalhes, posturas, conceitos que por si só 

operam pequenos atravessamentos na grande história da arte.   

O tema da sobrevivência da antiguidade foi uma real obsessão para 

Warburg, como também para outros pesquisadores contemporâneos, no 

entanto diferente de outros historiadores tradicionais, Warburg não operou 

nenhum tipo de periodização histórica. Ele não simplificou a história, não 

classificou o tempo, não cronometrou nada. Ao contrário, o que sua ideia de 

sobrevivência faz com o tempo é causar uma desorientação, anacronizando-o. 

A Nachleben (sobrevivência para alguns ou pós-vida para outros) implica em ir 

além da simples busca por uma significação da imagem, implica em perseguir 
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sua vitalidade. Tanto para Warburg como para Burckhardt, trata-se de uma 

busca da “passagem da vida para a arte” (Didi-Huberman, 2013, p. 85). Não 

devemos pensar na palavra traduzida sobrevivência como aquilo que subsiste, 

que resiste em não morrer, mas como aquilo que morre e depois retorna como 

um fantasma, ou seja, retorna em uma pós-vida. Estas vidas que as imagens 

carregam se assemelham às forças vivas que movem e constroem uma 

cultura, são as forças políticas, morais, psicológicas, religiosas, artísticas. Mas 

isto não significa equiparar a cultura, a história e as imagens a um 

esquematismo natural. Conforme Warburg cada um procura por sua própria 

teoria de evolução. Equiparar os movimentos da arte ao ciclo de nascimento e 

morte de um indivíduo é uma operação muito mais winckelmaniana que 

warburguiana. Para Warburg a vida que as imagens contêm tem suas próprias 

regras e dinâmica. Investigar a Nachleben é investigar essa dinâmica própria 

em que se dialetizam as forças móveis e as forças estáveis, onde se misturam 

aquilo que se modifica e aquilo que resiste à mudança.  

Warburg tratou de temas que não faziam parte do campo específico da 

arte. Foram as superstições, a astrologia, a magia, o folclore, as cartas de 

amor, as crenças, tudo isso contribuía para uma história da arte mais ampla 

conforme suas próprias palavras. (Warburg apud Didi-huberman, 2013, p. 69) 

Assim ele abriu o campo da arte para outras áreas do conhecimento como a 

antropologia, a etnografia e a psicologia cultural, inseriu assim a história da arte 

na esfera mais ampla da história da cultura. Warburg tencionou os limites da 

história da arte, ousou além deles e isto tornou complexa a história, colocou-a 

sob um princípio de incerteza, fez emergir processos inconscientes que se 

movimentam subterraneamente na imagem, movimentos de rememorações e 

esquecimentos. Como um forasteiro, ele tencionou as fronteiras disciplinares, 

causava-lhe muita insatisfação a história estetizante da arte, ou seja, as 

práticas de territorialização do saber sobre as imagens. Sua postura era muito 

diferente dos outros historiadores da arte da sua geração, ele posicionava-se 

diante da imagem como se estivesse diante de uma temporalidade dinâmica e 

complexa. Para ele o tempo da imagem não era o mesmo tempo da história 

comum. A Nachleben é isso, a própria temporalidade da imagem, suas 

movências, suas latências e alterações orgânicas. Ele também relativizou o 

objeto da história da arte quando ao invés de estabelecer fronteiras com outras 
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disciplinas, ele estabeleceu ligações entre elas. Assim, não só a obra de arte 

em si compõe um objeto para a história da arte, mas também outros 

documentos de ordem diversas, os quais ele encontrava nos extensos arquivos 

de Florença. Também as consideradas artes menores, como a gravura e o 

desenho, foram objetos de análise para Warburg. Desta forma, ele foi um 

historiador que além de alargar os limites do seu campo de saber, também 

ousou incluir neste elementos estrangeiros, alheios; promovendo uma 

revolução tímida e silenciosa, mas ao mesmo tempo muito eficaz, na prática 

historiográfica.  

Além da sobrevivência, os modos de expressão também foram um 

problema para Warburg. Estes modos de expressão é que conjugam a 

materialidade da imagem com seu potencial psíquico, ambos contidos nas 

fórmulas de páthos. Rastreando as expressões renascentistas e antigas 

Warburg identificou um páthos dionisíaco esquecido nas obras de arte. Um 

páthos que carrega a tragédia da cultura, seus tremores, suas oscilações, 

contradições e inconscientes. Mais do que a busca por uma expressão 

puramente figurativa, Warburg buscava uma carga afetiva contida na imagem, 

por exemplo a sedução por trás dos véus ondulantes das ninfas ou a violência 

por trás da trágica morte de Orfeu. Ele pôs em marcha uma pesquisa da 

“psicologia histórica da expressão humana”, a qual ele acreditava ter sido 

impedida devido aos esquemas categorizantes da prática historiográfica 

tradicional.  

Entre as elaborações conceituais de Warburg, um dos mais centrais são 

as fórmulas de páthos ou pathosformel. Termo que ele já esboçava em 1888, 

mas que só chegou a ser de fato cunhado em 1905, no artigo sobre Dürer e a 

Antiguidade Italiana. Esta ideia de “fórmula de páthos” é uma tentativa de 

compreender quais as formas corporais que assumem o tempo sobrevivente 

das imagens. No caso do estudo de Sandro Botticelli, são as formas moventes 

e ondulantes dos véus e cabelos que cobrem o corpo da ninfa, no caso do 

estudo sobre a morte de Orfeu, a pathosformeln aparece na gestualidade 

trágico-erótica do assassinato do mítico cantor. Quando se trata de encontrar 

na imagem uma fórmula de páthos está, na verdade, buscando-se uma carga 

ou potência afetiva que atravessa a imagem. Vai além da simples significação 

das imagens, pois para cada imagem há uma significação específica, no caso 
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das fórmulas de páthos elas constituem um corpo de imagens, distintas entre 

si, mas próximas pelo mesmo páthos. Buscar uma fórmula de páthos também 

não significa traçar analogias formais entre imagens. Não é porque duas 

imagens se assemelham formalmente que elas sejam necessariamente 

atravessadas pelo mesmo páthos. A significação e a análise formal fazem parte 

mais de uma iconografia panofskyana. Warburg vai além dos motivos 

iconográficos e lança-se ao que está na “iconologia dos intervalos”. Ele procura 

por aquilo que está entre as imagens, no intervalo entre elas, que contém por 

sua vez “energias configuradoras” conforme as palavras de Cassirer. Páthos é 

tomado aqui numa acepção do termo por aquilo que afeta, coisa afetada, 

patético. Como alguém apaixonado ou tomado por uma intensa cólera torna-se 

uma figura patética. As fórmulas de páthos buscam por paixões, delírios, 

intensidades, exageros, “nervosia”. O que instigava Warburg era esta 

intensidade patética do Quatrocentto, e como os artistas deste primeiro 

Renascimento recorriam às formas antigas para darem vazão a essas 

expressões dionisíacas. 

Todo o trabalho warburguiano é um trabalho da memória. Isto torna-se 

ainda mais evidente quando ele batiza seu projeto de um atlas de imagens de 

Mnemosyne, a deusa da memória. Sua maneira de encarar as imagens guarda 

semelhanças com a maneira freudiana de encarar os sintomas. Em ambos os 

casos eles constituem, a imagem e o sintoma, vestígios de memória. Neste 

momento é importante destacar a diferença entre memória e lembrança. Esta 

última está visível na imagem, consciente na psique. Já a memória conserva-se 

inconsciente, invisível. Devido a seu caráter lacunar, inexato e fugidio, que 

traçar as relações entre imagem e memória não podem ser efetuadas por uma 

prática histórica positivista. É necessário um deslocamento do historiador para 

uma outra prática, a prática da montagem, prática que permite libertar a 

imagem do enquadramento estilístico-formal e cronológico, permitindo-se a 

possibilidade de configurações de imagens improváveis, anacrônicas. A 

memória só pode ser investigada a partir do procedimento da montagem, pois 

este é seu modo de constituição. A memória se forma a partir da ligação entre 

fragmentos. As fórmulas de páthos das imagens são como aparições 

corporificadas de fragmentos recalcados, esquecidos na memória. Portanto, a 
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postura de Warburg diante da imagem foi considerá-la como fragmento de uma 

psique cultural, cuja memória sobrevive na sua própria temporalidade.  

Durante a escrita dos dois artigos finais a partir da obra de Farnese de 

Andrade, umas das dificuldades que encontrei foi em relação ao páthos das 

imagens. Detectar este páthos não é tão simples como se imagina. É preciso 

olhar para as imagens e ver saltar nelas um afeto comum, que não se encontra 

pela coincidência formal, temática ou significativa. Trata-se de outra ordem, 

uma ordem do que está mais velado, enterrado, talvez até invisível. Encontrar 

imagens que de alguma forma mantém relações íntimas e secretas torna a 

tarefa da pesquisa um tanto árdua. Neste caso, a ferramenta tecnológica do 

Google foi de grande auxílio, ainda que este apresente os seus dados de forma 

confusa, tem sido uma das fontes para os arquivos de imagens. Por fim, uma 

das maiores dificuldades foi ter de escrever sobre um assunto ainda obscuro 

para mim. O sentido dos afetos que as imagens me proporcionaram não estava 

óbvio, nem tendia para uma única direção. Procurei clarificar na escrita esta 

região caótica e escura do meu pensamento.  

Os conceitos fundamentais de nachleben e pathosformeln de Aby 

Warburg, assim como seus escritos, são complexos, fogem a uma 

compreensão imediata, por isto este trabalho serve como um estudo 

introdutório. Uma das principais características que o pensamento 

warburguiano contribui para a historiografia da arte diz respeito a uma 

subversão da tradicional história da arte linear, que conjuga as obras sob os 

domínios do estilo e da forma encadeados numa progressão temporal (a 

mesma história que classificou a arte do século XX segundo seus ismos). 

Warburg traça cortes nesta história que permitem desconstruí-la e remontá-la 

segundo outros critérios, como o da sobrevivência e da potência de afeto das 

imagens. Estes critérios permitem uma revisão da maneira como se ensina, se 

estuda e se escreve a história da arte. No caso da arte contemporânea, cuja 

produção reinventa sua própria linguagem, esta não pode mais ser analisada 

sob a perspectiva de uma história da arte categorizante. O pensamento de 

Warburg, que permite associações entre imagens do presente e do passado, 

permite retornos e avanços na linha do tempo, talvez seja um bom ponto de 

partida para repensarmos as formas de escrita de uma história da arte que 

abrange a arte contemporânea.  
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