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RESUMO 
 
Esta tese define seu objetivo geral em torno da investigação teórica sobre a análise 

e a compreensão de práticas artísticas e culturais revistas, a partir da Prancha 55, 

integrante do Atlas da Memória (Atlas Mnemosyne), de Aby Warburg, enquanto 

metodologia e ferramenta que estrutura possibilidades de interpretação e de 

associações significativas entre imagens da arte e da cultura, a fim de inferir que a 

atitude investigativa e a experimentação do papel de pesquisador formam um 

conjunto de recursos, instrumentos e procedimentos capazes de contribuir para a 

formação dos envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem sobre arte. A 

tentativa de compreender os modos operacionais de sua pesquisa iconológica 

culmina na elaboração de uma Prancha Experimental que duplica três obras 

advindas da Prancha 55 e associa uma nova sequência de reproduções, com início 

nos conceitos apreendidos sobre fórmula de páthos, sintoma e sobrevivência das 

imagens (desde a Antiguidade até os tempos atuais). Para tal, sem a limitação de 

uma proposta prescritiva, busca-se a projeção desse saber, articulando os textos de 

Warburg às investigações de Georges Didi-Huberman sobre seu legado, a fim de 

interpretar como as imagens regressam, comutam, invertem e/ou convergem 

sentidos, criando novas narrativas visuais que acontecem entre espaços mitológicos, 

paisagens ao ar livre, retratos, naturezas mortas e nas cidade atuais. Assim, parte-

se do levantamento de hipóteses sobre o pensamento do autor que faleceu antes de 

reunir, registrar e publicar, precisamente, os motivos pelos quais criou 

correspondências e transformações temáticas, formais e gestuais entre as obras 

associadas no atlas visual.  

Palavras-chave: arte – pesquisa. educação. interpretação de imagens. memória – 

atlas. pathos.  



 

	

ABSTRACT 
 

This thesis defines the general objective around the theoretical investigation about 

the analysis and the understanding of artistic and cultural pratices reviewed, since 

the Panel 55, that was an integrant of the Atlas of Memory (Atlas Mnemosyne) of Aby 

Warbug, as methodology and tool that make possibilities of interpretation and 

significant associations between images of art and culture in order to imply that the 

investigative attitude and the experimentation of the researcher’s job make an 

ensemble of resources, instruments and procedures able to contribute to the 

formation of the involved at the system of education and learning about art. The 

attempt of understanding the operating modes of the iconological research achieves 

in the elaboration of an Experimental Panel that duplicates three works from the 

Panel 55 and associates to a new sequence of reproductions, starting from the 

concepts learned about the formula of páthos, symptom and survival of the images 

(since the Antiquity until the current days). For such, without the limitation of a 

prescriptive answer, the projection of this knowledge is sought by the association of 

the Warburg’s texts with the investigations of Georges Didi-Huberman about his 

legacy, in order to interpret how images regress, switch, invert and/or converge 

senses, creating new visual narratives that happens between mythological spaces, 

outdoor landscapes, pictures, still life and in the modern cities. So, it take off the 

lifting of hypothesis about the thought of the writer who died before to gather, register 

and publish, accurately, the reasons why he created correspondences and thematic, 

formal and gestural transformations between the associated works in the visual atlas. 

Keywords: research - art. education. interpretation of images. memory - atlas. 

pathos.  
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PERCURSO 
 

Memórias visuais: uma maleta de madeira para pintura e uma biblioteca. A maleta, 

quando aberta, exalava o cheiro das tintas a óleo, todas enumeradas ou nomeadas: 

verde inglês número 5, rosa dourado, terra de siena natural.... Ao mesmo tempo, um 

quarto inteiro de livros que se dispunham, em casa: nele, adorava ver as imagens 

nas coleções de livros sobre arte e nas enciclopédias ilustradas que catalogavam 

todo tipo de coisa... Entretanto, intrigavam-me os motivos que sustentavam a 

permanência daquelas imagens por tantos tempos.  

 

Essas lembranças hoje tão apagadas, criam conexões com a seleção do assunto 

para esta pesquisa: as afinidades entre as obras de arte e as implicações 

metodológicas de tornar essas relações compreensíveis a qualquer público, 

considerando o âmbito da educação.   

 

A relação da arte com a cultura de cada sociedade, suas crenças e transformações 

tomaram importância nos anos 80 do século passado, quando fiz minha primeira 

graduação, em Artes Plásticas e assisti às aulas de Estética e História da Arte da 

Sra. Elfriede Orsiech Slavetich (in memorian), a “Dona Elfriede”, doutora em 

Arqueologia pela Universidade de Viena e professora, que tinha como forma de 

ensino, identificar e comparar vestígios de formas semelhantes entre obras de 

diferentes períodos e lugares. 

 

Contudo, durante participações em exposições de arte, percebia que as aulas 

intensas de história da arte, sempre divididas em períodos e movimentos artísticos, 

não pareciam credenciar, de modo geral, os alunos a interpretar obras mais recentes 

que, em museus e galerias, eram vistas sem os rótulos do passado. Faltava-me 

tecer relações para considerar os intervalos entre tempos e espaços diferenciados.    

 

Mais tarde, nos anos dedicados à educação infantil, aos ensinos fundamental e 

médio, pesquisei e criei atividades que tinham como foco principal possibilitar aos 

alunos a realização de atividades individuais e coletivas de interpretação oral e 

escrita, estimulando a investigação teórica e prática de sentidos plásticos, simbólicos 
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e culturais em diferentes reproduções coloridas de obras de arte, em obras vistas 

em exposições e nos seus próprios trabalhos.  

 

Desse modo, desejava alcançar a contiguidade entre o pensar sobre arte e o fazer 

(reflexivo) da arte, recorrendo a uma simultaneidade de imagens díspares, expostas 

na parede da sala, enquanto durasse o tempo de análise dos sentidos fornecidos em 

cada obra. As mesmas imagens eram recolhidas durante a criação, para não 

fornecer, acidentalmente, modelos formais ou servir de matrizes para cópias pelos 

alunos.   

 

Não obstante os avanços que notava na aquisição de conhecimento pelos alunos, 

todo o processo de seleção de artistas, obras e fontes culturais era muito intuitivo, 

sem a utilização de uma metodologia formal que estruturasse a abordagem teórica.   

 

O conhecimento da existência da metodologia visual criada por Aby Warburg, que 

motiva esta pesquisa, me veio, indiretamente, nas aulas da professora Dra. Maria 

Cristina Leandro Pereira (USP), no Mestrado em Arte (UFES), ao iniciar a leitura de 

Georges Didi-Huberman, um dos principais pensadores e divulgadores da obra de 

Warburg. Tão importante quanto conhecer aqueles textos críticos foi notar que a 

história da arte, não se resume a uma instância incólume a ser repetida, 

indefinidamente, sem lugar para novos pensamentos e associações diferentes do 

que já foi escrito e reescrito.  

 

Essa abertura de pensamento me ajudou a redimensionar a afirmação de 

Greenberg, crítico de arte norte-americano, de que a narrativa escrita da arte é uma 

apologia histórica dentro de uma lógica de caminho único, rumo a um 

desenvolvimento formal feito por rupturas com um passado gasto (apud FERREIRA, 

1997).  

 

Desde o reconhecimento dessa situação, ficou evidente que o entendimento da 

história da arte como história universal se interpunha, enquanto paradigma, para 

toda pesquisa que fosse realizada em história da arte. Apesar disso, não desejo 

pretensiosamente, anular a clareza de uma linha cronológica que situe uma 
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determinada referência histórica, mas observar outras relações, comumente, não 

consideradas, ao tomar apenas a ordem do tempo como opção.  

 

Reitero o pensamento de Benjamin (2003), ao afirmar que os historiadores não 

deveriam interessar-se tanto por problemas formais, mas se aproximarem dos 

objetos artísticos de modo individual, já que os mesmos são imagens estruturadas 

por camadas de sentidos acumulados no tempo. Assim, a compreensão da história 

da arte precisaria voltar-se para as lacunas deixadas pela história universalizante 

que restringe as obras de arte a estilos em mutação e sobreposição constantes, a 

partir da aparência formal. 

 

Certamente, esse percurso nasce da consideração de que as narrativas históricas 

construídas em torno da história da arte falam pouco das relações entre as obras, 

que se tornam mais visíveis, ao investigarmos os sentidos recobertos e esmaecidos 

pelo tempo.  

 

Além disso, tais relações históricas e culturais construídas em torno do objeto de 

arte dirigem-se não somente à compreensão do historiador da arte, como também 

ao professor, que promove as situações de pesquisa, e a todos envolvidos nos 

processos artísticos.  O interesse demonstrado não segue a direção de uma 

totalidade cronológica da história da arte, constituída apenas pelas obras-primas, 

porém observa o estudo de cada objeto individual e as relações que pode construir 

com outros, sem a proeminência dos estilos encadeados e excludentes entre si e a 

hierarquia que anula outros objetos culturais.   

 

Baseando-se nesse parecer inicial, esta investigação da metodologia de pesquisa 

constitui uma “ciência da imagem”, de caráter iconológico, volta-se para obras de 

arte que sobreviveram do passado junto a obras mais recentes (DIDI-HUBERMAN, 

2013a).  

 

A finalidade é a de compreender os pressupostos do historiador alemão que não 

escreveu um manual cronológico de história da arte a ser repetido e transmitido 

indefinidamente, mas propunha um modo de pensar a história da arte e da cultura 

por associação, comparação e confronto de imagens, materiais, formas e temas. 
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Dessa maneira, trata-se do investimento na compreensão de conceitos que 

envolvem a experiência e o processo de fazer pesquisa sobre arte.  

 

Se esta experiência teórica é capaz de contribuir para o ensino da arte, acredito que 

seja enquanto entendimento de um processo de remontagem da história das obras, 

que é sempre recortado e recontado (desde os critérios do historiador da arte, dos 

curadores e dos críticos, até os recortes realizados pelo professor ao decidir quais 

obras e artistas serão selecionadas e levadas ao conhecimento e exame de seus 

alunos), em narrativas que falam desde o passado, até as manifestações do 

presente, diante das quais é inevitável pensar sobre o que se está vendo e o que 

esses objetos dizem. 
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1.  INTRODUÇÃO AO CONTEXTO DA TESE.  
 

Antes de introduzir objetivos gerais e específicos desta tese de caráter teórico, 

intitulada “Entre Paisagens, Retratos e Naturezas Mortas, Percursos Metodológicos 

de/com Aby Warburg na Pesquisa Sobre Arte em Contextos da Educação”, faz-se 

necessário observar o que e como Aby Warburg estabeleceu relações 

metodológicas construídas em torno da interpretação das imagens da arte, da 

cultura e do cotidiano montadas por fotografias em pranchas expositivas, sem 

definição de linha de tempo cronológica. Compreendidos os modos operatórios 

pelos quais o autor agregou fontes e circunstâncias iconográficas, literárias e 

históricas desde a Antiguidade Clássica até a contemporaneidade, pode-se chegar à 

ideia norteadora deste trabalho que vê a potencialidade desses contributos para a 

pesquisa sobre arte no contexto da educação.  

 

Por essa razão, a compreensão do legado de Warburg encontra, nesta tese, a 

consideração de que o processo espontâneo de se perguntar sobre a herança 

artística e cultural do ocidente desde a infância (e, muitas vezes, com perguntas 

mais “descabidas” para um professor, tais como “O que é isso? Por que essa obra 

feia é importante e cara? Por que não se pode reformar esse prédio velho? ”), 

mesmo que não se tenham todas as respostas, podem ser consideradas e 

motivadas a orientar os alunos, em seus primeiros passos, em uma pesquisa sobre 

arte e cultura, contribuindo para a inserção de procedimentos metodológicos que 

unem observação, seleção, organização, interpretação e análise comparativa de 

imagens, utilizando fontes históricas e bibliográficas.  

 

A reunião de imagens fotográficas em arquivos com a finalidade de servir à pesquisa 

visual sobre arte foi proposta por Warburg, entre os anos de 1921 a 1929, quando 

deixou seu projeto inacabado, por ocasião de sua morte - não sem antes batizá-lo 

de um termo criado por ele próprio:  “Atlas da Memória” (“Bilderatlas Mnemosyne” ou 

“Atlas Mnemosyne”).  

 

O termo atlas refere-se à coleção de gravuras, cartas e mapas geográficos 

organizados em livro de estudo (HOUAISS, 2009). Algumas especificidades definem 

o atlas como algo que se começa de forma problemática e, diferente de um livro de 
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história, quando se lê da primeira à última página, pode-se ler de forma arbitrária. 

Ademais, o atlas não é um romance ou um texto filosófico, mas é constituído por 

tabelas, pranchas e imagens: “o atlas é uma forma visual do saber, uma forma sábia 

do ver” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 11).  

 

O “Atlas da Memória” reuniu, aproximadamente, mil e trezentas imagens em mais de 

setenta pranchas de madeira enumeradas e forradas de tecido negro, sobre as 

quais Warburg dispôs impressões fotográficas e, por vezes, textos. Cada prancha 

poderia ser analisada, individualmente, ou integrar um conjunto de percursos 

diferenciados de leitura. (Figura 1). 
 

 
Figura 1: WARBURG, Aby. PRANCHA 79. 1929.  

Fonte: Warburg (2010), p. 133. 
  



26 

	

Através dessa espécie de arquivo iconográfico da memória individual e coletiva 

sobre formas afins, desde as fontes clássicas da Antiguidade, o autor elencou 

relações entre arte europeia e não europeia, incluindo imagens cotidianas e do 

ambiente social, relativas à história do passado e à atualidade de seu tempo 

(WARBURG, 2013).  

 

Entre os principais motivos de interpretação do mundo além da arte, a expressão da 

vida representada por festividades cívicas, militares ou religiosas, a astrologia e a 

mitologia testemunham a persistência, a modificação e a transformação de 

temáticas ancestrais. 

 

Em meio a essa diversidade, o elo conceitual que articula a sequência visual do 

atlas são as “fórmulas de páthos” (“pathosformeln”), termo cunhado por Warburg 

(2013), para se referir às formas expressivas do patético identificadas por 

aproximações, permanências e transformações morfológicas de modelos repetidos, 

combinados ou contraditórios que migram por diferentes motivos e cenas 

representadas em imagens.  

 

Do vocábulo páthos (gr. phatos), originou-se o termo patético, evocando algum tipo 

de impressão, sentimento, afeto, paixão ou sofrimento presentes no discurso da 

obra, desejando persuadir ou provocar comoção na recepção do espectador.  

 

Ao selecionar e justapor imagens nas pranchas fundamentadas em afinidades 

expressivas, Warburg criou não apenas um recurso material ou um instrumentário 

de pesquisa, mas um critério de reordenação de imagens que depende de 

conhecimento e de associações mnemônicas, implicando em uma certa indefinição 

ou extensão do recorte de tempo adotados.   

 

Certamente, a pesquisa em torno das “fórmulas de páthos” não persegue o 

encadeamento cronológico de estilos e movimentos progressivos da história da arte, 

por favorecer associações entre obras, mesmo que separadas por grandes 

intervalos de tempo.  
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Poder-se-à considerar, nesta perspectiva, que esta tese define seu objetivo geral em 

torno da investigação sobre a análise e a compreensão de práticas artísticas e 

culturais revistas, a partir da Prancha 55 (Figura 2), integrante do “Atlas da 

Memória”, de Warburg, como potencialidade metodológica de construir outras 

possibilidades de narrativas visuais na criação de uma nova Prancha Experimental 

(Figura 3), a fim de inferir que a composição de um arranjo visual, a atitude 

investigativa e a experimentação do papel de pesquisador formam um conjunto de 

recursos, instrumentos e procedimentos capaz de contribuir para a formação dos 

envolvidos durante a  pesquisa e o ensino sobre arte (apesar das diferenças de 

cores e definição existentes entre os originais e as reproduções das imagens por 

meios tecnológicos).   

 

 
Figura 2: WARBURG, Aby. PRANCHA 55. 1929. 

Fonte: Warburg (2010), p. 101  
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Figura 3: PRANCHA Experimental.  
 

À maneira do “Atlas da Memória”, o estudo da Prancha Experimental busca o ar de 

documentos em revisão e o conhecimento de como os dados se transformam e não 

a sinopse, a descrição ou o resumo de narrativas anteriores (DAMISCH, 2007).  

 

Assim, ao desejar compreender as relações a serem consideradas entre as obras 

contidas na Prancha 55 e na Prancha Experimental e recorrer às bibliografias 

existentes, o processo de abordagem volta-se para a investigação de como os 

sentidos da(s) fonte(s) se transformaram em outros meios, linguagens e proposições 

diferentes.  
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Por exemplo, ambas as pranchas contém, em seu arranjo, a reprodução da pintura 

“Almoço na Relva” (“Le déjeuner sur l'herbe”), de Édouard Manet, datada de 1863 

(Figura 4), marco do início da arte moderna e que serve de vetor a fim de selecionar 

outras imagens para o confronto com sua própria memória.  

 

 
Figura 4: MANET, Édouard. Almoço na Relva. 1863. 

Fonte: <http://musee-orsay.fr>. 
 

É importante notar que a marca reflexiva da obra de Manet se inscreve na temática 

sobre o olhar que não ignora a tradição e deseja dialogar com ela (STOICHITA, 

2005) - o que constitui o critério inicial de seleção de obras para a Prancha 

Experimental.  

 

Insta dizer que grande parte dessas imagens não possuem tanto manancial teórico 

quanto as grandes obras do passado. Entretanto, são capazes de atuar como 

transição e simulação de confrontos conceituais, pois configuram a problemática da 

condução das “fórmulas de páthos” - metodologia que desmonta como um jogo e 
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desvela relações herdadas da história da arte, embora presentes em obras 

contemporâneas.  

 

Quanto à motivação e à justificativa para a formação da Prancha Experimental, a 

vivência de pensar, escrever, comparar e analisar imagens da arte e da cultura 

abrange um maior grau de complexidade e contribui para a compreensão da teoria 

metodológica de referência, quando pensado que esse processo envolve, em outra 

instância, um fazer reflexivo em sala de aula.   

 

Tendo, como pressupostos, a integração entre as imagens para a construção da 

narrativa e a organização visual das pranchas que apresentam o saber teórico, esta 

tese considera a potencialidade conceitual do atlas visual para fins de pesquisa 

sobre arte, nos níveis fundamental e médio da educação.   

 

Em sala de aula, a ludicidade de recursos didáticos diferenciados pode favorecer a 

aprendizagem no cotidiano escolar e o uso de imagens concomitantes que, 

possíveis de serem manipuladas e reagrupadas, auxiliam a construção de um 

pensamento capaz de criar pontes, elos, relações e sentidos mesmo entre situações 

distantes no tempo e espaço.  

 

De modo geral, a relação antinômica entre as imagens acompanha obras de 

materialidades heterogêneas – no caso da Prancha Experimental, gravura, pintura, 

escultura, cerâmica, fotografia digital, intervenção urbana e evento cultural, 

revigorando a ideia proposta por Benjamin (2005) de que um instrumento se torna 

mais atraente para potencializar seu conteúdo imaginário quanto menos imitativo e 

autêntico for seu aspecto técnico.  

 

Como principais referenciais teóricos metodológicos - além dos escritos de Warburg 

(2010; 2013) – pes quisadores como Walter Benjamin, Didi-Huberman e Carlo 

Ginzburg estruturam a empreitada do estudo das narrativas sobre a arte de vários 

tempos e dos conceitos warburguianos que ora remetem ao “Atlas da Memória”, ora 

auxiliam a compreensão dos mesmos.  
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Para Didi-Huberman (2000), é importante notar a distinção entre dois tipos de 

anacronismo. O primeiro a ser descrito é atribuído um erro metodológico na narrativa 

histórica e deve ser evitado. O segundo tipo interessa por remeter aos modos que 

Warburg trabalhava, referindo-se à recusa de não projetar conceitos, gostos e 

valores sobre o passado. O uso deste anacronismo necessita de bom senso ao 

procurar nas fontes de época, instrumentos técnicos e ideais estéticos, sociais, 

mitológicos ou religiosos, que encontrem concordância com o período da obra. 

 

Assim sendo, a anacronia é considerada própria à pesquisa histórica e ao saber, 

formados por definições e suposições que sobrevivem nas obras de arte, visto que a 

temporalidade é resgatada e remontada às reminiscências de eventos e de 

anamneses de significações as quais compõem o processo de reconstituir noções 

do passado por saltos regressivos na história.  

 

Walter Benjamin, citado por Didi-Huberman (2000), situou a noção de história numa 

perspectiva de “montagem” que assume o paradoxo do anacronismo como um risco 

essencial para reconstruir os modelos cronológicos de modo complexo, atentando 

para a importância dos processos individuais e coletivos da memória. Para 

Benjamin, o passado não é definitivo, não pode ser perdido e nem é imutável, no 

entanto, se abre em direção ao futuro pelas memórias dos sujeitos. A fragilidade da 

compreensão do passado é comparada à figura de um cristal do tempo que 

reencontra o passado no agora, configurando um parâmetro crítico e ambíguo, 

baseado na articulação entre passado e presente: “A verdadeira imagem do 

passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar, como imagem que relampeja 

irreversivelmente, no momento em que é reconhecido” (BENJAMIN, 1996, p. 224).  
 

Didi-Huberman (2011b) adverte que para Benjamin e Warburg, o passado lembra o 

clarão que ilumina o céu em um breve instante, por ser uma potência que opera na 

imagem e a atualiza, revelando suas fontes no momento em que o curso temporal 

da história é retomado em sentido inverso – condição de um pensamento que 

procura interrogar o presente.  

 

Logo, reconhecer o passado implica na revisão dos processos de montagem, 

desmontagem e remontagem de tempos distintos que atuam em cada imagem a ser 
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revista e analisada pela intermediação do olhar do pesquisador: olhar anacrônico, já 

que reúne pedaços heterogêneos de temporalidades que se interpenetram (DIDI-

HUBERMAN, 2011a).  

 

Ao mesmo tempo em que a noção de “montagem” ajuda a esclarecer as relações 

cronológicas utilizadas por Warburg, o conceito de “sintoma” proposto por Didi-

Huberman (2005b) contribui para o entendimento da “fórmula de páthos”. Por 

exemplo, enquanto gestos mímicos semelhantes em várias reproduções fotográficas 

de uma mesma prancha do “Atlas da Memória” nos indicam, facilmente, a 

necessidade de investigação das “fórmulas de páthos”, algumas relações nas 

pranchas de Warburg não se mostram, imediatamente, na representação e 

emergem de modo diferenciado da circulação dos sentidos produzidos pela/na 

imagem, escapando de uma identidade fixa e linear. Nesses casos, o “sintoma” 

denuncia o simbólico por recorrências, persistências, ocultações, imanências e 

variações de formas expressivas e significações (DIDI-HUBERMAN, 2013). 

 

O “sintoma” seria o poder da figurabilidade (DIDI-HUBERMAN, 2013c) de modificar a 

ordem associativa do pensamento ou de subverter a homogeneidade dos sentidos 

da figura pela falta, pela perda, pela modificação, pelo desaparecimento, pela ruína 

ou por um dilema que se desprenda da representação quase como um mistério que 

apresente outra qualidade de significação.  

 

Nota-se que o estudo das fontes de modo múltiplo encontra uma unicidade nos 

elementos conceituais do projeto Mnemosyne. Retomar a “fórmula de páthos” junto 

aos conceitos de anacronismo, montagem e sintoma equipa a pesquisa de meios 

para, quem sabe, sermos surpreendidos por relâmpagos e clarões que esclareçam 

sobre reminiscências do passado e nos estruturem para a interpretação da arte mais 

recente.  

 

Por isso, a análise não se restringe aos aspectos formais e estilísticos de 

monumentos e obras-primas do passado, entretanto, considera analogias entre 

pormenores e detalhes, desde os aspectos expressivos da imagem até as possíveis 

relações com documentos iconográficos exteriores à arte, como a vida social (DIDI-

HUBERMAN, 2013b).   
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Sobre essas lacunas, faltas e perdas que sofrem o objeto de estudo, a consideração 

das particularidades buscadas em documentos e fontes históricas diversas 

reconhecidas por Warburg, embora sejam, tradicionalmente, vistas como 

curiosidades de menor importância, dizem respeito à reconstrução de elos faltantes 

entre figurações, vida, gostos e mentalidade de uma dada época (GINZBURG, 

1989).    

 

Nos escritos de Ginzburg (2012a), esse procedimento corresponde à composição de 

um método heurístico de argumentação conjectural que o autor batiza de 

“paradigma indiciário”. O método em questão demanda um procedimento circular de 

observação de pequenos indícios, dados marginais e vestígios, acreditando que 

possam acrescentar significação ao conjunto do objeto em estudo. Como no 

provérbio “onde há fumaça, há fogo”, ao valorizar os pormenores e as 

especificidades mostradas em cada efeito da imagem é possível interpretar por 

conjecturas e pela imaginação toda a trama visual a ser apresentada, sem privilegiar 

uma hierarquia. 

 

Junto a esse corpus, esta tese se justifica pela consideração de que esta narrativa 

fala de uma experiência em construção que exige a percepção exclusiva do pensar 

teórico, assim como as narrativas históricas falam muito sobre os pontos de vista de 

quem as construiu e de nossas relações com o passado (GINZBURG, 2007).  

 

Parafraseando Maurice Merleau-Ponty (2011), reafirma-se aqui ser realizada a 

percepção do objeto cultural, partindo de analogias com a experiência de cada 

indivíduo no mundo cultural. Logo, é preciso ter a própria experiência com as obras 

e com os autores ou demais participantes, pois “interpreto a conduta deles por 

analogia com a minha e por minha experiência íntima, que me ensina o sentido e a 

intenção dos gestos percebidos” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 466).  

 

Consequentemente, o método de abordagem desta pesquisa atravessa afinidades 

com a diversidade teórica que estrutura as bases bibliográficas, apesar de as 

mesmas serem muito amplas. Só para ilustrar, a dialética de Didi-Huberman deve 

sua abrangência a conceitos que nascem a partir de Warburg, de Freud, da 

fenomenologia de Merleau-Ponty, de Deleuze e das diferenças com a semiótica 
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greimasiana, traçando correspondências e diversidades entre influências autorais. 

Por outro lado, Warburg deve as noções de “páthos dionisíaco” a Nietzsche 

(GINZBURG, 2012a) e de “sobrevivência” das formas ao etnólogo britânico Edward 

Tylor (DIDI-HUBERMAN, 2013a).  

 

Portanto, sem constituir uma razão classificatória, esquemática e tipológica, a 

investigação dos valores expressivos e simbólicos em movimento não está 

determinada por pensamentos previamente definidos:  

 
[...] o autor de Mnemosyne viu-se confrontado com um autêntico 
desapossamento do pensar, no sentido elevadíssimo sugerido por Merleau-
Ponty, ao escrever que “pensar não é possuir objetos de pensamento, é 
circunscrever com eles um campo a ser pensado, o qual, portanto, ainda 
não pensamos” (DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 391).  

 

Nessa reflexão, não se pode desconsiderar que a percepção das imagens depende 

do modo como aparentam a quem as busca perceber e se enriquece, à medida em 

que a significação do objeto emerge da observação dos detalhes, ao aceitar que, 

para o mundo da percepção, não há detalhe insignificante: “Aprendemos que nesse 

mundo é impossível separar as coisas de sua maneira de aparecer” (MERLEAU-

PONTY, 2004, p. 56).   

 

Em relação aos procedimentos técnicos, esta pesquisa bibliográfica, comparativa e 

teórica de enfoque histórico fundamentou-se em consultas a livros, artigos científicos 

publicados em periódicos impressos e on-line, dissertações, teses, catálogos de arte 

e sites institucionais, além de documentos como e-mails e fotografias digitais 

enviados, pessoalmente, pelos próprios artistas.  

 

Ao revisar a escolha de critérios para o tema em relação à educação, percebe-se 

que obedecer às ideias que retomam à “fórmula de páthos” nos pormenores, em 

obras de arte e documentos iconográficos que trazem ligação com a vida social e 

com as formas culturais de lazer. A montagem de um álbum visual formado para/em 

sala de aula é uma potencialidade que, por si só, deve constituir uma forma mais 

lúdica de lidar com a teoria.  
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Os álbuns de figurinhas infantis presentes na memória individual e coletiva, mesmo 

quando inacabados, não tiravam o prazer das crianças de rever a coleção. Trabalhar 

com a imagem junto à teoria em sala de aula é poder pensar sobre arte e sobre suas 

histórias, revendo as lacunas da compreensão desses saberes em vista da 

aquisição de conhecimento. Por isso, a importância desta tese está vinculada, por 

um lado, à falta de parâmetros e estudos referentes ao uso desse dispositivo visual 

de imagens no âmbito da disciplina Arte nas escolas e, por outro lado, à sua própria 

potencialidade de avivar o papel do pesquisador/professor e do aluno/pesquisador.   

 

O “Atlas da Memória” torna-se recurso didático e metodológico para a pesquisa, 

porquanto forma visual provisória de conhecimento que reúne por procedimentos de 

montagem, desmontagem e remontagem, o conjunto de imagens agrupadas por 

“afinidades eletivas” que, ao modo do romance de mesmo nome de Goethe (2014),  

tem no princípio de formação de uma coleção, a classificação e a desclassificação 

que selecionam problemas e temáticas por afinidades e por diferenças reguladas a 

partir de uma raiz (DIDI-HUBERMAN, 2013b).  

 

Ademais, a validade e viabilidade da pesquisa estão atreladas à capacidade de 

superar dificuldades com os valores de erudição dos autores estudados, tornando 

facilitar a compreensão dos mesmos e procurar dar asas ao pensamento 

interrogativo, imaginando, apesar do poder condicionante da história (DIDI-

HUBERMAN, 2004).  

 

Assim sendo, esta tese coloca o ato de investigar no lugar da experimentação que 

simula o modo de trabalhar de um pesquisador desejoso de adquirir fundamentos 

para a interpretação de determinada obra ou questão de caráter artístico, estético e 

cultural. Contudo, os pressupostos desenvolvidos não possuem caráter normativo 

nem ensinam atividades futuras, confrontos teóricos de obras não escolhidas ou 

produções práticas de alunos, pois, nem mesmo a experiência sensível de uma 

turma – se aqui fosse descrita- não garantiria o sucesso de outras.   

 

Na ausência da produção em sala de aula, no momento desta pesquisa, a ligação e 

o diálogo com a disciplina Arte no contexto da educação formal, em geral (níveis 

Infantil, Fundamental, Médio ou Educação de Jovens e Adultos/EJA) são realizados, 
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teoricamente, por autores exteriores ao círculo de Warburg, porém valorizam uma 

história da arte que não seja concebida somente em linha cronológica.  

 

Thierry de Duve (2012) contribui em sua estratégia de “simulação não sincrônica”, 

quase um jogo ou brincadeira de faz de conta, que o autor propõe para que o aluno 

(mesmo os de nível superior) consiga se imaginar em uma outra cultura e conheça, 

inicialmente, a arte sem seguir convenções cronológicas, a fim de obter arcabouço 

teórico que ampare e desperte sua reflexão crítica.  

 

Em referência à utilização do termo “simulação” por Duve, não diz respeito a uma 

técnica, a um ofício, a um ideal disciplinar ou a uma ideia que atualize a produção de 

cópias de obras de arte (ou mimeses, sendo A=A’), porém o autor “concebe que o 

aprendizado da criação pode se beneficiar da interpretação da arte dos outros” 

(DUVE, 2012, p. 174), à maneira de imagens impressas em um folder de um tour 

pelo passado.  

 

Para Duve, restituir o conhecimento da tradição é uma operação que pode ser mais 

lúdica, sem induzir iniciantes a uma obrigatoriedade de estudar um passado 

consumado e morto ou a “desconstruir” uma tradição em aulas práticas sem, 

efetivamente, tê-la conhecido de modo mais aprofundado.  

 

Dessa maneira, a obra original simulada por sua imagem pode convocar o 

aparecimento de um processo de apreciação e de crítica que depende do ato de 

perscrutar o jogo que há, na vivência, entre o pensar e o olhar: 

 
A obra nos olha, mas de várias maneiras diferentes – nos interpela, mas a 
cada um diz uma coisa – nos mostra, mas também nos esconde (e, às 
vezes, esconde mais do que mostra: o segredo é elemento constitutivo de 
boa parte da produção contemporânea) (CATTANI, 2002, p. 44).  

 

Com efeito, quanto mais “segredos” são desvendados, mais o público se coloca 

próximo da arte e é esse encurtamento de distâncias que se pretende desenvolver 

junto às dinâmicas teóricas.  
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1.1 INVENTÁRIO DA PESQUISA: ARRANJOS E FONTES 
 

A linha mestra deste trabalho não está filiada ao pensamento de “progresso na 

evolução artística” (BAZIN, 1989, p. 12) nem atende à história da história da arte e à 

história comparativa dos pensamentos de seus historiadores, todavia observa como 

as imagens migram, sobrevivem e dialogam com outras, em tempos e espaços 

geográficos diversos (DIDI-HUBERMAN, 2005).  

 

Evidentemente, embora não seja possível recuperar a “verdade” absoluta de obras 

constituídas em tempos passados, pode-se tentar compreender que cada objeto 

cultural e artístico está envolto por uma duração de tempo, antes e além do período 

de sua “conclusão”.  

 

Junto à totalidade do percurso descrito anteriormente, a sequência de capítulos que 

avançam, esclarece as possibilidades do atlas visual em torno da constituição de um 

inventário da memória reminiscente da Antiguidade e do Renascimento que migra 

por imagens expressivas, sob o olhar de pesquisadores acerca do atlas visual 

warburguiano. 
 

 

1.1.1 Da vizinhança entre os capítulos  
 

O capítulo a seguir, “A Imagem, a Tradição da Arte e seu Ensino”, parte da definição 

do conceito de atlas para perceber seus usos na arte, seja enquanto colagem em 

painéis mnemônicos - presentes em ateliês de artistas -  seja como produção de arte 

seriada e fragmentada. O uso de imagens como estratégia para apresentar a história 

das obras na ausência do objeto de arte revela outras possibilidades de 

combinação, quando não estão restritas a ocupar uma posição fixa na linha de 

tempo cronológica.  

 

O discurso narrativo anacrônico e crítico sobre arte pressupõe diferenças da 

pesquisa em arte e diz respeito aos processos de produção do pensamento visual 

que têm como elementos a identificação, descrição e, principalmente, a 
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interpretação de objetos de diferentes procedências e épocas. Referenciando Duve 

(2012), crê-se que a simulação da participação dos alunos em um jogo lúdico, que 

trata de julgar um conjunto de imagens, possa ser ensaiada durante os estudos 

teóricos.  

 

Contudo, diferente de Duve, esta tese propõe a simulação da figura do pesquisador 

através da adaptação da ideia do caçador, de Ginzburg (2012a), capaz de seguir 

pistas e rastros atrás de indícios que o levem a sua caça – ou ao esclarecimento da 

imagem. 

 

No capítulo 3, “A Memória das Imagens da Arte e da Cultura, segundo Aby 

Warburg”, almeja-se compreender os modos operatórios contidos nas aproximações 

entre objetos artísticos e culturais por conjuntos, levando em conta o anacronismo 

na pesquisa sobre arte.  Observa-se neste capítulo, a abordagem teórica em sua 

própria biblioteca, através da “lei da boa vizinhança” que reúne livros de áreas 

diversas em uma mesma prateleira, por conterem respostas a alguma questão 

investigada, e quanto à aproximação de imagens e documentos de tempos diversos, 

partindo do conceito de “fórmula de páthos”, no “Atlas Mnemosyne” (WARBURG, 

2010, 2013).  

 

Em seguida, o capítulo 4 “As Pistas Deixadas na Prancha 55: uma Tentativa de 

Análise” comenta a obra inacabada e, parcialmente, publicada de Warburg, 

considerando análises e hipóteses de Didi-Huberman (2009, 2013b), Saxl (2010),  

Samain (2012), Pinotti (2013) e do próprio Warburg (2010, 2011), a fim de traçar um 

percurso interpretativo e comparativo entre a epígrafe e as imagens da prancha.  

 

 O capítulo 5, “A Caminho da Pesquisa no Contexto Escolar: uma outra Proposta de 

Prancha (a partir da 55)” dá corpo a um ensaio de composição e diagramação da 

Prancha Experimental, simuladora do caráter investigativo da Prancha 55. A 

Prancha Experimental inclui reproduções fotográficas de obras artísticas de tempos 

e materialidades diversas, sem distinção hierárquica, incluindo registros fotográficos 

de um evento cultural e de intervenções urbanas. 
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O diálogo com base nos exemplos emblemáticos do piquenique, parte da 

composição da imagem-matriz “Almoço na Relva”, de Manet, caracterizando a 

problemática condensada em torno do espaço (a paisagem), dos acessórios e dos 

objetos (a natureza-morta) e dos valores gestuais da representação do olhar e do 

corpo. O procedimento de observação comparada dos valores sobreviventes 

perpassa as figuras da prancha, em direção ao passado recente ou mais distante, 

por permanências, continuidades e transformações.  

 

Por fim, verificam-se os pressupostos desta tese, ao se levar em conta os valores 

que possam ressaltar e as possibilidades para estudos futuros, entre a pesquisa e a 

educação, a partir das diferenças e semelhanças dispostas em diagramas que, 

assim como um jogo de ver e de saber aproximam áreas distantes por conterem 

respostas à questão da pesquisa sobre arte nas escolas.  

 

 

1.1.2 Revisão acerca do “Atlas da Memória”. 
 

A revisão de literatura traz à tona o resultado de algumas temáticas afins, referentes 

ao atlas visual de imagens da arte e da cultura. Livros, teses, dissertações, artigos 

acadêmicos, sites e banco digital de imagens foram consultados para o estudo do 

“Atlas da Memória” e, mais especificamente, as questões em torno do anacronismo 

e das “fórmulas de páthos”, de Warburg.  

 

Prontamente, não foram encontrados, até o momento, objetivos semelhantes aos 

desta tese sobre a construção das narrativas visuais do atlas, na intenção de obter 

ferramentas conceituais que potencializem sua adaptação ao ensino teórico da arte, 

a serem oferecidas nos níveis de ensino formal, anteriores à graduação.  

 

Portanto, a dificuldade de traçar parâmetros, para delinear a importância do assunto 

relacionado à educação, induz a prosseguir em busca de uma delimitação teórica, 

procurando imaginar uma adaptação original aos estudos dos arquivos visuais da 

memória artística e cultural.  
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Não só Warburg, Didi-Huberman e Ginzburg demarcam toda esta tese, mas 

destacam-se contribuições complementares em autores como Bruno, Burucúa, 

Duve, Pugliese e Samain. Dentre esses, verifica-se, de modo geral, o investimento 

na compreensão das nuances conceituais em torno do anacronismo, conferindo às 

imagens da arte seu enredamento com a memória da vida social.  

 

Warburg (2010, 2013) estende sua pesquisa desde a presença da Antiguidade, na 

cultura burguesa de Florença, no período renascentista, do intercâmbio com as 

culturas flamenga e alemã e da astrologia até à vida festiva no Renascimento, 

chegando à vida social de seu tempo. A amplitude de sua abordagem fundamentada 

na “fórmula de páthos” considera desde pintura, gravura, arquitetura, figurinos 

teatrais, tapeçarias, desenhos e afrescos até objetos e documentos como cartas, 

retratos, panfletos, manuscritos, calendários, selo postal e mapa astronômico, entre 

outros, todos ordenados por coerências temáticas ou assuntos correlatos.  

 

Por conseguinte, o atlas visual warburguiano se apresenta consoante um inventário 

da memória ou um estudo de imagens da arte da Antiguidade e do Renascimento 

que não se atém às reminiscências temáticas. O estudo dos valores da memória e 

os processos de mudança não são explicados por teorias evolucionistas, descritivas 

ou, exclusivamente, formalistas, mas tratam da intensificação do significado 

originário em imagens que acumulam estratificações, migrações e cruzamentos 

vistos nos gestos mímicos e na expressividade das formas.  

 

Didi-Huberman (2013a) esclarece que as práticas e as formas figurativas vistas 

através das lentes da história da arte e da antropologia podem focar em múltiplos 

passados vistos na modificação de hábitos, ditados, provérbios, saudações, 

superstições,  brinquedos, brincadeiras infantis e ornamentos que não se exprimem 

enquanto arquétipos, porém estão deslocadas, permaneceram ou se transformaram 

em novas formas culturais, a serem reconhecidas por procedimentos que indicam 

exceções, lapsos, rastros e sintomas.   



41 

	

Refletindo sobre o modelo de inventário proposto pelo atlas, Didi-Huberman (2013b)  

acredita que o mesmo faz um imbricamento de um paradigma estético com um 

paradigma epistêmico, introduzindo, no saber, o caráter sensível e lacunar da 

imaginação, na qualidade de conhecimento transversal e não de fantasia gratuita. 

Assim, os arquivos visuais, se combinados e justapostos em múltiplos arranjos 

orientam os modos de reler o mundo pelas correspondências entre os elementos de 

um conjunto.  

 

Os problemas de método que surgem em torno da multiplicidade e heterogeneidade 

de testemunhos figurativos equivalentes às fontes e aos documentos históricos são 

analisados por Ginzburg (2012a), que julga ser preciso examinar todo pormenor, 

quando a constituição de um saber difere dos critérios comuns de cientificidade. Em 

disciplinas como a arte, por exemplo, ater-se aos detalhes, gestos, eventos e dados 

marginais possibilita entrever novas chaves para uma sequência narrativa. Nesses 

casos, pode-se inferir as causas pelos efeitos e argumentar através de pistas, 

resíduos, sintomas e indícios encontrados - o que autor nomeia “paradigma 

indiciário”:   

 
Trata-se, de fato, de disciplinas eminentemente qualitativas, que têm por 
objeto casos, situações e documentos individuais, enquanto individuais, e 
justamente por isso alcançam resultados que têm uma margem ineliminável 
de casualidade: basta pensar no peso das conjeturas (o próprio termo é de 
origem divinatória) na medicina ou na filologia, além da arte mântica 
(GINZBURG, 2012a, p. 179).  
 
 

Entretanto, Ginzburg (2010) demonstra que não é possível construir uma 

interpretação apenas em conjecturas, datas, estilos ou símbolos, sendo necessário 

realizar análise de documentações externas ao estarem os elementos iconográficos 

relacionados a um contexto social ou cultural anterior, sendo preciso ir e vir na 

observação apurada dos detalhes e do conjunto, para esclarecer, com coerência, 

possíveis elos entre arte, morfologia e história. Destarte, fontes escritas históricas 

não são únicas para estender o método de argumentação conjectural, por se tornar 

inevitável preencher lacunas onde faltam documentos.  

 

O mesmo procedimento se aplica às pranchas visuais, quando algumas obras 

representam relações históricas e morfológicas entre si, o que torna necessário 
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traçar caminhos de ida e volta para serem esclarecidos possíveis elos entre arte, 

morfologia e história.  

 

Inclusive, as marcas da cultura visual iniciada por Warburg e seu interesse por 

práticas iconológicas que remetem à antiguidade clássica, ao período medieval e às 

recorrências dessas manifestações sobre a cultura do Renascimento são 

encontradas tanto em Saxl quanto em Gombrich, quanto em Ginzburg, historiadores 

que fundamentaram suas metodologias em conceitos advindos de Warburg 

(BURUCÚA, 2007).  

 

Samain (2011) observa que o papel da memória no atlas e na biblioteca de Warburg, 

em Hamburgo, corresponde à organização que reúne e fomenta a constituição de 

uma “Ciência da Cultura” por aproximações heurísticas. Como exemplo, traz a 

Prancha 79 para análise, atentando para a identificação, a ordenação das imagens 

por legendas dos editores, a numeração com algarismos, o esquema gráfico da 

disposição das figuras e o resumo do tema, com título e palavras-chave. Justificando 

a descrição da prancha visual, Samain afirma ser impossível remontar todo o painel 

sem o acesso às reproduções de boa definição e qualidade visual. Em 

consequência, o autor decide prosseguir com certa liberdade, pelos roteiros 

sugeridos pelos editores do livro “Atlas Mnemosyne” (2010), unindo imaginação à 

análise das imagens.  

 

Na plataforma Scielo, Bruno e Samain (2006) mostram os percursos realizados na 

organização formal do álbum de imagens, com variações da disposição visual de 

fotografias encaixadas em diagramas diferenciados pelos formatos horizontal/linear, 

vertical/coluna e circular, fazendo um panorama da infância dos idosos. 

 

Sentidos afins, equívocos e enigmas disseminados em imagens de mulheres com os 

cabelos ao vento, na história da arte e nas mídias americana e mexicana, com 

origem no conceito de “fórmulas de páthos”, de Warburg são revistos por Fanger 

(2012). No artigo, o autor analisa códigos visuais em imagens da bailarina 

americana Isadora Duncan e de Marilyn Monroe. Apesar das diferenças, os modelos 

visuais com olhos fechados e o corpo ao vento transmitem, ao mesmo tempo, ideias 
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de vitalidade, passividade, sensualidade e abandono que relembram a figura das 

ninfas.  

 

A revista on-line “La Rivista di Engramma. La tradizione classica nella memoria 

occidentale” conta com inúmeros artigos e galeria iconográfica, em torno de estudos 

sobre o legado de Warburg. Em especial, Centanni (2004) analisa parte da Prancha 

55, do “Atlas Mnemosyne”, em confronto com outras imagens escolhidas pela 

autora. No ensaio em questão, Centanni baseia-se em texto do próprio Warburg 

(2011) para tratar das variações de forma e de função das figuras mitológicas da 

ninfa e dos semideuses fluviais comparadas à representação da figura humana em 

“Almoço na Relva”, de Manet.  

 

A relação com a pesquisa e o ensino foi encontrada no website da Pós-graduação 

em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, em página 

do Centro de História da Arte e Arqueologia (CHAA), nomeada “Warburg Banco 

Comparativo de Imagens” (disponível em http://www.warburg.chaa-unicamp.com.br). 

No banco de imagens digitais, a busca de iconografias opera por palavra-chave e 

associações por semelhanças de título e data, tornando possível criar comparações 

entre formas sem hierarquia de tempo ou de técnica, de uma imagem à outra. Tal 

procedimento pressupõe um modelo por expressividade corporal, organização 

espacial e ordem cromática, por exemplo. Também é possível pesquisar termos 

diversos, como “piquenique” e obter resultados independentes do nome do artista, 

título ou instituição que abriga a obra.  

 

Para Pugliese (2011a, 2011b), embora a noção de história da arte de Warburg se 

aproxime da compreensão de história desenvolvida por Benjamin - e ambos 

constituem a ideia de montagem historiográfica por tempos anacrônicos - as 

“fórmulas de páthos” impossibilitam um inventário estrito e acabado, graças à sua 

natureza policêntrica e às possibilidades de associações de modelos 

epistemológicos. Enquanto recurso metodológico, a autora discorre sobre sua 

adaptação ao ambiente virtual, com a criação de um projeto on-line do jogo 

Gameduca, a ser disponibilizado para o ensino de história da arte em nível médio e 

superior.   
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Nessa perspectiva, pode-se reconhecer que, embora existam lacunas e  até 

ausências de textos, imagens e demais documentos que esclareçam de modo 

cristalino as relações do  “Atlas da Memória”, o conhecimento mesmo inacabado não 

invalida o valor que o estudo das Pranchas deixadas por Warburg possa fornecer 

para os processos da pesquisa sobre arte no âmbito da educação.  
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2. A IMAGEM, A TRADIÇÃO DA ARTE E SEU ENSINO. 
 

A memória de imagens da arte e da cultura traz em si o problema da representação. 

De certo modo, substituta do objeto, o termo “imagem” é originado da palavra 

“imago” (latim) e referia-se, no mundo antigo, à máscara de cera utilizada em rituais 

funerários que reproduzia o rosto dos mortos. Desde sua definição, a imagem 

encerra o sentido de duplicar algo que passa a existir uma segunda vez, visto que 

assume seu lugar de representação e memória:  “Logo, a imagem emergiu tendo a 

função de tornar presente o ausente e dar continuidade à existência terrena” (KERN, 

2006, p. 16).    

 

Para Schmitt (2007), apesar de algumas imagens oferecerem um caráter 

documental imediato de uma dada sociedade e época, enganam-se os historiadores 

que acreditam haver algo do real independente da expressão e apenas nomeiam ou 

listam o que vêem de modo isolado, pois as imagens constroem ou representam o 

real como lhes é próprio. Talvez por essa hesitação, a abordagem em desencontro 

da história da arte com a história social, política e cultural tenha conferido à análise 

da arte um certo isolamento em relação ao conjunto da sociedade.  

 

É nesse sentido que a história cultural de Warburg tenderá a romper com as noções 

de progresso e evolução de estilos e tradições de um quadro nacional para englobar 

a arte e a cultura na dinâmica de uma sociedade, mesmo que a unidade entre essas 

diversas formas de pensamento seja complexa.  Para esta tese, tal rompimento não 

significa que se rejeite toda e qualquer noção de tempo cronológico na pesquisa 

sobre arte, mas que a razão deste estudo está na busca de como abordar, 

coerentemente, vínculos entre imagens, mesmo que em tempos distantes. 

 

A noção de tempo histórico de Bloch (2002) responde às experiências cotidianas 

que, em sala de aula, servem para reconstituir o passado, fazendo com que os 

alunos compreendam a arte e a história não somente como estados de alma e 

formas sociais desaparecidos, embora ainda criem sentidos para que se vejam 

formas evanescentes transformadas no tempo: o que não quer dizer que sejam 

rejeitadas toda a história da arte em tempos sucessivos e ininterruptos.  
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Ora, esse tempo verdadeiro é, por natureza, um continuum. É também 
perpétua mudança. Da antítese desses dois atributos provêm os grandes 
problemas da pesquisa histórica. Acima de qualquer outro, aquele que 
questiona até a razão de ser de nossos trabalhos. Sejam dois períodos 
sucessivos, recortados na sequência ininterrupta das eras. Em que medida 
— o vínculo que estabelece entre eles o fluxo da duração prevalecendo ou 
não sobre a dessemelhança resultante dessa própria duração — devemos 
considerar o conhecimento do mais antigo como necessário ou supérfluo 
para a compreensão do mais recente? (Bloch, 2002, p. 55-6).  

 

A ordem adotada não precisa modelar-se do passado ao presente, no entanto pode 

ocorrer que a ordem inversa do acontecimento presente ao passado, ou do mais 

recente ao mais remoto propicie a educação de uma sensibilidade artística e 

cultural, partindo da investigação dos vestígios do passado em experiências mais 

recentes: 

 
Mas, para interpretar os raros documentos que nos permitem penetrar 

nessa brumosa gênese, para formular corretamente os problemas, para até 

mesmo fazer uma idéia deles, uma primeira condição teve que ser 

cumprida: observar, analisar a paisagem de hoje. Pois apenas ela dá as 

perspectivas de conjunto de que era indispensável partir. […] Para 

reconstituir os vestígios quebrados das outras, tem obrigação de, antes, 

desenrolar a bobina no sentido inverso das sequências. (BLOCH, 2002, p. 

67) 

 

Acrescenta-se que a visita ao passado por tempos intercalados ou em sentido 

inverso de tempo não é um procedimento mecânico ou uma busca vã. Para se 

evitarem erros e desperdício de tempo, é necessário que se faça, previamente, a 

organização de perguntas sobre as imagens, mesmo que esse planejamento inicial 

seja flexível e atenda às novas expectativas, excluindo ou inserindo tópicos que 

norteiem a pesquisa de determinada construção formal, espacial, cromática, 

temporal e narrativa. Em sala de aula, essa iniciativa pode vir, inicialmente, do 

professor que orienta, mas também incluir objetivos suscitados pelos próprios 

alunos.   
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É interessante notar a posição de Schmitt (2007)1, ao sugerir que a imagem pode 

evocar a irrupção de outros pensamentos figurativos, quando o procedimento de 

análise reconhece nas posições dos elementos formais (mesmo os ornamentais), na 

estratificação dos planos de profundidade, nos jogos cromáticos e no 

enquadramento do eixo narrativo da composição relações constituintes de modos 

culturais de determinada época.  

 

Na verdade, Scmitt (2007) referencia a iconologia de Panofsky e a noção de 

pensamento figurativo, de Francastel. Para ele, enquanto Francastel analisa a 

linguagem plástica que reúne saberes e utopias, podendo concordar, parcialmente, 

entre si, Panofsky propõe englobar um ponto de vista conciliador entre formas, 

cultura e época.  

 

Tais abordagens da tradição da arte levam suas pesquisas a conclusões 

diferenciadas. Conforme Burucúa (2007), Panofsky foi relutante em perceber valores 

em sistemas divergentes de representação do espaço, pois descreve a perspectiva 

como sistema técnico universalmente válido, sendo concebido como consolidação 

triunfal e sistematização objetiva do mundo externo que tornou inoperante 

mecanismos anteriores.  

 

Em contrapartida, Francastel (1990) rejeita a ideia de que a perspectiva tenha 

derivado de uma interpretação direta da natureza, mas de uma figuração simbólica e 

de uma construção social. A evocação dos “longes do mundo” pelos artistas do 

Quattrocento italiano far-se-ia de um lado, pela visão reduzida e selecionada de 

segregação de planos escalonados e, por outro lado, pela experiência e pelo 

conhecimento da veduta, artifício pictórico ao inserir uma vista em uma janela no 

interior da composição, a fim de superar as insuficiências das representações 

fechadas e cúbicas. A perspectiva, partindo de um ponto de vista único, não poderia 

ser comparada a um duplo da realidade:  

																																																													
1  Scmitt (2007) referencia a iconologia de Panofsky e a noção de pensamento figurativo, de 
Francastel. Para ele, enquanto Francastel analisa a linguagem plástica que reúne saberes e utopias 
que podem concordar, parcialmente,  entre si, Panofsky  propõe englobar um ponto de vista 
conciliador entre formas, cultura e época, a partir de três níveis de sentidos (1. O significado primário 
identifica formas artísticas e estéticas; 2. O significado secundário, convencional ou iconográfico 
esclarece a imagem por seu sentido alegórico; e 3. O significado intrínseco que reconhece no 
conteúdo valores simbólicos).  
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Há o mundo, a imagem vivida; há a imagem percebida que é uma realidade 

espiritual para cada autor e cada espectador; há a imagem notada, que 

constitui o signo de reconhecimento; e há a imagem virtual, que permite a 

transmissão do pensamento do autor para o espectador. Uma vez admitida 

essa verdade estética e psicológica, não se há de falar mais do realismo do 

Renascimento, tampouco numa era separada da que a precede e da que a 

sucede (FRANCASTEL, 1990, p. 38).  

 

Embora seja possível procurar, no passado, o aparecimento de um sistema 

representativo ou uma imagem, Francastel alerta para o cuidado em observar que 

as obras se relacionam de maneiras mais ou menos contraditórias, remoçando um 

pensamento até fundar um novo sistema coerente. Para o autor, a análise da função 

visual do passado é melhor entendida através do presente e, vice-versa, a partir de 

uma montagem na qual cada uma esteja ligada à precedente por um problema 

plástico determinado: “De nada serve descrever, como se faz com frequência, o que 

se está mostrando. Porém, até para os que sabem ler as imagens, é útil precisar os 

motivos que conduziram a determinada escolha, a determinada ordenação” 

(FRANCASTEL, 1990, p. 4).  

 

Além da ordenação e descrição, há de se concordar com Schmitt (2007) ao definir 

que a construção do espaço e a organização entre as figuras nunca são neutras, por 

exprimirem classificação de valores, hierarquias, opções ideológicas, relações 

cronológicas e funções sociais. Por isso, deve-se comparar organizações de figuras 

e de espaço similares, mesmo que reúnam percepções e saberes concordantes, 

fragmentariamente, entre si:  

 
Reteremos enfim, como ideia central, que a imagem não é a expressão de 

um significado cultural, religioso ou ideológico, como se este lhe fosse 

anterior e pudesse existir independentemente dessa expressão. Pelo 

contrário, é a imagem que lhe faz ser como o percebemos, conferido-lhe 

sua estrutura, sua forma e sua eficácia social. Dito de outro modo, a análise 

da obra, de sua forma e de sua estrutura é indissociável do estudo de suas 

funções. Não há solução de continuidade entre o trabalho de análise e a a 

interpretação histórica (SCMITT, 2007, p. 42).  
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Logo, o caráter documental de uma imagem não pode ignorar a expressão que lhe é 

própria. Entretanto, a imagem pode oferecer ao pensamento papéis divergentes: ou 

exerce uma sedução que ilustra e reconduz o leitor às coisas familiares e 

repousantes que já conhece, enquanto mina sua capacidade imaginativa ou arrisca 

ao transfigurar as coisas representadas, pois “não são as coisas que são ‘familiares’ 

e ‘repousantes’, mas as ideias que tínhamos das coisas” (DIDI-HUBERMAN, 2006, 

p. 81).   

 

Ao se tratar de arte e criação, se não é suficiente que o sujeito reproduza um 

pensamento para ilustrar, pensa-se que essa imagem deve ser propícia a produzir 

pensamentos ao ser ligada à manipulação concreta do saber. Em acordo com texto 

de Bataille,  publicado na revista Documents, em 1929, Didi-Huberman refere-se à 

capacidade de experimentação como um jogo, no qual o divertimento pode iniciar 

um processo de conhecimento, por assumir os mesmos desvios que ideias e formas 

em desenvolvimento, assim como, na infância, a experimentação lúdica para uma 

criança desperta a vontade de desmontar o brinquedo, não pelo desejo de 

destruição gratuita, mas pela curiosidade que  “vai até a dilaceração cruel do objeto 

com o qual a criança não apenas brinca, mas também inicia um autêntico processo 

de conhecimento” (DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 83).  

 

Dessa forma, a brincadeira assume a orientação para o saber de forma fictícia 

desde a atividade tátil que desarticula o objeto e torna possível o advento de novos 

sentidos durante o divertimento de uma criança que manipula a massinha, cujas 

formas iniciais são transformadas ou perdidas, “a ponto de olhar curiosamente, mas 

com uma grande faca, o que há no ventre do brinquedo que grita” (Bataille, 1929, 

apud DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 84).   

  

Eis, portanto, um modo semelhante de experiência por desmontagem, montagem e 

remontagem, podendo assumir o papel de simulacro durante o exercício de 

alteração das formas que foge da imobilização estética do olhar e possibilita 

ressurgir o mundo visível. Para Bataille, a força desse olhar curioso para a criança, 

que simula e dramatiza, torna-se método. Evidentemente, não se trata de um 

sistema para o exercício adulto do ver, fixado de gosto e de saber, mas de se voltar 
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a um processo dinâmico em que a imagem autêntica se renova e retorna como um 

movimento sempre em ato, concernente desde o passado até o futuro. 

 

 Didi-Huberman (2006) lembra que a infância esquecida é reconvocada na idade 

adulta ao se colocarem em crise as elaborações convencionais e simbólicas que 

procedem de substituições de forma e semelhança e estão sujeitas às 

sedimentações e aos desgastes das camadas de tempo e de sentidos presentes em 

cada objeto ou em cada imagem.  

 

Em suma, para ver bem a imagem é preciso verificar aquilo que se vê, 

compreendendo que, diante da plasticidade de uma imagem (mais antiga ou mais 

recente), se está também diante do tempo, já que o presente não cessa de ser 

reconfigurado, e a imagem é pensada através da construção frágil da memória de 

quem a olha (Didi-Huberman, 2011a).  

 

Ademais, interroga-se sobre as diferentes camadas de temporalidades e de filiações 

que operam em cada imagem, levantando hipóteses sobre o que se recordam seus 

detalhes, contrastes, fontes visuais análogas e instabilidades 

 

 

2.1. ASSOCIAÇÕES DE IMAGENS EM CONTEXTOS 

DIFERENCIADOS: ATELIÊ DE ARTISTA, PRODUÇÃO DE ARTE, 

PAINEL DIDÁTICO, JOGO ON-LINE E SITE ACADÊMICO.  
 

Viu-se que o arquivo warburguiano propõe mapear a observação arqueológica 

dessas modificações que não comparecem por reações de causalidade histórica 

linear entre obras, porém, em termos de associações de imagens agrupadas. Nesse 

caso, as ligações, entre a imagem fotográfica e o arquivo visual, adquirem um ar de 

recurso metodológico para a pesquisa. 

 

Os arquivos de imagens podem ser compostos por  desenhos, pinturas e fotografias 

junto a palavras e objetos. Em comum, as coleções de fotografias em formas de 
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arquivos fornecem suporte para uma variedade de temas, finalidades e tempo de 

produção variáveis:   

 

Colecionar fotos é colecionar o mundo. Filmes e programas de 
televisão iluminam paredes, reluzem e se apagam; mas, com 
fotos, a imagem é também um objeto leve, de produção barata, 
fácil de transportar, de acumular, de armazenar (SONTAG, 
2004, p. 13).  

 

Mesmo que seja imagem de imagem, a reprodução em cartão postal, livro, jornal ou 

outros suportes e a apropriação de imagens compiladas no formato de álbum ou 

arquivo implicam na organização visual de experiências e testemunhos, a partir da 

interpretação do modo de ver fotográfico formado por quem as associa.  

 

A ordenação e o espaçamento entre as unidades fotográficas são impostos à 

legibilidade visual do espectador, assim como fornecem pedaços alinhados do 

mundo: “imagens fotografadas não parecem manifestações a respeito do mundo, 

mas sim pedaços dele, miniaturas da realidade que qualquer um pode fazer ou 

adquirir” (SONTAG, 2004, p. 14).  

 

Logo, compor um significado distinto e novo para as sequências apresentadas 

depende da ordem dada. Para Didi-Huberman (2010a), trabalhar imagens na ordem 

1, 2 e 3 seria diferente da montagem 1, 3, 2, por exemplo. Nesta última sequência, 

há uma confrontação e coexistência de tempos distintos que diferem do 

encadeamento linear e cronológico. A narrativa fragmentada e composta por 

intervalos, saltos e voltas busca imaginar o que foi o passado, a fim de entender 

novas maneiras de ler as ressurgências. 

 

Assim, são encontrados arquivos visuais que lembram uma “montagem de imagens 

heterogêneas” possuidora de “afinidade visual operatória” e, apesar das diferenças 

entre conteúdos e métodos utilizados por pesquisadores teóricos e artistas, são 

também uma forma de conhecimento experimental heurístico (DIDI-HUBERMAN, 

2010b).   
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A título de exemplaridade, seguem casos, em que a montagem realizada por artistas 

apresentam objetivos, formatos e tempos de produção diferenciados, tais como, o 

arquivo visual temporário na parede do ateliê de Gabriela Machado, o álbum de 

figuras de Hannah Höch, o arquivo “Atlas” de Gerard Richter, a contínua 

documentação da arquitetura vernacular por Bernd e Hilla Becher e os painéis 

didáticos de Kasimir Malevich.   

 

Além desses, no ambiente virtual, o projeto de pesquisa para o jogo on-line 

GAMEDUCA, orientado pela professora Vera Pugliese, propunha um jogo no qual 

integrantes poderiam montar curadorias de exposições, enquanto o site Warburg 

Banco Comparativo de Imagens possuia o objetivo de apoiar a pesquisa de 

imagens, sendo alimentado de obras com base na memória social e coletiva de seus 

administradores.   

 

Sendo um dispositivo que pode ser, constantemente, remontado, a organização 

visual fragmentada, sem ordem de tempo, é utilizada, expontaneamente, em ateliês 

de alguns artistas, tornando-se ferramenta de memória e associação provisória de 

imagens e objetos justapostos e sobrepostos que instigam o olhar e a memória de 

acontecimentos, conceitos, formas e cores, todavia não chegam a depreender uma 

narrativa entre as partes.  

 

Além disso, nota-se a importância de Francastel (2000) ao esclarecer que o 

pensamento plástico distingue-se dos pensamentos técnico e científico por 

considerar o objeto artístico e cultural resultado de uma atividade que acontece no 

imaginário social. Por isso, a ambivalência entre técnica e natureza figurativa  

implica em jogos da imaginação distintos de uma narrativa literária. Assim, a forma é 

autônoma e surge da manipulação da matéria utilizada pelo artista em seus usos 

técnicos.   

 

Claramente, as reproduções das obras não são as obras, e o arranjo visual pode 

funcionar como arquivo mnemônico de obras de artistas, acontecimentos, objetos, 

paisagens ou de qualquer imagem que contribua para a formação de um dado 

repertório.   
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Uma das formas possíveis é a de constituir um repertório de construção de um 

vocabulário próprio do artista, demonstrando interesses, afetos e filiações artísticas, 

como o disposto nas paredes do ateliê de Gabriela Machado (Figura 5). 

 

  
Figura 5: PAREDE do ateliê de Gabriela Machado. 2007.  

Fonte: AMARANTE (2007), p. 263.  
 

A artista alemã Hannah Höch (Figuras 6 e 7) criou para seu próprio uso, 

fotomontagens feitas de recortes provenientes de jornais e revistas, ao modo de um 

scrapbook. A seleção de fotografias de Höch mostra uma narrativa fragmentada no 

álbum que contém folhas duplas com agrupamentos coesos e imagens dissonantes, 

sendo algumas legendadas (BUCHLOH, 1999).   
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Figura 6: HÖCH, Hannah. Álbum. [ca. 1933].  

Fonte: http://archives-dada.tumblr.com  
 

 
Figura 7: HÖCH, Hannah. Álbum. [ca. 1933]  

Fonte: http://archives-dada.tumblr.com  
 

A montagem de Höch manteve um fluxo visual em imagens de segunda mão 

selecionadas entre paisagens, trabalhadores, máquinas, flores e anúncios, em meio 

a uma ideia de uma nova mulher que surgia na sociedade da época e era divulgada 

nas mídias impressas. Nas ilustrações anteriores, duas páginas de seu álbum 

mostram movimentos e sensualidade do corpo humano em vários tipos de dança 



55 

	

(tradicional oriental, moderna ocidental, sincronizada e folclórica), em atletas de 

sumô e na pose da dançarina, cantora e atriz Josephine Baker. 

 

A coleção “Atlas” (Figura 8), de Richter, iniciada em meados dos anos de 1960 (e, 

aparentemente, ainda sem conclusão), inclui fotografias, recortes de jornais e 

esboços em mais de oitocentas pranchas individuais de papel e publicadas, 

posteriormente, em formato de livro.  

 

 
Figura 8: RICHTER, Gerhard. Atlas. 1962-2013. 

Fonte:  https://www.gerhard-richter.com/en/art/atlas/atlas-17677/?&p=1&sp=32 
 

Conforme Buchloh (1999), a coleção de Richter possui uma certa monotonia formal 

conseguida pela acumulação de arquivos fotográficos, mas, assim como o álbum de 

Höch, os dois exemplos não podem ser identificados enquanto álbum amador, 

fotografia documental, fotojornalismo ou publicidade.  
 

Em entrevista, Richter (1999) revelou que, de início, tudo era apenas um acúmulo de 

papéis que, somente na década seguinte, iria tomar forma. A sequência de mais de 

5.000 fotografias dispostas em cerca de 800 painéis é integrada por imagens que 

deram origem a pinturas, desenhos de exposições, amostras de cores, fotos do 

próprio artista e de sua família, retratos de pessoas, esboços e orientações sobre 

seus trabalhos, paisagens, naturezas-mortas, motivos banais, como um rolo de 
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papel higiênico ou mesmo políticos, como o holocausto praticado contra os judeus, 

na Segunda Guerra Mundial.  

 

Enquanto a diagramação das múltiplas imagens no “Atlas”, de Richter, parece estar 

posicionada, aleatoriamente, na composição ortogonal de cada moldura, as imagens 

individuais justapostas em diagramas ortogonais do casal Becher oferecem formas 

destituídas de funções originais que se relacionam, esteticamente, entre si.  

 

Os Becher recorreram às fotos em preto e branco de estruturas arquitetônicas 

industriais como caixas d’água, máquinas de extração para poços, reservatórios de 

gás, silos de carvão, tanques de gasolina e fornos de fundição de minério tiradas, 

desde fins da década de 50, do século passado.  

 

Juntou-se à abordagem documental, questões de cunho cultural e estético, em torno 

da temática do abandono de estruturas industriais e da crescente destruição de 

edifícios de fins do século XIX, exemplificada pelas casas em técnica de construção 

enxaimel com suas paredes montadas com tirantes de madeira, aparentes e 

encaixadas e as torres de transporte de minério (Figuras 9 e 10).  
 

 
Figura 9: BECHER, Bernd and Hilla. Framework Houses. 1959-73. 

Fonte: http://www.moma.org/ 
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Figura 10: BECHER, Bernd and Hilla. Winding Towers, Belgium, Germany. 1971–91. 

Fonte: http://www.moma.org/ 

 

Entretanto, observa-se que suas fotos são destituídas de detalhes paisagísticos e de 

grandes contrastes visuais de iluminação, levando o espectador a comparar a 

tipologia do padrão estrutural entre as unidades fotográficas.  

 

Segundo Cotton (2010), a fotografia em formato de arquivos, dos Becher, 

documenta tipologias das estruturas arquitetônicas presentes na paisagem 

vernacular e estabelecem vínculos visuais entre a fotografia artística, a história dos 

elementos urbanos da cidade e o cotidiano.  

 

De produção anterior a todos os artistas citados, de 1924 a 1927, Malevich produziu 

vinte e dois painéis em colaboração com alunos, para compor a exposição de um 

pensamento teórico no Instituto, onde foi diretor, em Leningrado. Conforme Guasch 

(2011) e Nucci (2008), os painéis diagramáticos apresentavam, didaticamente, 

análises formais e expressivas de modo serial e sistemático, utilizando a estética da 
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fotomontagem e dos cartazes russos, concentrados em cinco temas: 

Impressionismo, Cézannismo, Cubismo, Futurismo e Suprematismo. 

 

O “Gráfico no 16” (Figura 11) sobre Cubismo, Futurismo e Suprematismo mostra 

recortes de jornais, fotografias e um pedaço de madeira. Entre as imagens, 

desenhos cubistas de Picasso e Braque, pinturas futuristas de Severini e Russolo e 

litogravuras de Malevich fomentavam a abordagem teórica que perpassa o uso de 

materiais, a variação dos movimentos estático e dinâmico e as linhas de direção 

indicadas por vistas aéreas em superfícies e espaços topológicos diferenciados.   

 

 
Figura 11: MALEVICH, Kasimir. Gráfico no. 16. [ca. 1925].  

Fonte: NUCCI (2013), p. 172.  
 

Tal como os painéis colaborativos entre Malevich e seus alunos, a articulação da 

montagem de imagens favorece não apenas às manifestações expressivas e 

práticas, também concebe a possibilidade da análise iconológica como fundamento 

visual, para a compreensão teórica ser inserida em sala de aula, de modo facilitador 

e lúdico, somando sentidos à vivência e às lembranças dos sujeitos envolvidos.  
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Basta lembrar os álbuns de figurinhas do passado, os álbuns fotográficos do 

presente feitos com as técnicas de scrapbook (que continuam em voga) e os painéis 

fotográficos criados por adolescentes, para uma primeira identificação afetiva inicial. 

No entanto, os efeitos de identificação e conciliação com a memória pessoal tornam-

se, facilmente, esquecidos, se os alunos não obtiverem constante orientação sobre 

quais objetivos e caminhos trilhar. A utilização de um banco de imagens renovável 

(por imagem fotográfica, analógica, digital ou fotocópia) oferece e necessita dos 

percursos e direções de sentidos afim de que a pesquisa não tome pistas falsas ou 

navegue à deriva.  

 

Portanto, o trabalho de montagens pode ser realizado tanto pelo professor, 

individualmente, quanto em parceria entre alunos e equipes, desde a escolha e 

distribuição das imagens, à pesquisa de tópicos, à montagem até à apresentação 

(oral, escrita e/ou pela própria visualidade dos painéis).  

 

Independente de escolhas dos percursos, dos objetivos e dos critérios a serem 

definidos e alcançados até a avaliação - que variam pelas circunstâncias e pelo perfil 

de cada assunto e turma é necessário manter a sensibilidade para observar a 

distância do cotidiano, os níveis de conhecimento artístico e cultural adquiridos pela 

turma, a compreensão sobre o desenvolvimento de uma pesquisa e os centros de 

interesse dos alunos, para que o interesse seja mantido até a finalização do projeto 

visual.  

 

Nunca é pouco lembrar que, quanto ao sujeito que vê, o faz de modo, totalmente, 

diferenciado daquele apresentado didaticamente, no isolamento de “estilos” e 

“movimentos” ensinados nas aulas de história da arte, porquanto permanece 

assistindo, ao vivo, a uma montagem hipotética de tempos heterogêneos que 

compõem a prancha visual, mas que, principalmente, compõem o espaço físico de 

sua cidade com a presença de objetos de épocas diferenciadas, às quais ele não 

pertence. Por isso mesmo, quando em visitas de estudos a exposições em galerias 

de arte, museus ou viagens a cidades históricas, o ato de ver a obra em questão 

está, muitas vezes, cercado de outros tempos e espaços que não a constituem.  
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A simultaneidade e corte de tempos estão presentes, mesmo que não se aperceba 

disso ao olhar um objeto. A problemática do tempo das imagens é colocada a todo 

instante na vida, embora se use a referência teórica de um tempo linear.  

 

Do mesmo jeito em que se espalham objetos, textos e imagens em uma mesa de 

trabalho, um conjunto escolhido para constituir uma prancha visual vai-se fazendo, 

enquanto a ideia amadurece e projeta um pensamento a ser desenvolvido - e não 

pronto ou constituído, previamente. Desde esse momento inicial de manipulação 

concreta de imagens, conceitos e autores são convidados ao embate teórico:  

 
Assim como o homem forma o centro do horizonte que se estende ao seu 
redor diante de seu olhar, assim também sua existência forma para ele o 
centro da história. Enxergando-se no ponto em que o sol está a pino, ele 
convida os espíritos descarnados do passado a sentar-se à sua mesa. {O 
historiador preside} um banquete de espíritos. O historiador é o arauto que 
convida os defuntos para este banquete de espíritos {para a mesa} 
(BENJAMIN, 2007, p. 1001). 

 

Na pesquisa sobre arte, passado e presente se encontram em reinvenções ou 

mesmo nas “rupturas”, e algo do passado da obra encontra um link com o presente. 

Romper com o passado é, de alguma forma, responder a alguma demanda dele. Por 

isso, compreender a história das obras de arte é também compreender com quem 

se senta à mesa do banquete, suas crenças, sua vida social e sua memória anterior. 

Grande parte dessas lembranças e desse entendimento são irrecuperáveis, mas, de 

modo sintomático, habitam as obras.  

 

Francastel (1982) observa que se está lidando com uma linguagem que tem seu 

próprio sistema de signos que fazem parte da dimensão social, assim como as 

instituições políticas. Diante do pensamento plástico ou figurativo do passado seria 

árbitrário afastar, escolher ou olhar, como acessórios, os testemunhos visuais e 

artísticos. A figuração plástica torna-se inteligível ao se considerarem suas 

especificidades e se validar seu testemunho, pois “seria infantil pensar que os únicos 

valores criados pela História sejam os que a escrita consignou” (Francastel, 1982,   

p. 3).  

 

Ainda hoje, os planos de ensino que norteiam as práticas metodológicas das aulas 

de arte em escolas do ensino fundamental e médio, muitas vezes, ao invés de 



61 

	

somarem capacitação ao professor de área, produzem uma diluição de suas 

potencialidades. As diretrizes dos planos de ensino são quase que desnorteadoras, 

pedagogicamente: ora demandam um saber colossal e cronológico, potencializado 

na escrita e na leitura da história da arte, para ser desenvolvido em uma hora/aula 

semanal, ora são distantes da formação cultural dos alunos, ora suas possibilidades 

amplas se confrontam com a falta de recursos materiais, ora fracassam diante da 

ausência de justificativas coerentes que sustentem, aos olhos dos alunos, a lógica 

de uma sequência que não se perca na passagem entre uma atividade e a 

seguinte...   

 

Não sendo o objetivo desta tese constatar o panorama dos planos de ensino da 

área, faz-se necessário fugir das generalizações superficiais e retomar a busca de 

respostas para a pesquisa de metodologias e ferramentas que tragam mais luz à 

disciplina, encontrando eco em textos fundamentados na pesquisa sobre arte que 

visam a estimular a prática crítica e reflexiva nos estudantes.  

  

Pugliese (2011b) demonstra que o ensino da história da arte atual busca o 

desprendimento da abordagem biográfica e do saber enciclopédico que exime 

educadores e estudantes da salutar prática da “leitura crítica de imagens”. Nota-se 

que a autora se refere à expressão “leitura crítica de imagens”, porquanto percepção 

da obra de arte crivada pelo jogo de diferentes relações conceituais, incluindo o 

deslocamento dos modelos hierárquicos de períodos históricos que se sobrepõe à 

concepção da história da arte como grande narrativa cultural: 

 
Quando se pensa no ensino da história da arte, as ferramentas que 
permitem empreender um estudo que tome o vulto do corpo teórico dessa 
disciplina, há que se contestar livros e apostilas didáticos e paradidáticos 
que repousam em bases teóricas que não buscam problematizar a 
disciplina, limitando-se a reproduzi-la a um corpo doutrinário de uma história 
da arte estática e dogmática (PUGLIESE, 2011b, p. 2911).  

 

Algumas de suas buscas mostram a preocupação da autora, professora de História 

da Arte (Departamento de Artes Visuais do Instituto de Artes da Universidade de 

Brasília, VIS-IdA/UnB), em utilizar como matriz o modelo de montagem proposto por 

Warburg, adaptado ao uso das redes sociais e dos jogos on-line.  
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Em 2011, o projeto de pesquisa orientado por Pugliese sobre a idealização do jogo 

digital Gameduca, destinado a multiusuários (alunos e professores), tinha como 

finalidade funcionar como ferramenta didática e previa uma possível integração ao 

ensino da arte, aproveitando habilidades e competências de muitas crianças e 

adolescentes no uso da internet e das redes sociais. Concebido como material de 

suporte para o ensino médio e superior, os alunos seriam representados por seus 

respectivos avatares, podendo se tornar curadores, historiadores ou artistas em 

diversos contextos expográficos (Figuras 12 e 13).  

 

 

 

 
Figura 12: GAMEDUCA (ícone). 2011. 

Fonte: <http://cargocollective.com>.  
Figura 13: GAMEDUCA (interface gráfica 

interna). 2011. 
Fonte: http://cargocollective.com.  

 

As exposições virtuais deveriam ser montadas, baseando-se na lógica de 

associação de imagens, constituídas nas pranchas de Warburg, através de links que 

conectariam uma imagem à outra. Em consonância, a noção de história da arte se 
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aproximaria da ideia de montagem historiográfica por tempos diversos, através das 

montagens virtuais de exposições que poderiam apresentar obras de diversos 

tempos, mediante adaptação da ideia das “fórmulas de páthos” (PUGLIESE, 2011a). 

 

O site “Warburg Banco Comparativo de Imagens”, disponível para uso na página 

inicial http://www.unicamp.br/chaa/, é vinculado ao Centro de História da Arte e 

Arqueologia (CHAA) do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP).  

 

Dedicado à pesquisa, o site possui o objetivo de apoiar a busca de imagens, 

operando por palavras-chave, título e cronologia, mas pressupõe que o pesquisador 

tenha suas próprias questões teóricas, pois indica somente uma breve biografia do 

artista e não possui links imediatos para plataforma de textos ou análises 

acadêmicas das obras incluídas.  

 

Na data de acesso em 04/06/2015, o site continha 12.270 imagens cadastradas e 

2.200 artistas. Em texto, na página da interface inicial, a procura de imagens 

prometia associar relações entre formas, expressividade corporal, organização 

espacial e ordem cromática, partindo de palavras-chave. Os campos “artista”, “obra”, 

“instituição”, “iconografia”, “técnica”, entre outros, foram apresentados como 

opcionais.  

 

As imagens são relacionadas por palavras-chave que, ao fim, constituem temas, 

sendo indicados pela administração do site, em constante construção, entretanto, 

não por relações de formas, corpo, movimento ou acessórios. Isso se reitera ao se 

selecionar uma única imagem passível de ser vista em detalhes.  

 

Por exemplo, em uma busca rápida, ao digitar o termo “piquenique”, foram 

encontradas 11 imagens - sendo 5 fragmentos de “O Almoço na Relva”, de Claude 

Monet, pintada em 1865 (Figura 14) – apesar de a mesma não ser indicada
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Figura 14: WARBURG Banco Comparativo de Imagens. (captura de tela)  

Fonte: http://www.warburg.chaa-unicamp.com.br 
 

Para exemplificar afins a “Almoço na Relva”, de Manet, surgem várias  sugestões de 

relações comparativas que podem ser vistas em duplas e a imagem de referência 

em zoom. Durante esse procedimento, surge o nome do pesquisador responsável 

que, porventura, as indicou ou as inseriu no site (Figuras 15 e 16).   
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Figura 15: WARBURG Banco Comparativo de Imagens. (captura de tela) 

Fonte: http://www.warburg.chaa-unicamp.com.br 
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Figura 16: WARBURG Banco Comparativo de Imagens. (captura de tela). 

Fonte: http://www.warburg.chaa-unicamp.com.br 
 

Como resultado do processo de investigação no site “Warburg Banco Comparativo 

de Imagens”, tem-se acesso às imagens sugeridas, entretanto, não ao pensamento 

que as fez associadas. É certo que a obra se chamava, inicialmente, “O Banho”, 

todavia os resultados são limitados ao se considerar a empreitada de associar 

imagens de banho, entre si, pois observa-se que alguma escolha prévia, mas 

desconhecida, foi realizada. 

 

Leva-se em conta que a abordagem estética de um ou vários objetos ou de uma ou 

várias obras de arte se baseia, primeiramente, em um momento de ordem sensível, 

de fruição.  Mesmo a obra sendo intraduzível de uma linguagem a outra, a 

continuidade de sua compreensão depende de uma construção teórica. Não bastam 

bancos de imagens que acabam por atuar de modo semelhante aos grandes 

buscadores como Google, Mozzila ou Firefox.  

 

Nos diversos casos descritos, observa-se a concordância com a afirmação de 

Rosengarten (2012) que as ligações históricas entre o arquivo e a fotografia pairam 
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entre a memória individual e a história coletiva e impessoal, pois, mesmo que não 

tenhamos vivido aquele acontecimento, sua imagem, de modo fragmentário e 

parcial, pode habitar a cultura na qual estamos inseridos. 

 

 

2.2. DIANTE DO OBJETO CULTURAL E DA OBRA DE ARTE: “O QUE 

É ISSO?”  
 

No contexto de pesquisa e aprendizagem se, por um lado, o aluno possui grande 

acesso à informação disponível na internet, o reconhecimento de valores estéticos e 

artísticos e a construção do vocabulário específico - que o aluno precisa formar para 

prosseguir com autonomia em sua pesquisa - dependem de escolhas, acertos, erros 

e bagagem artística e cultural que o professor e o aluno possuem e buscam para 

traçar os percursos de ensino e aprendizagem a serem vividos nas aulas de arte, 

porque os mesmos são sempre coletivos e individuais.  

 

Do contrário, o clima torna-se propício à pesquisa biográfica e descritiva, às técnicas 

manuais e aos modos de fazer que liquefazem as aulas em mimetização dos ateliês 

de artistas e de oficinas, porém desprovidas de um saber específico. Muitas vezes, 

parte-se da observação de obras de artistas para as cópias das obras, mas não se 

chega às suas possíveis significações. 

 

Entre o que o artista intenciona fazer, a obra criada, a obra imaginada por quem a vê 

(e no que acredita ver) e a história das imagens exemplares para compor a história 

da arte, há outra realidade: a própria obra. A obra de arte é o ponto de partida, o 

lugar de onde o espectador a inventa e que todo historiador da arte se debruça ao 

perguntar “o que é isso?”, a fim de identificar seu valor:  

 
O valor de um quadro, um poema ou qualquer outra criação de arte se 
mede pelos signos que nos revela e pelas possibilidades de combiná-los 
que contém. Uma obra é uma máquina de significar (PAZ, 2004, p. 60).  

 

Sendo a obra uma “máquina de significar” que não cessa de produzir sentidos para 

o espectador “porque só ele pode pôr em movimento o aparelho de signos que toda 

obra é” (PAZ, 2004, p. 61), a expressão interrogativa “o que é isso? ” que se lança 
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diante de uma obra, precisa ser elaborada e respondida através de linguagem 

específica, por que a arte não compartilha dos mesmos instrumentos que a narrativa 

sobre ela:  

 
A arte não é discurso, é ato. A obra se elabora através de gestos, 
procedimentos, processos que não passam pelo verbal e não dependem 
deste. Seu instrumento é plástico: suportes, materiais, cores, linhas, formas, 
volumes. O que resulta é um objeto, presente em sua fisicalidade, 
independente de todo e qualquer discurso, inclusive, do próprio artista 
(CATTANI, 2002, p. 37).  

 

O discurso narrativo sobre arte não se confunde com a obra, por não ser esta 

ilustrativa da palavra posterior à sua existência. Consideram-se nesta tese, as 

definições de Cattani (2002) que pressupõem diferenças da pesquisa sobre arte e 

da pesquisa em arte. A primeira envolve a história da arte, a crítica de arte, as 

teorias da arte e outras áreas do conhecimento, quando convocadas como 

“conceitos instrumentais” em diálogo com o pensamento visual. A segunda é a 

pesquisa em arte realizada por artistas e diz respeito aos processos de produção do 

pensamento visual que têm, como elementos, os modos de fazer, as técnicas, a 

construção de formas e a reflexão sobre esses processos (mesmo que em vista de 

outras obras).   

 

Ao abordar o contexto teórico sobre o ensino da história da arte, a empreitada crítica 

desta tese assume seu lugar singular no campo da pesquisa sobre arte, de natureza 

bibliográfica, enquanto modos possíveis de se mostrar, ver, interpretar e refletir 

sobre questões emitidas pelas próprias obras.  

 

Estende-se o pensar sobre arte ao ensino da arte, visando ao aproveitamento do 

aprendizado sobre arte, em escolas do ensino formal2 e, em especial, relativas ao 

ensino fundamental e médio, onde as aulas da disciplina tentam conjugar (ou 

submetem) o pensar teórico ao fazer arte. Aulas destinadas a alunos que não estão 

																																																													
2   Nesta tese, não faremos diferenciação entre rede pública e particular de ensino, em que pode 
haver uma variável de carga horária de uma a duas aulas semanais da disciplina Arte, nem quanto à 
clientela ser criança, adolescente ou adulto (o caso da modalidade de Ensino de Jovens e 
Adultos/EJA), pois a metodologia atende aos mesmos conceitos e procedimentos, devendo sempre, 
em qualquer situação, ser revista e adaptada ao conhecimento de cada turma, independente de faixa 
etária.  
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em busca de se tornarem artistas, entretanto inauguram (ou deveriam iniciar) o 

pensamento “o que é isso?”, diante de toda construção histórica, artística e cultural.    

Assim, como Benjamin (2005) considera ocioso meditar sobre o material ilustrado, 

os brinquedos ou livros apropriados às crianças por sentirem-se atraídas desde os 

detritos da construção, do jardim ou da marcenaria, pode-se pensar que é ocioso ou 

irrelevante julgar, previamente, quais são as obras de interesse de crianças, 

adolescentes ou adultos fora do contexto acadêmico de ensino superior.  Não é a 

idade ou o nível de ensino que limita a definição de artistas e obras a serem 

estudadas, mas o interesse despertado em quem as vê.  

 

Com certeza, o foco não está na reprodução das obras, mas na maneira do 

interesse pelos contos de fadas, nas narrativas de constituição e decadência de uma 

saga, a criança lida com as obras de modo tão descontraído como o faz com os 

resíduos, seja pedaços de papel, tecido ou de madeira:  

 
Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que as vai 
imaginando – a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, 
como nuvem que se impregna do esplendor colorido desse mundo pictórico. 
(BENJAMIN, 2005, p.69). 
 

Cabe registrar que as crianças quando não estimuladas à mera cópia do conteúdo 

do quadro negro (em qualquer disciplina) ou à reprodução das imagens à sua volta, 

estão mais dispostas a interpretar, estabelecer associações entre formas, cores, 

materiais e significações, como fazem em suas brincadeiras, investigando o mundo 

de forma lúdica e imaginativa:  

 
Toda pedra que ela encontra, cada flor colhida e toda borboleta capturada já 
é para ela o começo de uma coleção e tudo aquilo que possui constitui para 
ela uma única coleção. Na criança, essa paixão revela o seu verdadeiro 
rosto, o severo olhar de índio que continua a arder nos antiquários, 
pesquisadores, bibliômanos, porém com um aspecto turvado e maníaco. 
Mal entra ela na vida e já é caçador. (BENJAMIN, 2005, p.107). 

 

Independente do público destinado, percebe-se que o processo de conhecimento 

em arte engloba observar, selecionar, organizar, interpretar e julgar fontes históricas 

por imagens e pesquisas bibliográficas. Contudo, essa complexidade de 

organização do pensamento é pouco oferecida a cada educando.   
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Desse modo, a montagem do que poderia ser um álbum de memórias da arte e da 

cultura integra o educar, o pensar e o criar com maior autonomia, estendendo um 

fazer à produção de conhecimento, é possível sua adaptação a toda faixa etária com 

qual se trabalha. Mesmo com crianças em processo de alfabetização também é 

possível desenvolver a montagem das pranchas visuais, pela oralidade e pelo  

reconhecimento de imagens.  

 

Por isso, não se define que tal estudo tenha que ser dirigido, exclusivamente, a 

professores de arte de um nível ou série específicos. Na verdade, pouco impede que 

professores, oficineiros de arte ou artistas promovam a atitude de pesquisa sobre 

arte, utilizando da mesma metodologia.  

 

Desse feito, compreende-se que a associação de imagens em montagens 

temporárias de arquivos fotográficos busca responder às relações que se formavam 

entre as “máquinas de significar”, quando postas em painéis montados para a 

pesquisa. A estratégia de Warburg de eleger formas que ultrapassassem fronteiras 

geográficas e datação cronológica tinha o objetivo de reconhecer como algumas 

formas carregadas de tempos retornavam, sobreviviam e costuravam vínculos, 

mesmo possuindo materialidades e sentidos diversos. 

 

De acordo com Guerreiro (2012), Warburg não se interessava por acompanhar a 

historicidade de uma forma, através dos tempos, representada de determinada 

maneira no Renascimento e de outro modo durante o Barroco. O que o historiador 

batizou de “fórmula de páthos”  constituiu um princípio representativo que não é um 

processo evolutivo nem se trata de formas arquetípicas, mas imagens que possuem, 

ao mesmo tempo, um caráter inaugural e outro, de repetititividade. Ademais, o fato 

de ser visto como forma patética ou expressiva que evoca a expressão das paixões, 

o movimento nas posições dos corpos e nos objetos/acessórios representados não 

subtrai a singularidade da imagem, porque sua reincidência se dá por modos 

diferenciados, em tempos diversos.  

 

A importância do reconhecimento dessas formas de pensamento, só existentes nas 

obras que permaneceram e compõem um acervo visual da humanidade, contribui 

para o entendimento da arte, por meio de um processo de remontagem que reconta 
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a história das obras por uma abordagem diante da qual é possível traçar novos 

percursos e associações.  

 

Por isso, ao se considerar que o discurso, a descrição ou a interpretação não são a 

totalidade da obra, estar-se-à afirmando que, assim como é notório oferecer uma 

vivência prática enriquecedora e efetiva das linguagens expressivas, é preciso 

permitir à teoria fundamentar a prática e reivindicar a inserção da pesquisa desde o 

momento da escola e não apenas no âmbito acadêmico superior, por ser dessa 

familiaridade com a arte e suas histórias que as experiências se tornam um ato de 

compreensão:   

 
Existe, fora da universidade, um preconceito em relação à questão da 
pesquisa e/ou da metodologia na área de artes plásticas, como se fossem 
destruir a inspiração, sufocar a criatividade, enfim, esterilizar a obra, que se 
tornaria, assim, algo sem interesse, subproduto de questões acadêmicas, 
mera ilustração de teorias. O que acontece, na realidade, é  o oposto: 
encontrar uma metodologia de trabalho que ajude a expressar o que se 
quer, e manter o espírito investigativo sistemático são maneiras de 
aprofundar e enriquecer a obra, ampliando a sensibilidade e a qualidade do 
processo criativo (CATTANI, 2002, p. 39).  

 

Infelizmente, tais considerações ainda são distantes das aulas da disciplina Arte, 

que acontecem, muitas vezes, “vitimadas” pela solicitação de trabalhos manuais e 

expressivos, pelo próprio professor especialista ou a serviço da comunidade escolar, 

por ocasião dos projetos, das festas e dos eventos escolares. Tal posição (ou sua 

falta) acaba por reforçar uma educação que “favorece a instituição da dissociação 

entre pensar e fazer, teoria e prática, conceito e ação” (DERDYK, 1989, p. 15).  

 

Apesar de ser evidente que a primeira pergunta ao se enfrentar diante de uma obra 

de qualquer tempo possa ser a já citada expressão “o quê é isso?”, tem-se de  

pensar diante da pesquisa sobre arte com finalidades educativas, como desenvolver 

o interesse dos alunos de buscar respostas e sentidos para o momento inicial. É 

preciso crer - e fazer crer que, ao modo de especialistas, esses alunos podem 

buscar respostas, identificando, descrevendo, comparando e interpretando objetos 

de diferentes procedências e épocas.   

 

Guardadas as devidas distâncias e níveis de investigação com o trabalho de um 

historiador, para as possíveis perguntas “Que é esse quadro sobre o altar? Que é 
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essa estátua no parque? Que é essa vasilha na vitrine de uma loja de 

antiguidades?” (GOMBRICH, 2005, p. 13), é importante ressaltar que nem mesmo 

historiadores da arte e especialistas saberão responder a todas indagações. 

Portanto, não cabe comparar o nível de aprofundamento das respostas entre 

historiadores da arte, críticos e demais especialistas com crianças e adolescentes.  

 

Por outro lado, a atitude investigativa de buscar respostas em uma situação de 

ensino e aprendizagem não pode estar circunscrita a identificar e rotular um objeto 

artístico, mimetizar um texto de um historiador, copiar datas de movimentos, citar 

premiações de artistas e ano de produção de obras sem, ao menos, arranhar no 

sentido que elas trazem e as fazem sobreviver.  

 

Afastando-se das premissas de encontrar respostas totalizantes, as obras de arte 

são por demais sutis para serem expressas em palavras, sendo as experiências da 

arte vinculadas a um determinado saber histórico e cultural:  

 
A arte não é a única realidade que não pode ser descrita. Cada experiência 
concreta apresenta algum grau de resistência à linguagem ou, como diziam 
os antigos escolásticos, individuum est ineffabile. Por outro lado, se apenas 
pudéssemos experimentar aquelas realidades que nomeássemos ou que 
expressássemos em palavras, nossa experiência de vida seria muito pobre. 
Não poderíamos explicar a beleza de uma melodia nem descrever a beleza 
de uma linha.  
 
Nossas reações continuam, assim, profundamente unidas à nossa herança 
cultural, à nossa civilização (GOMBRICH, 2005, p. 24).  

 

Todavia, se existe a dificuldade de expressar as experiências da arte em palavras, e 

é certo que essas vivências se relacionam às heranças culturais, há de se 

considerar que a busca de compreensão dos objetos de arte não acontece de modo 

alienado do confronto com o próprio objeto e de sua interpretação. Mesmo que 

limitada pelas diferenças entre as linguagens, é da proximidade com a produção 

artística e cultural que se dá a crescente complexidade entre as formas de olhar uma 

imagem e compreender suas inserções, relações e passagens no tempo.  
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2. 3. UM “TOUR” PELA TRADIÇÃO DA ARTE NA ESCOLA. 
 

Bastante mal compreendida e assimilada, as interpretações de imagens da arte 

costumam estabelecer elos frágeis entre a teoria e a prática, realizando nas escolas 

uma epopeia de cópias disfarçadas que negam seu lugar e de “desconstruções” de 

obras de arte, como se cada aluno já estivesse apto a reinventar a obra de um 

artista, mesmo que não saiba nada sobre a existência dela.  

 

Duve (2012) 3 acredita que houve um tempo em que o ensino da arte tinha orgulho 

de ser acadêmico, baseando-se na observação da natureza e na imitação de obras 

existentes. O savoir-faire era um lento aprendizado de técnicas e procedimentos que 

não se confundiam com a arte, mas eram vistos como um ofício a ser dominado pelo 

aprendiz.  

 

Com a arte moderna, a imitação e a continuidade das antigas academias foram 

substituídas pelo paradigma “criatividade-meio-invenção”. Os artistas modernos 

abandonaram a tradição do ensino por ofícios e rejeitaram regras e convenções 

estáveis. Como desenvolver a criatividade que cada indivíduo possui como 

qualidade inata passou a ser o enunciado do problema do ensino da arte, propagado 

pelas vanguardas durante a  primeira metade do século XX. Naquele momento, 

cada meio específico voltava sua investigação para os elementos de sua própria 

linguagem, e todo artista precisava mergulhar na invenção de um novo sempre 

novo, que não mais enaltecia a imitação.  

 

Nos anos 70 do século passado, a atitude crítica - baseada nos postulados de 

Joseph Beuys de que “todo homem é um artista” e “pensar é esculpir” - se propaga 

pela arte contemporânea. As ações e performances de Beuys, artista e professor na 

Academia de Düsseldorf, incentivavam os alunos a serem inventivos, unindo arte e 

política e defendendo a presença de um estado da arte nos processos mentais que 

geram a criação.  

 

																																																													
3 Apesar da descrição rápida do pensamento de Duve (2012), não é nosso objetivo (nem o do autor 
citado) realizar um histórico das metodologias do ensino da arte e, por esse motivo, não nos 
deteremos em aprofundar a questão.  
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Somou-se, nas duas últimas décadas do século XX, a veiculação da tríade “atitude-

prática-desconstrução”, tomando o lugar em um ensino da arte que pressupunha ter 

superado modelos anteriores.  Dos filósofos Jacques Derrida e Gilles Deleuze, 

adaptaram-se noções de diferença e repetição, buscando novas vozes e 

suplementos para a falta originária do conhecimento da tradição:  

 
Bastante mal compreendida e mal assimilada, a desconstrução tornou-se na 
década de 1980 um método em destaque. O que foi silenciado é que tal e 
qual, mal compreendida e muito mal assimilada, a desconstrução é apenas 
o sintoma de transtorno que uma geração de professores que vivenciaram a 
crise da invenção sem nunca ter passado pela disciplina da imitação. O 
resultado é que se inculca a alusão desconstrutiva aos alunos que ainda 
não tiveram tempo para construir qualquer cultura artística (DUVE, 2012, p. 
59).  

 

Acreditando que o paradigma moderno “criatividade-meio-invenção” permanece, de 

certo modo, no paradigma pós-moderno “atitude-prática-desconstrução”, sendo 

ambos, tríades ineficientes para o ensino da arte, Duve (2012) observa que tais 

modelos ainda permanecem nas escolas de arte, mesmo nas de nível superior. 

Enquanto o modelo moderno incitava à experimentação e à criatividade em 

laboratórios e oficinas específicas para cada meio, o último modelo adverte aos 

alunos recém-chegados que devem possuir atitude de artista e expressar a si 

mesmos para desconstruir a tradição mal conhecida.  

 

Fundamentado nessas considerações de conflito metodológico entre teoria e prática, 

o autor propõe não um novo modelo, mas uma escola fictícia na qual a experiência 

transforma em vantagens as adversidades dos modelos anteriores e ainda 

existentes. Uma experiência de ensino baseada no conhecimento da tradição, 

mesmo que por meio de reproduções das obras de arte e por simulação de tours 

pela arte do passado, enfatizando o julgamento estético e não a lógica histórica. 

Duve defende a simulação não para o aluno iniciante fingir ser um artista ou utilizar 

da mimesis para criar paródias e pastiches de obras do passado, porém, para 

simular a participação em um jogo lúdico, que trata de julgar, por si mesmo, um 

conjunto de conhecimentos técnicos e teóricos que podem ser transmitidos:    

 
É isso aí. A experiência que proponho é de uma simplicidade infantil, pelo 
menos no papel. Ela valoriza as três máximas nomeadas: simulação, 
tradição, julgamento – que se baseiam em dois princípios de ação: é preciso 
“historicizar” a prática em oficina, e é preciso “estetizar” o ensino teórico. 
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Não quero dizer que devemos embelezá-lo, obviamente, não mais do que 
quero dizer por “prática de historicizar” a ideia de fazê-la seguir qualquer 
progressão imitando a cronologia da história. Seria mesmo aconselhável 
não ensinar a História da Arte como é concebida em geral, isto é, como um 
curso de caráter científico (DUVE, 2012, p. 80).  

 

Entende-se que seria preciso, para a escola ideal do autor que, tanto quanto 

possível, o julgamento estético fosse reintroduzido na construção de uma história da 

arte selecionada de uma tradição pelo próprio professor, que continuaria a traçar 

fronteiras entre o mundo da realidade e o mundo que julga merecer – em seu recorte 

- o nome de arte.  

 

Duve defende a prática de um julgamento estético que não induz ao processo da 

cópia da arte e se vê ao redor ou do funcionamento da arte em congruência com as 

instituições e o mercado de arte. Entretanto, induz a uma formação estética na qual 

o aluno recebe o julgamento de seus professores e continua, por sua vez, a fazer 

suas próprias escolhas, repensando a tradição como transmissão da história da arte 

pelas práticas artísticas:  

 
“Tradição” é o nome da continuidade das práticas artísticas a longo prazo, 
por mais numerosas e violentas que tenham sido as rupturas formais. Para 
a maior parte, além disso, essas rupturas foram concomitantemente 
mudanças no modo da transmissão, e mudanças que os “tradicionalistas” – 
não as reconhecendo como tais – confundem geralmente com o declínio da 
tradição (DUVE, 2012, p. 159).  

 

Isso significa deixar portas em aberto, preparando os alunos para ensaiarem e 

assumirem suas escolhas. “Simular” a reapropriação de métodos, práticas e técnicas 

de aprendizagem, enquanto ideias que regulam o ensino da arte, para o autor, seria 

oferecer a forma ideal de ensino sem modelos prévios, talvez por acreditar que a 

arte não pode ser ensinada, porém transmitida. Preparar alunos para a 

compreensão da arte é-lhes mostrar a incerteza das opções em aberto, por ser 

possível fazer arte com qualquer coisa, seja pintura, escultura, performance, 

instalação, fotografia ou fazer uso de novas mídias digitais, é preciso não resistir, 

previamente, aos modos artesanais por considerá-los técnicas decadentes relativas 

a um passado distante, nem oferecer as novas tecnologias como refúgios seguros 

para o mercado de trabalho:   
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Quando é possível fazer arte com qualquer coisa, não há nenhuma 
convenção que trace uma fronteira segura entre pintura e escultura, 
nenhuma convenção que prescreva esculpir a madeira e a pedra, em vez 
da gordura e do feltro, nenhuma convenção também que proíba pintar flores 
em aquarela, em uma palavra: nenhuma convenção que seja um pacto 
selado uma vez por todas (DUVE, 2012, p. 164).  

 

Enfim, fazer com que os alunos assumam e defendam escolhas, que façam uso com 

liberdade, e que a responsabilidade estética possa se tornar uma prática.  

 

Duve defende que, em matéria de arte ninguém possui autoridade máxima: o artista 

tem a responsabilidade de assumir seu desejo publicamente, sem compromisso ou 

temor de ser julgado. Sua “função” é antissocial, pois a prática artística implementa 

uma ética que não necessita aspirar ao bem comum (no sentido de Aristóteles), mas 

se  fundamenta na ética psicanalítica lacaniana de “não ceder de seu desejo” 

(DUVE, 2012, p. 333).  

 

Não ceder do desejo de manter a arte onde ela se propõe estar, seja escola, 

universidade, oficina, ateliê, museu, galeria, praça, rua ou qualquer aparelho cultural 

é entender que a tradição da arte vai se fazendo pelas práticas e como as práticas 

“estetizam” as histórias das obras que, por sua vez, não necessitam estar 

circunscritas a uma progressão linear. Pensar na arte e nos seus modos de 

ocupação no ensino formal que não diploma artistas, não exclui a possibilidade de 

simular fazer arte e pensar a arte. 

 

Pensar na arte ao modo de um curador, de um especialista, de um crítico, de um 

historiador da arte, de um adolescente ou de um menino que, inserido em 

determinada comunidade escolar, pode ser desperto no desejo de conhecer outras 

culturas, de conhecer formas de representar e apresentar os pensamentos visuais, 

artísticos e estéticos e, também visitando as obras em coleções pelo mundo, 

simulando a visitação através de saltos no tempo e no espaço.  

 

Metodologias que investiguem o pensamento visual e teórico sobre a história das 

obras de arte, sem dissolvê-las em concepções artísticas genéricas, são ainda, 

pouco conhecidas e exploradas na arte educação. As aulas de arte, no ensino 

formal, costumam seguir algumas dessas variantes: ou realizam visitas esporádicas 
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e um tanto aleatórias a uma “história da arte” que ilustra a atividade prática do 

momento, geralmente, vista pela obra de algum artista, seguindo uma linha de 

tempo cronológica ou buscando relações entre a interpretação teórica e a expressão 

pessoal do aluno sobre o referido assunto. 

 

Todavia, a forma do arquivo determina um tipo de historicidade diferenciado, 

seguindo a imagem que traz formas heterogêneas em cada reaparecimento. Ao 

modo do que disse Benjamin, Didi-Huberman (2007b) reafirma que uma verdadeira 

história da arte não precisa contar a narrativa cronológica das imagens, mas 

possibilitar o acesso a algo que só pode ser alcançado por uma montagem 

interpretativa e visual.  

 

Destarte, a reconstrução de vínculos e relações de contraposição e reciprocidade 

entre obras de arte de tempos diversos não foram desprezados por Warburg, assim 

como possíveis relações entre arte, política, literatura, filosofia, antropologia e 

religião. O procedimento de investigar a  mímica dos gestos representados 

demonstra que a pesquisa não se detém na unicidade de uma obra isolada, e se 

depara com a mensagem de que cada obra deve mais à observação de outras obras 

do que à observação direta dos movimentos históricos da arte, criando elos entre si. 

Desse modo, as conexões entre obras de arte e situações históricas podem ser 

vistas ao se empenhar na tarefa de reconstruir elos e contraposições entre os 

objetos de arte (GINZBURG, 2012).  

 

Não se espera comparar em grau as narrativas históricas da arte à subjetividade de 

arquivos de imagens formados por artistas em seus locais de trabalho ou a uma 

seleção realizada em sala de aula. No entanto, compreende-se a importância que as 

vozes de todos os sujeitos que, momentaneamente, estejam na condição de 

pesquisador – seja aluno ou professor - dialoguem com as obras em um território  

semelhante ao que se move o artista, o crítico, o historiador de arte ou  o curador de 

uma exposição:   

 
Para tornar visível a produção contemporânea é necessário o emprego de 
métodos corretos, de modo a extrair de um conjunto de atividades caóticas 
e disformes os contornos precisos de um acontecimento artístico. A 
dificuldade desse trabalho é a exigência de estar sempre disponível para 
recriar parâmetros críticos, reconhecendo a primazia das obras na 



78 

	

deflagração desse processo; do contrário, uma reflexão calcada em 
preconceitos tonar-se-ia uma especulação estética vazia e estéril 
(BASBAUM, 2001, p. 346).  

 

O acesso à construção teórica de qualquer espécie de cultura artística, a partir de 

análise de imagens, não garante a eficiência de um método instrumental em todo e 

qualquer grupo nem fornece receitas para ensinar e produzir arte. Cada instituição 

que promove o ensino e que oferece o acesso constante à cultura e aos aparelhos 

culturais (escola, museu, oficina de arte ou ateliê), coopera para o estabelecimento 

de elos com o vocabulário de cada linguagem, o conhecimento do patrimônio 

histórico, artístico e cultural e a experimentação de linguagens artísticas tradicionais, 

de manifestações culturais diversas e de novas mídias digitais:  

 
Tratar a arte como conhecimento é o ponto fundamental e condição 
indispensável para esse enfoque do ensino de arte, que vem sendo 
trabalhado há anos por muitos arte-educadores. Ensinar arte significa 
articular três campos conceituais: a criação/produção, a percepção/análise e 
o conhecimento da produção artístico-estética da humanidade, 
compreendendo-a histórica e culturalmente (MARTINS, PICOSQUE e 
GUERRA, 1998, p. 13).  

 

Assim sendo, esta tese concorda com as autoras citadas, observando que, pela 

representação estética e simbólica de ideias, o ensino da arte precisa incluir as 

experiências de refletir sobre a produção de artistas tanto quanto dos próprios 

alunos, sabendo  que as experiências constroem sentidos à medida que signifiquem 

algo para cada um de nós. 

 

Olhar para a “tradição” e observar não somente as rupturas formais propiciam não o 

entendimento diferenciado do patrimônio, não enquanto coisa ultrapassada, mas 

sim, enquanto testemunhos de tempos diversos que coabitam nossas cidades. O 

sentido transmitido frente aos movimentos - que se ultrapassam - pode parecer aos 

olhos menos atentos que as mudanças “evolutivas” na arte levem seu passado ao 

declínio.  

 

Destarte, é da troca de olhares e do “tour” entre os tempos que nasce o diálogo com 

a arte e com o espectador enquanto troca viva e dinâmica que dá forma aos 

discursos verbais. Para Cattani (2002), alguns tipos de espectadores como o 
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historiador, o pesquisador e o crítico tentam dar respostas, travando uma 

intermediação entre obra e demais espectadores. 

 

No processo de se passear pela temporalidade das imagens, encontram-se 

heranças dos gestos representados que acusam uma filiação entre uma imagem e 

outra:  “O sintoma daria nome ao coração dos processos tensivos que, depois de 

Warburg, procuramos compreender nas imagens: coração do corpo e do tempo” 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 243). 

 

Fazer explodir o continuum da história introduz um outro calendário de datação de 

tempos. Para Benjamin (1996), o calendário é diferente do tempo dos relógios, ao 

funcionar como monumento da história, guardando seus vestígios em datas 

comemorativas. Diferente da imagem eterna e fixa, fazer do passado uma nova 

experiência faz saltar da linha do tempo a ideia de progresso e continuidade, pois a 

história não é, para ele, o tempo homogêneo, mas saturado de ‘agoras’. Por isso, 

supera a ideia de transição realizar “saltos de tigre” em direção ao passado e, em 

seguida, retornar ao presente.  

 

Tal como o anjo de Klee (Figura 17) interpretado por Benjamin (1996), por um 

princípio construtivo (e não aditivo), a pesquisa histórica deve ser, ao mesmo tempo, 

preservada e transcendida:  

 
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 os 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 tempestade é o que 
chamamos de progresso (BENJAMIN, 1996, p. 226).  
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Figura 17: KLEE, Paul. Angelus Novus, 1920. 

Fonte: http://www.usp.br/ran/ojs/index.php/angelusnovus/index 
 

O parecer de Benjamin sobre o anjo que volta seu olhar para o passado faz 

questionar a necessidade de estabelecer nexos históricos imediatos de causa e 

consequência. Pensar o passado inclui, desse modo, o movimento das ideias e do 

conceito dos “agoras”:  

 
O historicismo se contenta em estabelecer um nexo causal entre vários 
momentos da história. Mas nenhum fato, meramente por ser causa, é só por 
isso um fato histórico. Ele se transforma em fato histórico postumamente, 
graças a acontecimentos que podem estar dele separados por milênios. O 
historiador consciente disso renuncia a desfiar entre os dedos os 
acontecimentos, como as contas de um rosário.  Ele capta a configuração 
em que sua própria época entrou em contato com uma época anterior, 
perfeitamente determinada. Com isso, ele funda um conceito do presente 
como um “agora” no qual se infiltraram estilhaços do messiânico 
(BENJAMIN, 1996, p. 232).  
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Desse contato entre épocas que estilhaçam o tempo em um fio linear, tal como um 

rosário que enfileira suas contas, a representação também apresenta seus nexos  

temporais e que se encontram por semelhanças transculturais, podendo fazer 

compreender os fenômenos do passado, por vaivéns no tempo e no espaço: “a 

‘representação’ faz às vezes da realidade representada e, portanto, evoca a 

ausência; por outro, torna-se visível a realidade representada e, portanto, sugere a 

presença” (GINZBURG, 2001, p. 85). 

 

A investigação sobre a função dos valores expressivos encontrados em obras de 

arte ou em outras imagens culturais trazem a questão metodológica em torno da 

importância da memória e das conexões históricas capazes de revisar fontes, 

investigar formas recentes e transitar por diferentes espaços geográficos, mesmo 

que pela imagem fotográfica, seja analógica, virtual ou fotocópia.  

 

A utilização de um banco de imagens renovável e a possibilidade de criar percursos 

imagéticos demandam direção de sentidos, para que a pesquisa não tome pistas 

falsas ou navegue à deriva.  

 

Torna-se necessário identificar e buscar tipologias, não como modo de 

enquadramento de imagens e redução de significados estéticos e plásticos ou por 

“temas comuns”, mas como um “jogo de continuidade e variação” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 246) que investiga os objetos da cultura com base em um 

ponto de vista, levando em conta o trabalho da memória inconsciente. Isso não inclui 

a compreensão de formas arquetípicas, embora procure as persistências, as lacunas 

e as inversões de significados que a continuidade de uma forma pode apresentar ao 

longo dos tempos.  
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3. A MEMÓRIA DAS IMAGENS DA ARTE E DA CULTURA, 
SEGUNDO ABY WARBURG.  
 
A empreitada de Warburg, em torno das imagens, não se resumia a elas: seu regime 

de historicidade não reduziu esforços para reconstruir o vínculo entre as imagens e a 

história escrita sobre e por uma época. Segundo o próprio historiador (2013), ele não 

se limitou ao mundo da arte e das obras mestras, mas ampliou seu interesse para 

observar a transposição do imaginário do mundo refletido nas formas da cultura, 

geralmente, ignoradas, incluindo em sua contemplação, um panorama que pudesse 

ser reconstruído durante a análise crítica como fatores de formação de estilo.  

 

Seu leque de investigação perpassou expressões heterogêneas como manuscritos, 

festas, cartas, vida amorosa, ornamentos, gravuras decorativas, caixas de 

presentes, livros, faixas de torneios, vestimentas, baús de casamento, penteados, 

literatura, figuras votivas de cera, lemas, movimentos de dança, jóias ou quaisquer 

objetos circunstanciais criados para suprirem as necessidades estéticas do 

cotidiano, do início do Renascimento italiano, em Florença.  

 

Segundo Bing (2014), muitos artigos não publicados poderiam tratar da mitologia em 

Botticelli, da tapeçaria na Borgonha, dos calendários alemães ou de controvérsias 

entre questões da Reforma e da Contra-Reforma, entre uma perplexidade de temas 

para pesquisas.  Com efeito, seu trabalho publicado se tornou um fragmento do 

poderoso testemunho de um edifício maior que desafia a imaginação e a 

complementação por seus seguidores.  

 

A personalidade científica de Warburg descrita por Bing (2014), em discurso de 1958 

(por ocasião da inauguração do busto de Warburg, em Hamburgo), diz algo sobre a 

importância de sua obra teórica e mesmo sobre o que não foi escrito ou publicado, 

mas que, mesmo assim, garantiu ao pesquisador um lugar entre os historiadores de 

arte de sua geração. 

 

Bing (2014) revela que, embora os textos de Warburg não sejam de leitura fácil, 

apenas transmitem uma parte do que significou sua contribuição para a história da 
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arte marcada nos numerosos fragmentos, formulações, ensaios, referências, notas e 

esboços que eram, constantemente, revistos e, muitas vezes, rejeitados e reescritos 

por ele, afora as conferências que restaram somente na forma de relatórios e 

reconstruções de conversas. Além do mais, nos trabalhos publicados pelo Instituto 

Warburg, pode-se identificar o que, em termos de conteúdo ou método, foi traçado à 

sua volta.  

 

A autora relata que, durante suas palestras, muitos pontos estavam além do 

entendimento dos alunos presentes, porém ele se importava apenas com o fato de 

tornar o conhecimento acessível a todos – fossem jovens, velhos, estudiosos, 

amadores e, talvez, até mesmo crianças: “cultura nunca é demais”, dizia Warburg 

(BING, 2014).  

 

Sem se calcar somente pela transmissão dos saberes, Warburg reconheceu as 

possibilidades de desconstrução, de comparação ou de desmonte teóricos, por sua 

própria plenitude e abrangência, embora o modelo incidente gerasse uma 

circunstância de inacabamento:  

 
Warburg substituiu o modelo natural dos ciclos de “vida e morte”, “ grandeza 
e decadência”, por um modelo decididamente não natural e simbólico, um 
modelo cultural da história, no qual os tempos já não eram calcados em 
estágios biomórficos, mas se exprimiam por estratos, blocos híbridos, 
rizomas, complexidades específicas, retornos frequentemente inesperados 
e objetivos sempre frustrados (DIDI-HUBERMAN, 2013a) 

 

Isso quer dizer que as preocupações de Warburg voltavam-se para uma vontade 

constante de despertar uma consciência histórica, artística e cultural no público. Ele 

não estava, exatamente, preocupado em conhecer o teor isolado de obras antigas, 

mas reconhecer, nas rotas de transmissão, os modos com que uma imagem foi 

proferida ou articulada em uma seguinte (BING, 2014).   

 

Cabe lembrar que Warburg, considerado o pai da iconologia, definiu a história das 

imagens como “uma história de fantasmas para gente grande” (MICHAUD, 2013), ou 

seja, como uma história dos vestígios residuais das imagens do passado, a ser 

verificada enquanto gestualidade corporal ou ato social impregnados de símbolos 

que ampliam o problema dos estilos da história da arte para uma história da cultura.  
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História que investe na pesquisa iconológica determinada por intervalos temporais e 

no jogo de aproximações e de conflitos entre movimentos corporais, psicológicos e 

mudanças culturais, implicando na análise comparativa que inclui todo material 

iconográfico capaz de reconstruir a mentalidade de uma dada época, desde 

documentos de menor importância à vida cotidiana.  

 

Para Bing (2014), a contribuição de Warburg à história da tradição não é a de 

verificar o modelo ideal das renascenças nas formas antigas ou perguntar sobre o 

conteúdo copiado.  

 

Imitações da arte da antiguidade eram conhecidas desde o século XV, como o livro 

de esboços de esculturas antigas atribuído a Ghirlandaio ou os muitos relevos 

decorativos do Palácio dos Médici, em Florença, apresentam formato arredondado e 

lembram a ourivesaria antiga – isso já se sabia. 

 

Sem a finalidade de encontrar protótipos ou arquétipos à maneira de Jung, Warburg  

observava os múltiplos passados das expressões figurativas de imagens que, 

cunhadas desde a Antiguidade, foram copiadas, transformadas e reapareceram em 

gerações posteriores.  

 

 

3.1. O JOGO ANACRÔNICO DE TORNAR PRESENTE O AUSENTE. 

 
A temporalidade da qual Warburg modifica a própria concepção de fenômeno 

histórico e tradição, trata do pós vida de imagens da Antiguidade (Nachleben der 

Antike: nach = após, leben = vida) que, mesmo ausentes da memória, conservam 

potencialidades capazes de se reapresentar em algum tempo futuro, em variações 

de formas expressivas e patéticas (e não por meio da influência, da renovação e da 

tipificação simbólica em um dado tempo cronológico, ao modo de Panofsky).  

 
Significativamente, Gertrud Bing insistiu na maneira pela qual a Nachleben 
transforma toda a nossa ideia de tradição: já não se trata de um rio 
contínuo, no qual as coisas seriam simplesmente transmitidas da cabeceira 
para a foz, mas de uma dialética tensa, um drama encenado entre o curso 
do rio e seus próprios redemoinhos. Walter Benjamin, mais uma vez 
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constatamos, não se afastou muito dessa maneira de pensar a 
historicidade. (DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 76). 

 

Ao modo de uma interligação de imagens com intervalos e sem a intermediação de 

recursos conjuntivos entre um tempo de uma imagem e outro, Warburg manteve sua 

pesquisa, persistindo na ideia de que o mais oculto é o mais pulsional e sobrevive 

em outras versões mais modernas, mediadas pela plasticidade e do saber técnico 

de cada tempo.  

 

Semelhante à maneira da montagem visual de Warburg, a “montagem literária” por 

Benjamin (1986) considerava  o texto um aparelho ou instrumento suscetível de 

reformulação, desmontagem e transformação da estrutura e do estilo. Sua 

montagem de citações, também inacabada, enquanto projeto e reunida no “Livro das 

Passagens” (Das Passagen-Werk), articula a temporalidade de um tempo formado 

por “agoras’, e não  o ponto de vista causal entre as partes compiladas de uma 

coleção de transcrições e notas, visto que se destinavam a comunicação entre 

documentos da cultura, sem corresponder a uma cronologia de criação: “citações 

em meu trabalho são como salteadores no caminho, que irrompem armados e 

roubam ao passeante a convicção” (BENJAMIN, 2007, p. 61) 

 

Consequentemente, ao longo dos anos de trabalho, Benjamin redigiu 36 arquivos 

temáticos com palavras-chave e referências cruzadas, totalizando 4.234 fragmentos  

ordenados, espacialmente, por letras maiúsculas e minúsculas para referir-se a 

temas como moda, tédio, exposições, cidade, fotografia, etc., podendo ser feita sua 

leitura por associações ou isoladamente.  

 

A sobrevivência das imagens do passado conduzem à valorização de que nossa 

experiência cultural não necessita ser apreendida de forma isolada ou hierarquizada: 

“É no confronto e na coexistência entre as representações do passado e do presente 

que se geram e se atribuem novos significados às obras artísticas em oposição a 

uma valorização mistificada de significação unívoca” (COELHO, 2012, p. 95)  

 

Como dito anteriormente, o nexo entre as imagens associadas em Warburg não se 

dá por estilos que se opõem, mas por relações construídas durante o jogo provisório 

capaz de fazer com que resquícios da Antiguidade possam ser recordados em outra 
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situação. As “fórmulas de páthos” sobrevivem nas imagens e têm a faculdade de 

serem carregadas pela memória histórica e reativadas em suas significações.  

 

Para Didi-Huberman (2011c), o que Warburg desenvolveu foi sobretudo uma visão 

complexa – ao mesmo tempo que particular – da cultura como um todo, articulando 

a singularidade de cada época a seu contributo imagético, em resposta ao 

pensamento que articula o jogo de montagem das imagens com o saber. 

 

A enunciação desse modelo estrutural e dinâmico de pensar na origem e no retorno 

da forma pelo anacronismo - não como modelo genético nem por questões de gosto, 

mas “a origem como o movimento sempre em ato daquele que, dialeticamente, 

retorna – regressa – e se renova, isto é, concerne ao futuro tanto quanto ao 

passado” (DIDI-HUBERMAN, 2006, p. 111) é o que propõe Warburg e seu 

pensamento em torno da memória de imagens.  

 

Em situação de sala de aula, mesmo que, em algum momento, o aluno conheça a 

linha cronológica de causas, a metodologia anacrônica de Warburg com seus 

desvios  ruma em direção a um jogo, no qual se pode manipular concretamente os 

elementos visuais que organizam o processo de conhecimento, facilitando a 

exposição de uma comparação policêntrica.  

 

Por essa relação com a experiência lúdica, imaginativa e subjetiva, a grande lição 

deixada pelo “jogo” de montagem de imagens de Warburg é que não existe nem 

saber e nem jogo sem páthos ou sem expressão das paixões (seja medo, alegria, 

raiva, vergonha, piedade, sofrimento ou de outra comoção psíquica), assim como 

uma coisa imaginável é algo que não se conhece por inteiro, pois, uma imagem é 

sempre um duplo: “uma imagem é  um vestígio, a imagem de algo não é esse algo, 

como bem sabemos” (DIDI-HUBERMAN, 2011c, p. 33).  
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3.1.1 Sobrevivência e transformação de imagens “mitopoéticas”.  

 
De acordo com Bataille (1988), apenas alguns entre nós ainda querem decifrar céus 

estrelados e telas pintadas, assim como crianças que procuram uma brecha em uma 

cerca para olhar o mundo através das rachaduras.  

 

Warburg talvez mantivesse algo dessa curiosidade aguçada por toda sua vida. 

Sendo primogênito de uma família tradicional de banqueiros, que viviam em 

Hamburgo, na Alemanha, aos 13 anos o menino Abraham Moritz Warburg, nascido 

em 1866 e apelidado Aby, cedera a Max, seu irmão mais novo, o exercício futuro na 

instituição financeira. Como troca, Max deveria presenteá-lo com todos os livros que 

Aby desejasse enquanto vivesse...  

 

O acordo se torna realidade, e Aby Warburg criará sua própria biblioteca, 
constituindo ao longo da vida um vasto e livre campo particular de investigação, que 

teve início na Universidade de Bonn, ao estudar filosofia, religião e história da arte. 

Desse período, destaca-se a defesa de sua tese em 1891, em Bonn e Munique, 

sobre Sandro Botticelli e o emprego de noções que ocupariam sua vida: a 

transmissão do gesto e do movimento de antigas iconografias, desde as antigas 

imagens pagãs e que sobreviveram em outras culturas, nesse caso, o 

Renascimento. Uma década mais tarde, ele ampliaria essa visão, abrindo seu 

interesse para as áreas de antropologia, psicologia da arte  e astrologia.   

 

Trata-se de reconhecer que o deslocamento do ponto de vista também define o 

objeto. Mas, quais os objetos propícios a se observar esse deslocamento na 

história? Didi-Huberman (2013a) responde que tal imagem potente não é apenas a 

imagem de um objeto de arte, ela é também ato (corporal e social) e símbolo 

(psíquico e cultural), ou seja, um “amontoado” de relações que se transformam e 

metamorfoseiam em outras, multiplicando um dado fenômeno cultural.  

 
Para Warburg, de fato, a imagem constituía um “fenômeno antropológico  
total”, uma cristalização e uma condensação particularmente significativas 
do que era uma “cultura” [kultur] num momento de sua história. É isso que é 
preciso compreender, de imediato, na ideia de que Warburg prezava de 
uma “força mitopoética da imagem [die mythenbildende Kraft in Bild]. (DIDI-
HUBERMAN,   2013a, p. 40). 
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Em suma, não havia  dissociação do agir, do crer e do saber de determinada época, 

nem contradição em orientar o olhar para a imagem, considerando as pesquisas 

sobre mímicas gestuais, códigos sociais de cumprimentos, moda, vestuário, 

festividades ou outras manifestações. Daí, reside o deslizamento da história da arte 

tradicional para a ciência da cultura (DIDI-HUBERMAN, 2013a).  

 

Não sendo uma curiosidade gratuita, faz-se necessário obter alguns subsídios sobre 

o entendimento de como o fazer pesquisa de Warburg se estendia pelas demais 

áreas do conhecimento, e o que ele via em cada imagem em potencial, como 

encontro de migrações de horizontes referenciais, antes de se adentrar em 

especificidades conceituais sobre a biblioteca e o atlas visual.  

 

O interesse por áreas tão diversas leva Warburg a realizar uma viagem aos Estados 

Unidos, quando permanece seis meses entre os índios Hopi (ou Moki) e os Navajo 

(Figura 18), entre 1895 a 1896, na região das Montanhas Rochosas, entre Colorado, 

Utah, Novo México e Arizona (Figura 19).   
 

 
Figura 18: ABY Warburg com um índio. [1895-6].  

Fonte: MICHAUD (2013), p. 247.  



89 

	

 
Figura 19: MAPA de Canyons e Rios no Colorado.1871.  

Fonte: http://www.gutenberg.org/files/4316/4316-h/4316-h.htm 
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A reserva Hopi foi formada por inúmeros assentamentos, sendo a mais antiga a 

aldeia Oraibi, datada de, aproximadamente, 1100 d. C. Atualmente, o território Hopi 

é, inteiramente, circunscrito pela reserva Navajo, no Estado do Arizona, EUA.  

 

Falando inúmeras línguas, esses povos enfrentavam constantes períodos de seca e 

falta de água, enquanto tentavam subsistir, principalmente, do cultivo de milho. As 

paisagens de massas rochosas formam platôs de superfície plana, mas de paredões 

que chegam a 300 metros de profundidade até os cursos de água. Durante a maior 

parte do ano chove pouco, a não ser durante o período de chuvas e degelo 

(MICHAUD, 2013).  

 

Por fundarem povoados, alguns abandonados com o passar do tempo, os Hopi e 

demais assentamentos, relativamente próximos, foram chamados “Pueblos” pelos 

espanhóis, durante o século XVI, para serem diferenciados dos demais grupos 

indígenas de característica nômade.   

 

Durante sua passagem pelas aldeias, Warburg enlaça seus modos de pesquisa à 

experiência de observar a vida, a crença e a cultura desses povos, em busca de 

perceber traços semelhantes entre representações do paganismo clássico europeu 

e da cultura indígena americana:  

 
Duas experiências em território indígena sobretudo o marcaram 
profundamente; é à luz delas que começou a entender seus problemas 
europeus. Assistiu primeiro aos rituais das festas indígenas, a danças que 
expressavam manifestamente sentimentos religiosos; observou 
semelhantemente a maneira com que se formam e se transmitem os 
símbolos [...]   (Saxl, 1929, apud SAMAIN, 2012a, p. 61).   

 

Em conferência de 19234 e em escritos posteriores, Warburg observa o animismo 

presente na vida prática e na interpretação simbólica dos fenômenos da natureza 

pelos indígenas, compara esse processo de figuração e metamorfose expressiva, 

poética e mitológica sobre o mundo, identificando parentescos e diferenças com a 

simbologia das serpentes no culto dedicado a Dionísio, através da dança das 

Mênades (Figura 20) e no mito de Laocoonte (Figura 21), na Grécia Antiga.  

  
																																																													
4 Ao estar internado para tratamento psiquiátrico, Warburg realiza na clínica Bellevue a pedido de seu 
médico, a palestra “O Ritual da Serpente. Um relato de viagem”. 
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Figura 20: MÊNADE Dançando. Época neoática. 

Fonte: DIDI-HUBERMAN (2013a), p. 258. 

 

	
Figura 21: LAOCOONTE e seus filhos (Cópia). [ca. 50 d.C]. 

Fonte: DIDI-HUBERMAN (2013a), p. 194. 
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Para Warburg (1939), a Mênade ou Bacante, figura habitual do culto a Dionísio era 

representada dançando, freneticamente, enquanto segurava serpentes que, mais 

tarde, iriam ser despedaçadas.  A dança quase selvagem em honra do deus 

culminava em êxtase, transe, orgia e sacrifício de sangue, ultrapassando em 

perversidade o ritual Hopi.   

 

A figuração dos corpos retorcidos em analogia com a serpente opera uma lógica de 

construção no texto warburguiano que remete à fórmula patética. A imagem 

esquemática do corpo retorcido é comparada ao grupo escultórico do sacerdote 

Laocoonte5 e seus dois filhos,  no qual a representação da figura da serpente, por 

ser força poderosa e trágica, demonstra a encarnação do sofrimento humano e da 

morte sem chance de redenção ou purificação.  

 

Durante sua viagem à América, suas impressões sobre o território indígena mostram 

como o historiador inicia a análise dos processos de formação e transmissão do 

símbolo da serpente, em interação com as atividades de subsistência, o espaço 

geográfico e as formas expressivas, míticas e culturais: 

 
A região é  um deserto árido. A chuva só cai em agosto, acompanhada por 
violentas tempestades. Se ela não vier, todo o árduo trabalho de um ano de 
agricultura e da horticultura miseráveis dos índios (milho e pessegueiros) 
terá sido inútil. Se o relâmpago aparecer, a fome se afastará nesse ano  
(Warburg, 1923, apud MICHAUD, 2013, p. 263). 

 

O desejo de chuva pelo relâmpago era acompanhado do receio dos raios. Por esse 

dualismo, os Hopi manipulavam os sentimentos de medo e esperança e o 

enfrentamento da natureza, em prol de uma boa colheita pela semelhança das 

formas sinuosas da serpente e zigue-zague dos raios:  
 
O que há em comum entre o relâmpago e a serpente, que apresenta um 
máximo de movimento e um mínimo de superfície, é a forma deles, seus 
movimentos misteriosos, sem ponto de partida ou de chegada manifestos, e 
seu caráter perigoso (Warburg, 1923, apud MICHAUD, 2013, p. 263). 

  

																																																													
5 Laocoonte era um sacerdote troiano que adverte sobre os perigos do cavalo de Tróia, desconfiando 
do presente dos gregos e jogando sua lança contra a oferenda dada a Minerva. Enquanto fazia um 
sacrifício a fim de verificar seus presságios, Laocoonte e seus filhos são surpreendidos por duas 
serpentes que os sufocam e, em seguida, refugiam-se aos pés da estátua no templo, fazendo os 
troianos acreditar que fora punido por ofender a deusa (BULFINCH, 2006). 
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Para o índio, o perigo dos raios poderia ser manipulado, concretamente, na forma de 

zigue-zague da serpente que foge: “para ele, o raio é a serpente” (Saxl, 1929, apud 

SAMAIN, 2012). Assim, os hopis seguravam, simbolicamente, o inapreensível pelas 

formas sinuosas e pela situação de perigo, “domando” as serpentes/raios, enquanto 

os dançarinos do ritual colocavam-nas à boca (Figura 22).  
 

 
Figura 22: DANÇA ritual da serpente nos índios Hopi. [192_?] 

Fonte: <http://www.engramma.it> 
 

De acordo com Warburg, o índio elege a serpente por uma afinidade eletiva, e a 

representação de seu pensamento desloca-se para a metamorfose entre homem e 

animal, desejando fazer “vir o relâmpago apropriando-se dele por mimetismo” 

(WARBURG, 1923, apud MICHAUD, 2013, p. 264).   

 

Portanto, o ritual mágico traz, para Warburg, a mímica que se apropria de um objeto 

pelo contorno externo das formas da serpente e dos raios. O desvendar dos 

enigmas pictórico e ritualístico dependem, dessa maneira, da compreensão sobre a  

incorporação e a metamorfose de um objeto em outro.  

 

De fato, longe de se apresentar apenas como uma curiosidade antropológica de 

uma viagem exótica, a compreensão do Ritual da Serpente pelo autor demonstra 

sua vontade em observar as analogias e migrações do símbolo, entre a continuidade 
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para a expressão figurativa e a personificação do domínio da natureza. São 

estratificações em camadas que serão reveladas pela iconografia. 

 

Entretanto, nota-se que o autor dialetiza seu ponto de vista, opondo a ideia das 

formas retorcidas na eminência de um perigo mortal à serpente do ritual Hopi: uma 

forma animística e cosmológica que, apesar de ser assustadora, não encontra 

equivalência na tragicidade dos exemplos citados da  Antiguidade (Figura 23).  

 

 
Figura 23: INDIO Hopi durante o Ritual da Serpente. 1924.  

Fonte: DIDI-HUBERMAN (2013a), p. 195. 
 

Logo, o uso da serpente na Grécia Antiga contrasta com a dança dos índios Moki, 

distante da associação com o sofrimento humano e, tornando-se o ponto culminante 

que dá sentido à dança indígena (WARBURG; MAINLAND, 1939).   

 

Quase como um adorno corporal simbólico de devoção e temor, mas também de 

vontade domínio das forças da natureza,  constata-se que a figuração das serpentes 

apontam ora para a ideia do raio e da trovoada, ora para as mensageiras dos 

pedidos de um clima mais ameno e propício à farta colheita que depende da chuva, 

ora para uma vivência ritualística que envolve a captura animal, a manutenção das 

espécies capturadas em um espaço reservado, a alimentação, o domínio corporal 

(com a boca cerrada, imobilizando o réptil) e seu reenvio para a paisagem árida e 

simbólica, para onde as serpentes devem voltar e levar os pedidos de chuva. Todas 
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essas formas simbólicas estão interligadas e não se apresentam isoladamente, para 

os Hopi.  

 

O simbolismo da serpente está, desse modo, associado à vida e às condições 

climáticas da região dos Pueblos, apesar de que, desde fins do séc. XVII, 

houvessem sofrido contato com a Igreja Católica através dos espanhóis, se 

mantiveram devotos dos fenômenos naturais, de animais e de plantas.  

 

Nas aldeias Hopi, as serpentes possuíam formas sinuosas e suas cabeças eram 

envoltas em plumas, como se as penas dos pássaros pudessem levá-las ou torná-

las mensageiras aladas. Acreditava-se que a serpente era uma criatura rastejante 

que poderia varrer os caminhos espirituais, fazendo-se de travessia e de acesso 

entre os desejos dos homens indígenas até seus deuses.  

 

De modo semelhante, observa-se que também os Navajo consideravam a 

representação de serpentes sinuosas, como as feitas em madeira tingida e um fio de 

algodão do qual pende uma pena (Figura 24).  

 

 
Figura 24: LITTLE Singer. Snake, part of Wind Altar .1903. 

Fonte: https://www.brooklynmuseum.org/ 
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Esquemas formais parecidos eram encontrados em pinturas sagradas feitas com 

areia colorida no interior das construções kiva (Figura 25), nas quais se tinha acesso 

à habitação por escadas de madeiras externas, onde se entrava pelo andar superior, 

com a finalidade de defesa e proteção.  

 

  
Figura 25: ESPECTADORES aguardando a Dança da Serpente. 1896. 

Fonte: HOUGH (1901), s.i.p.  
 

Salas subterrâneas (Figura 26) também eram acessadas por escadas e dedicadas 

às práticas tradicionais, como contar histórias para as crianças e realizar cerimônias, 

durante o Ritual da Serpente que acontecia parte no subsolo e se estendia ao ar 

livre, onde aguardavam os espectadores.  
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Figura 26: INTERIOR de Kiva. Walpi Pueblo [ca. 1899] 

http://www.ancestral.com/cultures/north_america/hopi.html 
 

Os motivos, que misturavam serpentes e penas, entrelaçavam-se a padrões 

geométricos representativos de nuvens que garantiriam a chuva. Dessa forma, 

serpentes, penas, nuvens e trovões eram padrões comuns entre os Hopi e outras 

tribos Pueblos, podendo ser usados como símbolos de clãs (Figuras 27 e 28).  

 

 
Figura 27. SERPENTE como Relâmpago.  
Fonte: WARBURG; MAINLAND (1939), 

p.44.  

 
Figura 28. ALTAR. Pintura Hopi em kiva com 

oferendas. [ca. 1890-1900]. 
Fonte: http://www.ancestral.com 

 

Do contato com desenhos coloridos Warburg observa, pela primeira vez, as relações 

de metamorfose entre a vida social, a visão do cosmo e os símbolos primitivos dos 

Hopi.   
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Em uma ocasião, o sacerdote Cleo Jurino e seu filho Anacleto, de Cochiti, visitam 

Warburg em um hotel em Santa Fé e fazem alguns desenhos, a seu pedido. O pai 

fazia pinturas em areia (assim como os Navajo que, provavelmente, adotaram a 

prática após terem se refugiado junto aos Hopi, fugindo dos espanhóis no séc. XVII) 

e, apesar da resistência inicial, aceitou desenhar e falar sobre sua tradição ao 

historiador. 

 

O desenho (Figura 29) mostra uma numeração (WARBURG; MAINLAND,1939), a 

partir do relato oral de Jurino. A serpente de água Tzitz Chu’i sinuosa domina o 

espaço do papel, aparecendo sem penas, com língua em forma de ponta de lança e 

ao modo de um grande relâmpago no céu.  Os anéis em sua cauda significam que 

quem não diz a verdade pode morrer antes de contar até quatro.  

 

 
Figura 29. DESENHO Cosmológico de Cleo Jurino. 1896. 

Fonte: WARBURG,  MAINLAND (1939), p. 44. 
 

Abaixo da serpente, a representação da casa-mundo: seu formato externo aparenta 

um telhado escalonado em degraus, em meio a riscos, representando relâmpagos. 

Nas laterais, a chuva cai e, ao mesmo tempo, na parte interna, um arco-íris surge. 
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Imediatamente abaixo dele, está a representação de um fetiche e de nuvens que 

demonstram o desejo da chuva. 

 

Assim, a casa-mundo invoca a tempestade e seus benefícios para uma boa safra 

através das práticas mágicas que, durante o ritual, surgem com o manuseio de 

serpentes vivas (WARBURG; MAINLAND,1939).    
 

Em nosso entender, talvez o telhado da casa em degraus represente a paisagem 

dos canyons, fazendo analogia com a própria região geográfica dominada por platôs 

e, mais claramente, demonstra uma adaptação da visão cotidiana de suas próprias 

habitações.  

 

De maneira semelhante, as nuvens, em um espaço interno, não dizem que estão em 

um interior de uma casa, mas que são elementos simbólicos devocionais que, junto 

aos fetiches, representam a área sagrada da construção, no subsolo, onde o altar e 

as oferendas são dispostas para agradar às forças sobrenaturais.  

 

Os Pueblos alimentavam as serpentes soltas no kiva (Figura 30), que chegavam a 

uma centena (WARBURG, 2005).  

 

 
Figura. 30. SERPENTES no Kiva. 1897.  

Fonte: JAMES (1903), p. 120.   
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Durante dezesseis dias, as serpentes eram alimentadas, consagradas, imergidas em 

água sagrada e, violentamente, jogadas sobre uma pintura de areia ao chão, de 

modo que o desenho fosse apagado e a cobra coberta pela areia levantada. Para 

Warburg (2005), tal gesto tinha a finalidade de invocar a força dos relâmpagos e a 

chuva.  

 

O festival culminava na recaptura das serpentes vivas no kiva, quando o sacerdote e 

demais participantes saíam para o exterior com as serpentes na boca e ao redor dos 

ombros, enquanto alguns as distraíam com chocalhos e bastões de penas. A dança 

em si durava cerca de meia hora na área externa entre as habitações, e a cerimônia 

era finalizada com a devolução das diferentes espécies de cobras à paisagem, e 

essas poderiam retornar ao mundo espiritual como mensageiras (WARBURG; 

MAINLAND,1939).    

 

Logo, a serpente, nesse ritual, não era vítima de sacrifício, ao modo das Mênades, 

nem emissária da morte vingativa, como na passagem mitológica sobre Laocoonte e 

seus filhos.  

 

Divergente da transmissão da antiguidade grega ou da herança cristã que 

propagava a serpente como o mal, portadora de uma força destruidora que anuncia 

o sofrimento humano, a serpente pelos Pueblos figura a ideia de continuidade da 

vida em um território hinóspito. Por isso, encarna um espirito que regula as práticas 

sociais de comportamento (dizer a verdade) e as práticas místicas em torno da ideia 

de salvação/sobrevivência, devendo ser alimentadas e cuidadas durante o período 

de devoção até sua soltura.   

 

É, nessa perspectiva, que a análise das relações entre a representação de um 

objeto, um modelo formal, a percepção do mundo e seus fundamentos simbólicos 

estendem as fronteiras do estudo da arte, por Warburg.  

 

Outrossim, a transmissão cultural de símbolos é vista pelo historiador em outros 

desenhos. Neles, Warburg observa trabalhos de crianças Hopi, frequentadoras de 

escola regular, nos Estados Unidos. A partir de então, investiga a hipótese de que 
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significados mitopoéticos seriam, talvez, somados e adaptados, em uma tentativa de 

unir o mundo Hopi à nova cultura assimilada:  

 
Uma vez convidei as crianças de tal escola a ilustrarem o conto de fadas 
alemão ‘Johnny-Head-in-the-Air’ [Hans-Guck-in-die-Luft] – que elas não 
conheciam – porque nele consta uma tempestade, e eu desejava ver se as 
crianças desenhariam o relâmpago realisticamente ou na forma da 
serpente. Dos catorze desenhos – todos muito alegres, mas também sob 
influência da escola norte-americana – doze foram desenhados 
realisticamente. Mas dois deles de fato retrataram o indestrutível símbolo da 
serpente de língua de flecha, conforme encontrada no kiva (WARBURG, 
2005, p. 28). 

 

Em um dos desenhos, o imaginário segue junto à tentativa de representação em 

perspectiva do esquema de uma construção em telhado de duas águas, diferenciada 

da arquitetura típica dos Pueblos. Contudo, estão presentes as formas das nuvens e 

dos raios sinuosos que têm, em suas extremidades, formas de lanças, assim como 

as serpentes desenhadas nas pinturas de areia pelos sacerdotes, no interior da 

construção Kiva (Figura 31). 

 

 
Figura 31: DESENHO de aluno indígena, com raios e forma de serpente. 

Fonte: WARBURG (1939, p. 44). 
 
Ao mostrar o processo de transmissão cultural de símbolos na memória  social, 

Warburg transforma nossa percepção da arte e da cultura não apenas relativas ao  

Renascimento, no entanto, sua análise da iconografia mostra que esses retornos a 

esquemas mitopoéticos e simbólicos da representação não se isolam em  datação 

cronológica ou de espaço-tempo restritos a uma tipologia início-fim.   
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No rascunho de sua conferência sobre a serpente, Warburg fez alusão ao estudo da 

linguagem dos gestos do etnógrafo Garrick Mallery. Para esse autor, em “Sign 

Language among North American Indians Compared with among other Peoples ad 

Deaf-Mutes” (1880), há semelhança entre gestos de várias épocas, expostos em 

imagens populares da Itália do século XIX,  em obras renascentistas,  em gestos 

vernaculares e em gestos dos índios norte-americanos para identificar a figura de 

um ladrão, por exemplo (MICHAUD, 2013).  

 

Entretanto, Warburg não visava a identificar um modelo de modo unívoco. Anos 

após o estudo sobre Botticelli, a linguagem dos gestos passa da identificação  das 

disposições das figuras nos planos à seleção do fluxo de movimentos e transporte 

das figuras entre os planos das representações, independentes de sua significação, 

para recair sobre o processo de figurabilidade, ou seja, sobre o conjunto simbólico 

que sustenta a obra sem limitar-se a processos técnicos e formais. Contudo, é 

importante esclarecer que esse “movimento” refere-se a uma transferência ou 

transposição de distâncias anacrônicas, como explica Didi-Huberman:  
    
Esse movimento são saltos, cortes, montagens, estabelecimentos de 
relações dilacerantes. Repetições e diferenças: momentos em que o 
trabalho da memória ganha corpo, isto é, cria sintoma a continuidade dos 
acontecimentos. O pensamento warburguiano abala a história da arte 
porque o movimento que abre nela constitui-se de coisas que são, ao 
mesmo tempo, arqueológicas (fósseis, sobrevivências) e atuais (gestos, 
experiências). (DIDI-HUBERMAN, 2013, apud MICHAUD, 2013, p. 24)   

 

Nessa reflexão, não basta ao pesquisador observar as transformações  das 

imagens, a descrever e explicar os fatos, trata-se de se colocar em movimento e em 

reciprocidade o saber e o objeto do saber, se houver a consideração de que a 

história da arte de Warburg “não é uma simples narração de um ponto a outro” 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, apud, op.cit., p. 25). 

 

Acompanhar entre intervalos de tempo essa “sobrevivência” (DIDI-HUBERMAN, 

2013a) ou “após-viver” (SAMAIN, 2012a) da imagem é o termo que Warburg usava  

[Nachleben] para abarcar todo esse processo que fundamenta a ressurgência, 

lembrança, memória ou recordação das imagens após a antiguidade, ou ainda, as 

sedimentações e as movimentações das afinidades simbólicas que atravessam 
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tempos e não podem ser confundidos com a sequência de acontecimentos que 

atravessam nossas histórias coletivas:  

 
Nachleben remete, então, a uma história de fantasmas, de “aparições” e de 
“desaparições”, de “retornos”, de “evanescências” e de “silêncios”; um 
tempo que se cala, some, para reaparecer como outra, em outra época. [...]. 
Nachleben são formas ou, melhor, “imagens de patético” humano 
(Pathosformeln) que se pensam e dialogam no tempo. Nachleben não pode 
todavia ser entendido numa linearidade histórica: a Antiguidade, a Idade 
Média, a Renascença, o Modernismo, o Pós-Modernismo. Nachleben  não 
pertence ao tempo da história, e, sim, ao tempo das imagens (SAMAIN, 
2012a, p. 57-8).  

 

Logo, o após-viver ou a sobrevivência de um páthos – tal qual a situação de perigo 

ou de transcendência espiritual nas figurações mitopoéticas das serpentes, 

testemunham processos de transmissão e de transformação que se presentificam e 

se tornam acessíveis, à medida que os enigmas figurativos e simbólicos são 

revelados em suas camadas de significados.   

 

 

3.2 A BIBLIOTECA E OS LIVROS SOB A “LEI DA BOA VIZINHANÇA” 
 

Settis (2012) afirma que a dificuldade de conhecer as proposições de Warburg se 

deve ao enlace de seu pensamento integrados a um único projeto, porque depende 

da compreensão de seus escritos (muitos inéditos), da organização de sua biblioteca 

e das relações com que constituía  o atlas visual, em  um processo amplo e solidário 

entre si.  

 

Desse feito, a forma de organização de sua biblioteca acompanha seu modo de 

pensar e criar narrativas que perpassam as áreas diversas do conhecimento, às 

quais Warburg dedicou seu tempo.  

 

Quando a promessa de seu irmão Max se tornou realidade, Aby Warburg criou a sua 

própria biblioteca, constituindo um vasto campo de investigação que, na época de 

seu falecimento, chegava a 60.000 livros e 25.000 gravuras e ilustrações.  
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Embora o acordo de Warburg com Max, aos 13 anos, renunciasse sua primogenitura 

em troca de livros, somente aos trinta e cinco anos Warburg inicia, 

sistematicamente, sua coleção e contrata, em seguida, Fritz Saxl como bibliotecário.  

 

Uma década depois, o acervo somava algo próximo de 15.000 volumes, a maioria 

em alemão e Italiano, dispostos na casa de sua família, ao longo das paredes de 

salas, corredor, despensa, porão e banheiros até que foi transformada em instituto 

de pesquisa, ao ser alojado na Universidade de Hamburgo e inaugurado em 1926 

(KRAYE, 2012).  

 

Saxl formou-se em história da arte e arqueologia em Viena, especializou-se na 

pintura barroca de Rembrandt e, mais tarde, estudou textos medievais sobre 

astrologia e mitologia, em Roma. Durante a Primeira Guerra Mundial, serviu ao 

exército austro-húngaro, retornando à biblioteca em 1919, quando assume a direção 

da “Biblioteca da Ciência da Cultura” (Kulturwissenschaftliche Bibliothek 

Warburg/KBW), até 1924. Durante sua direção, Saxl junto a Gertrud Bing reuniram 

escritos para edição, realizaram conferências e iniciaram a divulgação da 

metodologia proposta por Warburg.  

 
A edição dos escritos de Warburg permanece, ainda hoje, fragmentária, apesar de a 

seleção dos textos ter iniciado em 1921. Entre tese, anotações, palestras realizadas 

e inéditas, extratos, cartas, cadernos inteiros sobre palavras-chave e títulos,  livros 

impressos e não publicados, a impressão e a divulgação em escala maior de seus 

textos foram várias vezes adiadas, talvez agravada pela guerra, a internação de 

Warburg, de 1921 a 1924 e a mudança para fora da Alemanha.  

 

A transferência ocorreu por ocasião do nazismo, em 1933, sob o pretexto de 

empréstimo de três anos à Inglaterra, quando acabou por permanecer em porões 

durante onze anos, até sua incorporação pela Universidade de Londres, sob o nome 

The Warburg Institute e onde permanece até os dias atuais.  

 

Entretanto, o fundador da iconologia moderna não cessou de acumular seu acervo 

particular nem mesmo durante o período da guerra, se considerarmos que, ao 

menos 1500 obras, 5000 fotografias e outros, como cartões e selos postais alemães, 
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foram adquiridos entre 1914 e 1918, embora mais da metade dessas aquisições 

tenham se perdido, talvez durante o período de transporte em navios para Londres  

(DIDI- HUBERMAN, 2012). 

 

Na arquitetura da biblioteca em Hamburgo, acima da porta de entrada, a inscrição 

com a palavra grega “Mnemosyne” que designa memória, direcionava a relação 

metodológica com a instituição de pesquisa (Figura 32).    

 

 
Figura 32: ENTRADA com a inscrição "Mnemosyne". [19__?] 

Fonte: <http://www.engramma.it>   
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A ideia da transmissão de acontecimentos entre gerações também está relacionada 

a Mnemósine. Benjamin amplia seu sentido mitológico, associando a deusa à figura 

do narrador encontrado nos contos maravilhosos, como Sherazade, a personagem 

que ao contar e interromper histórias ao longo de mil e uma noites ao rei Schahriar  

tece uma cadeia de histórias interligadas entre si, imaginando “uma nova história em 

cada passagem da história que está contando” (BENJAMIN, 1996, p. 211). 

 

Criando elos entre as áreas de conhecimento, a biblioteca de Warburg deveria ser 

um espaço de ordenação dos livros que obedecia a um sistema de classificação 

diferenciado criado por Warburg e Saxl e tinha como lugar de apresentação a Sala 

de Leitura e Seminários (Figura 33).  

 

 
Figura 33:  SALA de Leitura da Biblioteca Warburg, em Hamburgo. 1926. 

Fonte: http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/posts/2013/05/18/a-arte-de-warburg-497082.asp, (2013) 
 

Nesse sistema, a cultura e a expressão estavam estruturadas sob quatro categorias 

(Imagem, Ação, Palavra e Orientação) que correspondiam, respectivamente, a um 

piso dos quatro andares da biblioteca, em andares acima da Sala de Leitura e 

Seminários:   
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Partia-se da Imagem (Bild: primeiro nível, agrupando as expressões 
figurativas desde a Arte pré-clássica até a Arte contemporânea) para se 
chegar ao topo imperativo de todo trabalho intelectual: a Ação (Aktion: 
quarto nível e categoria das tomadas de posição diante da História do 
mundo), tendo-se atravessado os segundo e terceiro níveis, 
respectivamente as seções da Palavra (Wort: tanto Linguagem e Literatura 
como Transmissão da literatura clássica) e da Orientação (Orientierung, ou 
seja, os corredores heurísticos do pensamento humano: Ciência, Religião, 
Filosofia). (SAMAIN, 2011, p. 35).   

 

A forma elíptica da biblioteca, imitando a ordem com que se movem os planetas, 

acolhia a classificação dos volumes  feita de modo diferenciado: os livros não 

obedeciam a uma posição fixa e catalogada nas estantes, concernente ao nome dos 

autores, mas por afinidades:  

 
Esta biblioteca sempre em movimento e em mudança era, de certo modo, a 
cada dia, recriada e reinventada em função de um princípio que Warburg 
qualificava de “Lei da boa vizinhança”. Boa vizinhança devida à capacidade 
que os livros teriam de se relacionar uns com outros e, sobretudo, de 
despertar no leitor perspectivas, cumplicidades, conivências e 
correspondências heurísticas cada vez mais ricas (por serem também mais 
complexas) (SAMAIN, 2011, p. 35).  

 

A “lei da boa vizinhança” intencionava organizar os livros não por áreas definidas do 

conhecimento, pois, os mesmos poderiam migrar de uma seção a outra, mas por 

associações e analogias comparativas entre áreas diversas. Desse modo, o 

pesquisador pode obter respostas para uma dada questão apresentada durante a 

leitura de um livro e ter sua resposta encontrada em outro livro ao lado, seu “bom 

vizinho”.  

 

Ao privilegiar as relações de migração, Warburg remete à questão das relações no 

romance social “As Afinidades Eletivas” (2014), escrito por Goethe em 1908, em que 

na quarta parte do primeiro capítulo, conversas sobre o que são afinidades versam 

sobre parentesco, laudo descritivo de um bem imóvel, a vida, o amor e relações 

entre elementos químicos.   

 

Nessa passagem, o barão Eduard contrata um amigo para mensurar sua rica 

propriedade em torno de um castelo, onde continha repositórios de documentações 

recentes e do passado, guardados e classificados em  recipientes, pastas, quartos,  

armários  e  caixas. Certa noite, Eduard e o Capitão, seu amigo, tentam definir para 

Charlotte o que é o conceito de afinidade que não o de parentesco.   
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 Assim, os dois personagens masculinos prosseguem, definindo a expressão 

“afinidades eletivas” enquanto algo que guarda relação, primeiramente, consigo  

mesmo para, em seguida, estabelecer elos com as demais coisas, considerando 

impressões de diferenciação, unificação e mediação entre os elementos escolhidos,  

em detrimento de outros.  

 

Usando uma linguagem baseada em reações químicas, o Capitão pondera que um 

experimento prático e visual tornaria compreensível aquilo que, aparentemente, se 

considerava difícil, ao modo de uma reação química que aparenta ter alguns  

elementos como ausentes ou “mortos”, porém estão, de  fato, prontos  à  ação, 

atraindo, consumindo uns aos outros ou ressurgindo por uma nova configuração: “é  

nesse  ponto  que  lhes  atribuímos  vida  eterna” (GOETHE, 2014, p. 32).  

 

Nota-se que a relação com a memória não se apresentava somente na organização 

dos livros e sua proximidade por “boa vizinhança”. Warburg pesquisava essas 

relações em sua biblioteca tanto em imagens fotográficas quanto em relações 

mitopoéticas ou em romances literários. 

 

As “afinidades eletivas” eram observadas, primeiramente, na interpretação de um 

dado objeto para, em seguida, analisar possíveis ligações, diferenciações, 

unificações que tinham elementos mediadores para o desenvolvimento da análise, 

mesmo que esses não fossem, imediatamente, identificados. Assim como sugere o 

personagem Capitão, de Goethe, a experiência da pesquisa e da visualização dos 

elementos em reação conjunta, integram um arranjo que possibilita o ressurgir de 

elementos tidos como mortos em uma nova configuração, garantindo a renovação 

de sua vida.  

 

Porquanto fator associativo determinante de regresso a períodos diversos, desde a 

mitologia grega, passando pela vida social de cada época estudada, as afinidades, 

as diferenciações e as metamorfoses que unificam e modificam imagens artísticas e 

motivos culturais - através do conceito de Nachleben, formam um campo de 

associações que sobrevivem em torno da memória de longa duração que 

transcende fronteiras fixas da historiografia:  
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Esse [Nachleben der Antike] é o “problema fundamental”, do qual a 
pesquisa arquivística e a biblioteca tentaram reunir todos os  materiais, a fim 
de compreender suas sedimentações e as movimentações de terrenos. É 
também o problema fundamental que Warburg tentou confrontar no próprio 
campo – e no tempo curtíssimo – de sua experiência indígena (DIDI-
HUBERMAN, 2013a, p. 43).  
 
 

Conforme Didi-Huberman (2003), a coleção de documentos - que relata essas 

sobrevivências - inaugura a biblioteca pela alteração de nossa concepção sobre o 

que é um fato ou fenômeno histórico e a própria ideia de tradição.  

 

No pensamento warburguiano, a investigação da tradição  desvia-se das visões de 

reperiodização, influência, renovação ou degeneração de um estilo: enquanto 

unidade simbólica e convencional, para compreender as marcas culturais que 

interligam vida e história; enquanto jogo de funções (e aproximações 

antropológicas), jogo de formas (por aproximações morfológicas); e jogo de forças 

entre ideias e história (em uma aproximação  dinâmica).  

 

Desde seu início, como entidade privada, a biblioteca e o instituto receberam nomes 

diversos, sendo seus pesquisadores conhecidos, de modo geral, como “Círculo 

Warburg”. Além de Bing,  Saxl e Gombrich, Erwin Panofsky, Ernst Cassirer, Carlo 

Ginzburg e Michael Baxandall, muitos outros aprofundaram questões específicas em 

torno de seu método, tomando rumos próprios.  

 

A  título de ilustração, cabe citar por uma anedota, a complexidade da biblioteca com 

seus livros e imagens, em estado de mobilidade:   

 
Saxl relata a história de Cassirer que, entrando pela primeira vez na 
biblioteca, declarou que se tinha ou que fugir imediatamente, ou ficar lá 
trancado durante anos. Tal qual um verdadeiro labirinto a biblioteca 
conduzia o leitor ao destino, levando-o de um “bom vizinho” a outro por uma 
série de desvios no final dos quais ele reencontrava fatalmente o Minotauro, 
que o esperava desde o início e que era, em certo sentido, o próprio 
Warburg (AGAMBEN, 2009, p. 142).   

 

Cassirer aponta, de certo modo, que o desconhecimento de Warburg durante tanto 

tempo não é devido apenas aos problemas históricos ou políticos, mas à própria 

dificuldade diante de um conhecimento que não finda, pois que, sempre aberto a 

novas provocações. Ele percebe que a sobrevivência da antiguidade era a  
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perspectiva filosófica da biblioteca à época, e que Ginzburg (2012b) afirma que, não 

obstante sua expansão, ainda preserva o esqueleto da antiga biblioteca particular.  

 

É compreensível, portanto, que a forma de organização da biblioteca culmine nas 

afinidades, na criação de aparentamentos, mas também na argumentação que para 

ouvir as vozes do passado e observar rastros dos elementos fantasmáticos - que 

julgávamos ter morrido - é preciso abrir uma brecha na experiência cronológica e 

criar arranjos que tragam em si a escolha de outros modelos temporais, a fim de 

trazer à atualidade, sobrevivências de fatos culturais e artísticos históricos.   

 

 

3.3  O ATLAS VISUAL DE WARBURG, DOS ENGRAMAS À “FÓRMULA 

DE PÁTHOS”. 
 

Em 1929, o instituto associado à Universidade de Hamburgo possuía cerca de cinco 

a seis mil fotografias distribuídas em dois volumes: o primeiro, de documentos e 

explanação teórica; e o segundo, de imagens fotográficas (WHOL, 2012).  

 

Distribuídos por critérios semelhantes à “lei da boa vizinhança” que regia a 

biblioteca, os conjuntos fotográficos aspiravam a uma ciência descritiva, como vitrine 

da história e da imaginação que dispunha a oscilação temporal de imagens situadas 

entre a memória individual e a memória coletiva, por afinidades e reincidências 

(WARBURG, 2009).  

 

Conta-se que foi Saxl quem teve a ideia de realizar um “resumo em imagens” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 383), para que Warburg pudesse retomar seus temas 

estudados após a internação e pelos quais passaria a se dedicar até sua morte. 

 

Com esse método, Warburg (2010) poderia relacionar - entre a grande coleção, um 

conjunto seleto de imagens dispostas, organizadamente. As reproduções, a partir de 

imagens fotográficas, procediam de material gráfico de revistas, jornais e livros, 

sendo relativos aos costumes sociais e à arte. Juntas, as imagens formavam uma 

exposição de um ou mais percursos temáticos, ao modo de um álbum de figuras 
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composto por fotografias, notas e esquemas afixados sobre telas de tecido negro 

(Figura 34).  

 

 
Figura 34. EXPOSIÇÃO sobre Ovídio (1927).  

Fonte: Instituto Warburg. 
 

 

3.3.1 A alegoria mitológica do atlas visual dedicado ao titã Atlas e à 

deusa da memória Mnemósine. 
 

Segundo Owens (2004), a maior característica da alegoria (allos = outro, agoreuei = 

dizer) é funcionar como comentário confiscado do passado e reescrito no presente, 

resgatando da tradição histórica aquilo que ameaça desaparecer pelo esquecimento. 

O pensamento alegórico, ao mesmo tempo, compreende atitude, técnica, percepção 

e procedimento que, ao modo de um palimpsesto, se torna uma reescrita de uma 

dada significação figural anexada a um suplemento ou a um outro significado.   

 

Benjamin (1986) esclarece que a alegoria é, simultaneamente, convenção e 

expressão, e ambas são contraditórias, como por exemplo, a escrita que é 

convencional, não obstante considerada Sagrada Escritura criada por Deus, sendo 

dessa forma uma expressão da convenção.  
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Assim, a riqueza de significações é um traço do esquema alegórico que, no entanto, 

é passível de envelhecer e de se tornar incapaz de irradiar um sentido ou uma 

significação, caso não assuma um caráter novo: 

 
Para poder ser contraparte do mergulho contemplativo, a alegoria precisa 
desenvolver-se sempre nova, sempre surpreendente. O símbolo, ao 
contrário, permanece sempre o mesmo (BENJAMIN, 1986, p. 36)  

 

Atlas, aquele que suporta com força e leva sobre si mesmo a abóbada celeste 

(ZUFFERLI; PELLIZER, 1992), comparece à Prancha 2, do atlas de Warburg, na 

escultura “Atlas Farnesio” (Figura 35).  

 

 
Figura 35: ATLAS Farnesio. [ca. 150 a.C.].  

Fonte: <http://warburg.sas.ac.uk> 
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De autor desconhecido e feita em mármore, representa a esfera celestial nas costas 

do gigante instalado sobre uma montanha. A iconografia da esfera celeste tem como 

particularidade o globo dividido por constelações e, não, por continentes, a 

demarcação da linha do Equador, as constelações ao norte, os trópicos, os círculos 

Ártico e Antártico e os 12 signos do zodíaco.  

 

A estátua integra a Coleção Farnesio do Museu Nacional de Arqueologia em 

Nápoles, Itália e consta como réplica, cujo original criada na Grécia durante o 

período helenístico e, presumivelmente, aparenta referenciar  os estudos do grego 

Hiparco de Nicéia, que viveu no século II a. C., quando formulou teorias sobre o 

movimento das estrelas.   

 

O gigante de musculatura evidenciada e corpo nu possui um manto que lhe cai 

sobre as costas e é representado com o joelho apoiado sobre o topo da montanha 

(Figura 36).  

 

  
Figura 36: ATLAS Farnesio. (detalhe). [ca. 150 a.C].  

Fonte: http://warburg.sas.ac.uk  
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Sua cabeça foi esculpida inclinada em diagonal e para a frente, por suportar o peso 

do mundo. Sua expressão é tensa e grave, com o rosto emoldurado pelos cabelos e 

barba ondulados (Figura 37).  
 

 
Figura 37: ATLAS Farnesio (detalhe). [ca. 150 a.C].  

Fonte: <http://warburg.sas.ac.uk> 
 

Na mitologia grega, Atlas corresponde a um ser violento, gigante e desproporcional, 

filho de Jápeto e da Oceânide Clímene,  titã da geração anterior aos deuses do 

Olimpo (GRIMAL, 1997).  

 

Após uma luta entre titãs e deuses por poder, no Olimpo, Atlas acabou vencido e 

punido por Zeus, sendo exilado nos confins da terra e obrigado a sustentar sobre 

seus ombros todo o peso da abóbada celeste, como fardo eterno. Recluso, Atlas 

precisava vigiar as maçãs de ouro para que não fossem roubadas do jardim, onde 

moravam as ninfas Hespérides.  

 

Mas, um dia, depois de matar a Medusa, Perseu procurou hospedar-se no jardim. 

Diante da recusa de Atlas, Perseu se vingou, mostrando-lhe a cabeça da górgona, e 

o titã tornou-se uma montanha com florestas e rochas que tem, acima desse corpo, 

o céu e as estrelas (BULFINCH, 2006).    
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A imobilidade e a força titânica revelam, paradoxalmente, o suplício e a resignação 

de sustentar todo o saber do céu, da terra e do mar, enquanto personifica a 

impotência frente a uma determinação superior, e enquanto cumpre sua incessante 

tarefa de suportar o peso do mundo e segurar a abóbada celeste.    

 

Entre as multiplicações do termo, dados em sua homenagem, a montanha Atlas, o 

Oceano Atlântico e as colunas arquitetônicas de sustentação demonstram formas 

antropomórficas dos Atlantes, assim como a primeira vértebra da coluna cervical 

humana que referencia o local onde o gigante suportava, tragicamente,  o globo 

terrestre e o céu (DIDI-HUBERMAN, 2010a). 

 

Didi-Huberman já afirmara que o papel da mitologia antiga, para Warburg, com 

certeza, não era fortuito, sendo uma “figura ao mesmo tempo mitológica e 

metodológica, alegórica e autobiográfica, do projeto warburguiano em sua 

totalidade” (2010a, p. 60, tradução nossa).  

 

Logo, a figura do Atlas pode incorporar, alegoricamente, a ação de carregar todo o 

saber das culturas antecedentes, que deu origem à forma de organização geral de 

todo estudo cartográfico e reúne uma coleção de mapas, ao modo de lâminas 

enciclopédicas. 

 

Mnemósine, filha de Urano e Gaia, pertence ao grupo das Titânides. Associada à 

memória, às recordações e ao tempo, figura o poder de preservar a história contra o 

esquecimento provocado pelas águas do rio Lete, por onde passam os mortos. O 

significado do nome vem do verbo “recordar” (ZUFFERLI; PELLIZER, 1992).   

 

Distinguindo-se do hábito, a divinização da memória na Grécia arcaica por meio de  

Mnemósine revela os segredos do passado aos homens que devem se nutrir da 

fonte da memória - fonte de imortalidade e fornecedora das reminiscências como um 

antídoto para o esquecimento (LE GOFF, 1990).  

 

Conta-se que Zeus enganou Mnemósine, aparecendo para ela disfarçado durante 

nove noites. Na figuração erotizada da passagem mitológica por Liberi (Figura 38), a 
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deusa nua - sobre a abóbada celeste azulada e as estrelas - está pintada de costas 

para o espectador, partindo de ponto focal inferior, sendo vista de baixo para cima.  

 

 
Figura 38: LIBERI, Marco. Júpiter e Mnemosyne. [16__?]. 

Fonte: < http://www.szepmuveszeti.hu>. 
 

Tal iconografia revela o poder de sedução de Júpiter, deus dos deuses, que se 

apresenta sob a forma de uma águia em tons terrosos e une-se a Mnemósine,  

determinando o nascimento das Musas, ao modo de uma alegoria da criação das 

formas expressivas e sensíveis de representar as artes, as ciências e a cultura, a 

partir da memória do mundo.  

 

Na mitologia grega, Mnemósine era a deusa grega que personificava a memória e 

deu à luz  as nove musas, após ter sido seduzida por Zeus durante nove dias e nove 

noites.  

 

O termo “musa” significa “desejar”, “aprender”, “aspirar a” e as nove irmãs são 

consideradas fonte de toda inspiração poética e do conhecimento (ZUFFERLI; 

PELLIZER, 1992).   
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Segundo Costa (1902), desse encontro nascem as nove musas: Calíope (poesia 

épica), Clio (história), Euterpe (poesia lírica), Melpômene (tragédia), Erato (poesia 

erótica e mímica), Therysicore (dança e canto coral), Thalia (comédia e poesia 

idílica), Polímnia (hino sublime) e Urânia (astronomia, ciências exatas e geometria).  

 

Liberi cria efeitos pictóricos de contrastes entre a cor da águia e os tons pálidos da 

pele da deusa que segura a asa direita de Júpiter, ao mesmo tempo que sua perna 

esquerda é envolvida pelas garras da águia. O manto da deusa não envolve seu 

corpo, e desenvolve-se em direção ao espaço etéreo.  

 

As figuras mitológicas Atlas e Mnemósine compõem a ideia alegórica da biblioteca e 

do atlas visual que dispõem em livros e painéis fotográficos, todo um saber potencial 

da memória que potencializa e reorganiza as imagens do mundo, modificando sua 

ordem através de deslocamentos, substituições ou combinações.   

 

A alegoria do título “Atlas Mnemosyne” - a ferramenta metodológica de Warburg - 

estabelece elos entre a metamorfose e o conhecimento e o poder do maior dos 

deuses à memória do mundo, que deve ser amparada e preservada do 

esquecimento.  

 

 

3.3.2 O atlas visual da memória, de Warburg.  
 

Em comum, a biblioteca personificada pela memória e pela cultura do mundo, na 

ideia da “lei da boa vizinhança”, aproxima-se ao Atlas Mnemosyne por conter, em 

sua constituição teórica, a possibilidade de transição e de resgate de todo tipo de 

conhecimento que considera investigar, reescrever e sustentar, teoricamente, 

objetos do passado que, acrescidos uns aos outros pelo esforço e pela memória do 

narrador, se mantêm na lembrança coletiva através da pesquisa que faz ressurgir a 

multiplicidade das fontes de significação.  

 

Didi-Huberman (2013b) fala da experiência de se abrir o dicionário e buscar relações 

entre palavras que levam de umas às outras. Logo, deambulando entre palavras, 
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como por exemplo, de atlas, atlante, atlântico a outras palavras, inicia-se um 

princípio-atlas que desvia do sentido do dicionário de apreender o sentido de uma 

dada coisa, isoladamente, para um sentido conotativo que apreende por montagens, 

a busca de se ler o mundo.  

 

De todo modo, para compreender, minimamente, o dispositivo iconológico que 

questiona as relações fixas no sistema da história da arte é preciso ir e vir no tempo 

e transitar por diferentes espaços geográficos.  

 

A experiência primeira de se consultar um atlas, combinando o gesto de busca de 

informação específica é, facilmente, seguida do gesto errático de continuar a 

visualizá-lo sem uma intenção precisa, pois “é uma ferramenta, não do esgotamento 

lógico das possibilidades dadas, mas da inesgotável abertura às possibilidades não 

dadas ainda” (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 13).  

 

Abrem-se parênteses para retomar o atlas como uma máquina de leitura que lê e 

liga as coisas do mundo por relações análogas. Baseado em Benjamin, Didi-

Huberman expõe a articulação dessa leitura inesperada e anacrônica:  

 
Forma parte de toda uma constelação de aparelhos que vão da “caixa de 
leitura” à câmara técnica de grande formato e à câmara fotográfica, 
passando pelos gabinetes de curiosidades ou, algo mais trivial, pelas caixas 
de sapatos cheias de postais que encontramos – ainda hoje em dia – nas 
bancas das antigas passagens parisienses. O atlas seria um aparelho da 
leitura antes de tudo, quero dizer, antes de qualquer leitura séria ou “em 
sentido estrito”: um objeto de saber e de contemplação para as crianças, ao 
mesmo tempo infância da ciência e infância da arte. Era isso que Benjamin 
apreciava nos abecedários ilustrados, nos jogos de construção e nos livros 
para crianças (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 15).  

 

O conhecimento pelas imagens e pela imaginação passa pela impressão fotográfica 

em diversos aparelhos, reunindo tempos pela memória, como nas caixas de 

sapatos, em Paris, contém a lembrança de outro espaço, no mesmo lugar.  

 

A imaginação enquanto conhecimento transversal junto à montagem concede a 

compreensão das relações visuais entre as imagens por analogias, comparações,  

correspondências e diferenças, fazendo uma primeira leitura das imagens, antes da 

palavra, na tentativa de ler as coisas.  
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Assim, o atlas de imagens warburguiano é uma reconfiguração da memória que não 

classifica, porém enuncia  uma possibilidade de suscitar o surgimento de um novo 

recurso de releitura do mundo, no sentido de vincular pedaços díspares, redistribui-

los, orientar e interpretar, remontando-os, sem esgotar as possibilidades de 

combinação nos arranjos dos detalhes:  

 
Seria preciso, sem dúvida, ao famoso dictum warburguiano “Deus está no 
pormenor” (der liebe Gott steckt im Detail) juntar este, que o dialetiza: há 
sempre um diabinho escondido no atlas, isto é, no espaço das “relações 
íntimas e secretas” entre as coisas ou entre as figuras. Um gênio astuto 
aloja-se algures na construção imaginativa das “correspondências” e das 
“analogias” entre cada detalhe singular (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 20).  

 

Quase como uma reunião que pode abarcar todo saber imagético, o atlas como 

método concebe a ideia de potencialidade incomensurável ou incessante de 

apresentar para a pesquisa modos de pensar a herança cultural da humanidade 

vista em pormenores, em pequenos conjuntos ou detalhes relacionados entre si por 

diferentes configurações visuais.  

 

Warburg (2011) preocupava-se com a criação de um espaço de pensamento que 

ilustrasse o estudo comparativo de um certo número de valores expressivos através 

da representação. Para o autor, o arranjo dos materiais iconográficos, porquanto 

inventário de prefigurações antigas que contribuíram à época renascentista, permitia 

compreender o significado e a função de valores expressivos preexistentes que 

foram  conservados na memória social, individual e coletiva.  

 

O “Atlas Mnemosyne”, de Warburg, coordena elementos justapostos sem 

hierarquias, de modo policêntrico e conduz por afinidades eletivas um pensamento 

experimental, sujeito a descontinuidades.  

 

Embora seu propósito não seja artístico, sua forma de apresentação mostra não 

apenas o papel das “sobrevivências” na própria dinâmica da composição como torna 

visível um processo de elaboração do pensamento e da imaginação,  expondo a 

memória como potencialidade de um saber em construção ou como diz Didi-

Huberman (2010a, p. 76), um “saber em espera”.  
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De todas as setenta e nove unidades enumeradas, algumas mostram epígrafes e 

legendas junto às imagens. À moda de um álbum-labirinto, o percurso de leitura 

horizontal, vertical, circular ou por diagonais entre as imagens é indicado por 

números e diagramas esquemáticos, nos quais as legendas ou epígrafes identificam 

obras e temas (WARBURG, 2011).  

 

Todavia, alguns percursos visuais indicados não esclarecem, efetivamente, o 

pensamento pelo qual Warburg selecionou e orientou as sequências – o que pode 

indicar uma certa fragilidade em uma interpretação determinante, por outrem.  

 

Ademais, as imagens das setenta e nove pranchas são de baixa acuidade visual, já 

que são reproduções de fotografias realizadas nos anos 20, do século passado:     

“É verdade que as pranchas originais, com cerca de mil  reproduções de obras, 

desenhos, esquemas, recortes de jornais e de revistas, foram perdidas na mudança 

do Instituto Warburg para Londres, em 1933” (BARTHOLOMEU, 2009).  

 

Indício de provisoriedade, o círculo de Warburg parece ter considerado o atlas um 

laboratório de imagens. Para exemplificar, a Prancha 42 produzida em 1929 (Figura 

39) sofreu interferências por Bing e Gombrich, em 1937 (Figura 40). 

 

 
Figura 39: WARBURG, A. PRANCHA 42. 1929. 

Fonte: WARBURG (2010), p. 77. 

 
Figura 40: BING; GOMBRICH. PRANCHA  42. 

Fonte:  WARBURG (2010), p. XI 
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Nessa ocasião, foram modificadas a ordem e a quantidade de imagens, inseridas 

legendas manualmente e retirados os emolduramentos das imagens da Prancha 42, 

a fim de interpretar a “fórmula de páthos”, partindo da mesma temática da 

lamentação e do sofrimento diante da morte e preparação do sepulcro de Jesus 

Cristo, indicada na epígrafe por Warburg.  

 

A expressão encontrada nos traços significantes (pormenores, fragmentos e 

detalhes) de personagens representados servia como elo de ligação entre as 

unidades fotográficas representativas de efeitos de deslocamento, transição e 

movimento por diversos tempos e espaços, configurando, provisoriamente, um 

conjunto visual em sequência anacrônica e, não, uma corporeidade separada entre 

imagens e teorias da arte. 

 

Originalmente, cada prancha de madeira era forrada de tecido negro e tinha como 

característica, a visualização panóptica, podendo ser destinada tanto a ilustrar um 

ou vários temas que compusessem o atlas quanto a fornecer dados visuais para 

uma conferência, como por exemplo, a prancha sobre Ovídio, por Warburg, em 

1927, da qual se destaca a inserção de anotações escritas à mão, imagens com 

pequenos textos e  livros abertos com páginas marcadas (Figura 41).  

 

 
Figura 41: PAINEL da exposição de Ovídio na sala de leitura. 1927.  

Fonte: WARBURG, 2010, p. IX.  
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Diante de tanta profusão de informações, até mesmo Ernst Gombrich, ao ser 

contratado pelo Instituto para organizar e publicar os escritos de Warburg, duvidou 

sobre a viabilidade do trabalho, devido ao enorme volume, meticulosidade de textos 

e de imagens e dificuldade com a tradução do alemão para o inglês. Além disso, 

Gombrich denuncia o caráter de inconclusão e de reformulação de pensamentos, 

afora as dificuldades com os registros escritos com o uso de símbolos e de palavras-

chave: “Muitas anotações consistiam em palavras isoladas, que indicam que 

Warburg pretendia acrescentar determinadas imagens ou exemplos, e muitos 

termos se repetem constantemente, como num caleidoscópio” (apud WARBURG, 

2013, p. XXXIV).  

 

Cético em relação a Warburg e a seu círculo, Gombrich (2005) afirmou que, apesar 

de ele mesmo já ter feito associações de obras com textos filosóficos, uma das 

razões de sua descrença foi o fato de que existem muitas perguntas na história da 

arte as quais continuarão sem respostas, logo, seria inútil dedicar-lhes tempo e fazer 

associações teóricas inexistentes, sendo desprovidas de conteúdo científico, mesmo 

que não estivessem de todo erradas.  

 

Contrariamente, a Gombrich, Didi-Huberman (2013a) crê ser necessário identificar e 

buscar tipologias, não como modo de enquadramento e redução da arte a temas 

comuns, mas como um jogo de continuidade e variação que leva, em conta, o 

trabalho da memória inconsciente. 

 

No percurso entre uma imagem e outra, documentos e fontes literárias poderiam ser 

incorporados às pranchas visuais, caso agregassem valor à revisão de noções 

mitológicas e literárias. Na busca das raízes da matriz expressiva que tal ato 

investigativo demanda um processo de restituição acronológico e se diferencia do 

evolucionismo formal (WARBURG, 2009).  

 
Desse feito, o projeto do atlas, indefinidamente, em montagem, desmontagem e 

remontagem sobre as pranchas as quais pendurava e manipulava, materialmente, a 

sequência de fotografias e textos enquanto plano de trabalho ordenado, que 

sistematiza não o tempo, mas a interpretação e a reflexão pela amostragem das 

imagens selecionadas.   
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3.3.3 A função dos engramas na constituição do atlas visual. 

 
A metamorfose das formas vistas na história da arte tradicional tal como consagrada 

nas fórmulas de  páthos modificam as formas de se verem os domínios circunscritos 

em torno de estilos como vetores que, de algum modo, não acompanham a 

iconografia do passado de modo idêntico e podem compor processos de 

transmissão de imagens primordiais, suscitando a recordação de outras 

experiências.  

 

Contudo, digamos que, primeiramente, esses procedimentos de busca e 

interpretação criados por Warburg consideravam a noção de engrama, ou seja, 

quando respondemos de modo estável, físico e automatizado aos estímulos 

externos recebidos, repetidamente, à maneira de impressões que se associam às 

recordações gravadas em nossa memória anterior, como por exemplo, uma 

expressão habitual de alegria é associada ao sorriso de uma criança.  

 

Entretanto, o empreendimento de Warburg era o de compreender “o velho jogo do 

contraste: vida ativa e vida contemplativa” (BURUCÚA, 2007, p. 31) e, assim, 

investigar as “fórmulas de páthos” nas formas sensíveis que condensavam 

mecanismos e discursos opostos ao procedimento habitual da memória.  

 

Desde então, poderia recuperar e reconstruir formas extraídas dos relevos e das 

medalhas da antiguidade, entrelaçando-as às formas renascentistas ou às vivências 

mágicas de rituais primitivos, a fim de “estabelecer filiações entre fenômenos, 

representações e outros objetos culturais de tempos tão díspares requeria a 

detecção de parentescos entre movimentos do corpo, gestos, expressões faciais, 

interações corporais” (BURUCÚA, 2007, p. 29) .  

 

Das séries que formou em seus últimos seis anos de vida, em linhas principais, 

como as figuras das ninfas, por exemplo, Burucúa (2007) revela que Warburg 

aspirava a reconstruir cadeias de transporte de formas em duração e espaço 

dilatados. Sua exaustiva tarefa apontava para um acúmulo de imagens que 

reproduziam todo tipo de suporte material destinados a quaisquer funções 
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imagináveis, batizando de Mnemosyne seu atlas iconográfico das “fórmulas de 

páthos”, identificadas em toda memória da civilização ocidental.  

 

Um projeto metodológico como esse requer uma base documental imensa que 

abarque figurações que persistem e reincidem por intervalos de tempo, sendo, 

portanto, indicadoras de prefigurações. Quando reincidentes, essas figurações, 

modelos ou matrizes agenciam a migração de valores e produzem uma 

intensificação da primeira significação, mesmo que oculta na identidade formal de 

base (WARBURG, 2011).  

 

Ou seja, ainda que, aparentemente, aqueles valores da Antiguidade tenham 

desaparecido e tenha havido mutação formal na representação, eles permanecem 

presentes:  

 

Mutatis mutandis, é possível constatar processo análogo no 
âmbito da linguagem gestual que dá forma à arte, como, por 
exemplo, quando a Salomé dançante da Bíblia aparece como 
uma mênade grega ou como quando uma serva que carrega 
uma cesta de frutas – assim como foi imitada de modo 
plenamente consciente por Ghirlandaio – acorre no estilo de 
uma Vitória de um arco do triunfo romano (WARBURG, 2009, 
p. 126). 

 

A matriz formal, chamada engrama pelo autor, é o vestígio, o traço de memória ou o 

indício do passado que traz em si uma espécie de patrimônio hereditário que 

ultrapassa gerações.  

 

A conservação e a repetição dessa matriz expressiva inicial e sua associação a 

outras imagens produzidas, posteriormente (e, por isso, mais frágeis que a antiga 

imagem gravada na memória), formam os exemplos emblemáticos da memória 

cultural e artística a ser investigada por Warburg em seu atlas visual.  

 

Ao dispor as imagens em corte ou sequências descontínuas de tempo, a partir das 

marcas gravadas na memória individual e coletiva de uma sociedade, o atlas visual 

reposiciona, na escala cultural, as reproduções dos originais como um processo de 
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formação do conhecimento que realizam “a transformação de uma experiência do 

passado em configuração espacial” (MICHAUD, 2013, p. 296).  

 

A ressurgência de imagens pela fotografia ou por demais reproduções - vistas, 

simultaneamente, possibilitam visualizar um panorama de um pensamento que 

percorre as imagens, possibilitando dstacar pormenores e isolar partes em zoom ou 

close, sendo possível, em seguida, retomar o conjunto em sua totalidade, ao modo 

de um circuito.  

 

Ou seja, Warburg realiza uma cartografia visual que organiza o pensamento por 

imagens, buscadas não somente em seu contexto último de apresentação e 

significação como também, nos engramas, nos vestígios do passado em que uma 

forma se assemelha a alguma anterior.  

 

Nesse processo comparativo, as hipóteses levantadas podem começar pelos 

estímulos e modos com que uma forma ressurge, como se fosse a variação de um 

mesmo indício.  

 

Ainda sobre os engramas, Agamben (2009, p. 136) afirma que, sendo vestígios 

cristalizados na memória, a interpretação dessas tipologias não separam forma e 

conteúdo e, podem ser reativadas mesmo que mudanças culturais causem “a 

inversão completa de sua significação”, pois, não estão dirigidas pela história dos 

estilos formais estéticos.  

 

Como exemplo, os arcos triunfais romanos, que comemoram a marcha vitoriosa de 

um imperador, encontram valor emblemático equivalente nas prefigurações de 

triunfo, em relevos de sarcófagos pagãos.  Ou ainda, a pompa e a extrema lentidão 

do cortejo eclesiástico com que o papa, em 1929, ladeado por dragonas de plumas e  

guardas avançava em direção à multidão é, para Warburg (2011) um ritual que 

encontra prefigurações em triunfos imperiais pagãos (Figura 42).  
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Figura 42: PAPA XI, Basílica de São Pedro, 11 fev. 1929. 

Fonte: WARBURG, 2011, p. 75. 

 

Desse modo, o engrama articulado a outras imagens configuram em seu conjunto,  o 

atlas de imagens warburguiano. Pode-se considerar o “Atlas Mnemosyne” como um 

mapeamento de imagens justapostas que encontram novas formas de pensar a 

temporalidade social e cultural em uma coleção (WARBURG, 2011).  

 

 

3.3.4 A importância do patético para os arranjos da pesquisa visual 
 

Para Saxl (1930, apud, WARBURG, 2010), o centro da investigação de Warburg 

sobre a função dos valores expressivos que sobrevivem concentrava-se no “páthos 

particular”: formas que evocam a empatia, representadas à moda da antiguidade ou 

disfarçadas, sendo reativadas sob outras conjunções por artistas do Renascimento.  

 

De modo semelhante, Ginzburg (2012a) acredita que as “fórmulas de páthos”  ou 

“fórmulas do patético” constituem a investigação de imagens, na qualidade de 

testemunhos figurativos e fontes históricas, sendo um recurso para investigar formas 

reincidentes e tipologias agrupadas em conjuntos formados por gestualidade e 

movimento do corpo, acessórios, expressão facial e estados de espírito:   
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Através da noção de Pathosformeln, as representações 

dos mitos legadas pela Antiguidade eram entendidas 

como “testemunhos de estados de espírito 

transformados em imagens”, nas quais “as gerações 

posteriores... procuravam os traços permanentes das 

comoções mais profundas da existência humana” – 

segundo a interpretação da mímica e dos gestos como 

vestígios de violentas paixões experimentadas no 

passado, sugerida a Warburg pelo livro, de Darwin, The 

expression of the emotions in men and animals (1872) 

(GINZBURG, 2012a, p. 45).  

 

Ginzburg refere-se aos estudos de Darwin sobre movimentos musculares 

expressivos entre pessoas e animais e sobre como os hábitos poderiam variar, cair 

em desuso, serem herdados ou preservados por meio da seleção natural. Tais 

variações eram vistas em pranchas fotográficas que continham, por exemplo, 

expressões de ansiedade, pesar, abatimento, felicidade, alegria e ternura, em 

crianças e loucos (Figuras 43 e 44).  

 

 
Figura 43: DARWIN. Prancha II. 1872. 

Fonte: < http://darwin-online.org.uk/ 

 
Figura 44: DARWIN. Prancha III. 1872. 
Fonte: < http://darwin-online.org.uk/> 
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Torna-se claro que Warburg considerou a leitura e investigação da arte com a vida 

da época, haja vista seu interesse pela medicina e pela psicologia, após sua tese 

sobre Botticelli, quando foi estudar em Berlim. A insistência na religião, no mito e na 

ciência, indagando sobre a capacidade humana de pensar e imaginar por 

associações estão presentes em suas anotações e aforismos (GOMBRICH,  1986). 

 

A questão do patético (do grego pathetikós, aquilo que comove por sua 

expressividade) tornava impossível separar forma de conteúdo, sendo uma recusa à 

história dos estilos e das “águas estagnadas do formalismo estético” (AGAMBEN, 

2009, p. 132).  

 

Mesmo em sequências de encadeamento descontínuo, fica evidente que cada 

imagem pode ser, ao mesmo tempo, representativa da história de uma dada cultura 

e configurar um problema para a identificação da herança do passado e da 

interpretação do problema histórico, entre o antigo e o novo:  

 
Testamentos, cartas de mercadores, aventuras amorosas, tapeçarias, 
quadros famosos e obscuros – como escreve Bing, Warburg ensinou “que 
se pode fazer ouvir vozes humanas articuladas também a partir de 
documentos de pouca importância”, talvez catalogados entre as 
“curiosidades” capazes de interessar apenas aos historiadores dos 
costumes. Dessa forma, Warburg quis reconstruir o elo entre as figurações 
e as exigências práticas, os gostos, a mentalidade de uma sociedade 
determinada – a sociedade florentina da segunda metade do século XV 
(Ginzburg, 1989, p. 45-46).   

 

Evitando o enrijecimento da experiência em uma área restrita de atividade, a 

reconstrução proposta por Warburg solicita transição entre documentos variados e 

disposição para buscar conteúdos que agreguem à compreensão do objeto e à 

formação do sujeito uma oportunidade de novos aprendizados, podendo alcançar 

uma potencialidade lúdica.  

 

Benjamin (2005), ao escrever a respeito de cartilhas voltadas para a leitura e a 

matemática em 1930, lembra que a intensificação máxima do aspecto lúdico pela 

inserção de imagens constitui um principio metodológico fundamental para uma 

aprendizagem direcionada ao público infantil, ao considerar que a própria maneira 

de ser da criança pode dar significado à aprendizagem como uma  experiência que 

se assemelha a uma grande aventura que procura, naturalmente, fora dos livros.  
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Ou seja, o mesmo princípio metodológico, fundamentado na sequência pelas 

associações expressivas, pode ser adaptado à pesquisa voltada a crianças e 

adolescentes, se considerados o aspecto lúdico e os temas de interesse, 

preparando terreno para o encadeamento de imagens.  
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4. AS PISTAS DEIXADAS NA PRANCHA 55: UMA TENTATIVA DE 
ANÁLISE. 
 

A análise da Prancha 55 (Figura 45) é uma proposição provisória, não prescritiva e 

que não busca reproduzir, fielmente, os sentidos apontados na epígrafe por 

Warburg, mas indicar referências conhecidas e atualizadas, interpretando possíveis 

relações, fundamentadas em noções adquiridas durante a pesquisa bibliográfica e 

iconográfica – que não são as mesmas de Warburg - e substituir as imagens 

originais por reproduções coloridas e de melhor definição, quando acessíveis.   

 

 
Figura 45: PRANCHA 55 ( Revisão do autor). 
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Dada a impossibilidade de desvendar o atlas que não diz o que pensa em palavras, 

já que o historiador alemão procurava elaborar a “história da arte sem palavras” 

(AGAMBEN, apud SAMAIN, 2012, p. 77), tal aventura é apenas exercício de 

investigação, hipótese parcial, com base nos preceitos teóricos encontrados e na 

tentativa de exploração restrita, não definitiva e imaginativa, sem possuir nenhuma 

pretensão de ser adotada como leitura normativa sobre toda a extensão da Prancha 

55 ou do pensamento labiríntico e inacabado de Warburg.  

 

Samain, durante a interpretação da prancha 79, escreve ao fim de seu texto, do qual 

esta tese se apropria e reitera, antecipadamente:  

 
É impossível procurar desvendar a prancha final do Atlas, sem se sentir 

longamente interpelado pela densidade reflexiva contida nas imagens. Sem 

nunca dizer o que elas pensam, elas são a superfície, a profundidade e o 

horizonte das aventuras, das paixões, e das memórias humanas, individuais 

e coletivas. Warburg, assim, confere às imagens a tarefa de recolher, de 

salvaguardar e de ecoar ora nossas esperanças, ora nossos destinos. 

Deixa-nos esta recomendação: saber ler a vida através das imagens e, 

desse modo, permitir ao nosso imaginário viajar sem medo (SAMAIN, 2012, 

p. 77).  

  

A Prancha 55 (assim como as demais do atlas) consiste em tecer fios temáticos  que 

ilustram mecanismos de temas, gestos, movimentos, expressões e posturas de 

corpo sob a forma de engramas, enquanto resultado de associações espontâneas 

ou intencionais impressos e reconhecidos por traços e marcas duradouras na 

memória dos indivíduos, de forma definitiva e permanente.  

 

Portanto, conferere-se a responsabilidade de recolher e expor as referências 

teóricas encontradas, desde a identificação dessas marcas da memória individual e 

da memória coletiva, sabendo da prudência e dos limites, seja por ser inviável o 

acesso a algumas imagens da prancha, pela imposição dos textos publicados em 

número ainda limitados, seja por seu característico inacabamento.  

 

Além do aqui e agora das obras estarem ausentes nas reproduções (BENJAMIN, 

1994) e das mesmas serem tecnicamente reproduzíveis, algumas das imagens não 
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foram encontradas nem mesmo em bibliotecas e acervos on-line, e os livros que as 

contêm somente existem em bibliotecas restritas na Europa.  

 

Há de se considerar, sempre que possível, o estudo da Prancha 55 e a sugestão de 

percurso pelos editores do livro “Atlas Mnemosyne” (Figuras 46 e 47), no qual a 

advertência editorial assinada por Martin Warnke salienta que as sequências 

oferecidas não são mais que “propostas de interpretação do pensamento de 

Warburg em constantes temáticas e motivações, em oposições e em associações e 

ocorrências” (WARBURG, 2010, p. VII, tradução nossa).  

 

 
Figura 46: DIAGRAMA da Prancha 55. 
FONTE: WARBURG, A. 2010, p.100. 

 

 
Figura 47: ROTEIROS visuais (Revisão do autor).  
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No diagrama da Figura 46, vê-se que a numeração sugerida das imagens da 

referida prancha  nem sempre segue o sentido da leitura da esquerda para a direita, 

podendo aparecer em linhas e colunas em zigue-zague (as cores diferenciadas são 

apenas para melhor visualização), formando subgrupos não justapostos (Figura 42), 

tal como Warburg justificava em conferências, ao afirmar que “é difícil decidir a 

ordem, pois diversas disposições possíveis podem ter seu sentido  particular” 

(WARBURG, 2010, p. VII). 

 

A epígrafe referente à Prancha 55, indica a interpretação do percurso para a leitura 

de imagens, com título das obras, identificação de técnicas, datação e coleção: 

“Juízo de Páris sem ascensão. Segundo o sarcófago: Peruzzi e Marcantonio. 

Ascensão e descida. Narcisimo (sic.). Ar livre como substituição do Olimpo. 

Empréstimo Manet-Carracci. Casal passeando.” (WARBURG, 2010, p. 100).   

 

A epígrafe e as obras enumeradas foram acrescidas de imagens miniaturizadas, 

observando que alguns dados foram considerados com base nas atribuições de 

autoria e data que constam no livro Atlas Mnemosyne (2010) e nos créditos 

considerados por Warburg, de acordo com sua época.  

 

Insta dizer que, tal interpretação parte da epígrafe de Warburg, mas, com certeza, 

não corresponde aos critérios do autor. Epígrafe e imagens foram transformadas em 

um quadro que tenta estabelecer, visualmente, por vetores, junções e disjunções por 

temas, gestos e representações espaciais. 

 

Considera-se neste processo associativo, o engrama tal como aproximação 

intencional e/ou espontâneo, à medida que mantém, transforma ou elimina traços e 

marcas, sendo critério de responsabilidade da autora desta tese quanto à relação de 

continuidade ou descontinuidade entre imagem-epígrafe. 

 

Ademais, é importante notar que a enumeração das imagens segue, conforme os 

editores, uma proposta de sequência temática, em oposições e associações, nas 

quais a série de números naturais (1, 2, 3...) designam uma direção de sentido 

reconhecível, e os números seguidos de letras (6A, 6B, 6C...) podem apresentar um 

detalhe ou outras variações de temas e técnicas vistos em obras que as precedem. 
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4.1 TABELA DA PRANCHA 55  
 
Epígrafe e imagens correspondentes apresentam um panorama interpretativo e 

hipotético sobre a formação sequencial da Prancha 55.   

 

 
Juízo de Páris sem ascensão 
 
A temática mitológica em torno do episódio do julgamento da deusa mais bela a ser 
feito pelo pastor Páris, no âmbito cortês, com o grupo constante das deusas Afrodite, 
Hera e Minerva. Como em um teatro de imagens, as cenas não mostram episódios 
da ascensão divina ao Monte Olimpo, mas, Páris, oferecendo a maçã ou dormindo. 
 

1  

 

Juízo de Páris. 
Fonte: A História da destruição de 
Tróia (1484), de Jacques Millet. 
Cópia realizada por E. Stengel, 
Marburgo/Leipzig, 1883, p. 28. 
Dresden, Königliche Bibliothek. 

 

2   

 

Sonho de Páris: à direita, Mercúrio. 
Quadro-vivo para receber Joana, a 
Louca, em Bruxelas, 1496. 
Desenho a pena aquarelado, c. 1496. 
Berlim, Staatliche Museen, 
Kupferstichkabinett. 

3   

 
Juízo de Páris. 

Adaptação de Jean Miélots de “Epistre 
d’Othea”, de Christine de Pisan, 1461. 

(Bruxelas, Bibliotèque Royale, Ms. 
9392, fol. 80 v6). 

Bruxelas, 1913. 

																																																													
6 Näo foram encontradas imagens referentes a essa página do livro para substituição.  
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Segundo o sarcófago: Peruzzi e Marcantonio. Ascensão e descida  
 
O tema de Páris revisto nos séc. XVI e XVII, a partir de estudos de figuras de 
sarcófago da vila Médici, inicialmente, feito em desenho por Rafael (perdido) e, 
posteriormente, Raimondi (6A) copiou e reproduziu em gravura, de 1530, assim 
como Peruzzi copiou Rafael e reproduziu em afresco.  
 
A partir daí, as demais adaptações mantiveram a presença da figura fluvial voltada 
ao espectador, no canto inferior direito.  
 
Ao contrário do mortal Páris, as divindades do Olimpo se dispersam entre os 
espaços representativos do céu e da terra, em meio a cenas mitológicas e 
mundanas. Vê-se que a imagem 6A, de Raimondi, é um elo de conjunção com a 
“ascensão e descida”, entretanto, torna-se desnecessária sua repetição. 
 

4  

 

Juízo de Páris. Baldassare Peruzzi. 

Afresco, c. 1535.  

Siena,  Castello di Belcaro7   

5   

 

Fonte da Juventude. 

Albrecht Glockendon, segundo 
Hans Sebald Beham. 

Gravura (detalhe), 1531-1535. 

																																																													
7  Näo foram encontradas imagens referentes a essa página do livro para substituição.  
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6A   

 

Juízo de Páris. 

Marcantonio Raimondi, segundo 
Rafael. 

Gravura, c. 1530. 

6B  

 

Juízo de Páris. 

Hans Ässlinger, segundo Marcantonio 
Raimondi. 

Relevo, 1550. 

Munique, Bayerisches 
Nationalmuseum 

6C   

 

Juízo de Páris. 

Nicolaes Berchem, segundo 
Marcantonio Raimondi. 

Pintura. 1630 

Tívolli, Villa d’Este. 

7    

 
Juízo de Páris. 

Giulio Bonasone. 

Gravura, c. 1565. 
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Narcisismo (sic). Ar livre como substituição do Olimpo. 
 
O termo “sic” (lat. "assim") pode ser usado para evidenciar o uso incorreto da 
ortografia ou pode informar ao leitor que, embora pareça errado, foi essa a palavra 
usada pelo autor. Inserido sem demais explicações pelos editores do Atlas 
Memosyne (WARBURG, 2010, p. 100), será, nesta tese, investigado.  
 
Sem desqualificar a epígrafe de Warburg, se compreendido o termo como um estado 
de vaidade extrema de um sujeito que, potencialmente, ignora o outro e o espaço a 
sua volta, de modo a se manter ensimesmado ou espaço, simbolicamente, tal 
epígrafe pode ser entendida por analogias, ambiguidades e variações nas estruturas 
das imagens seguintes.  
 
Nesse percurso, o espaço ao ar livre não mais representa a possibilidade de retorno 
ao Olimpo e orienta a sequência de imagens que exaltam os prazeres da vida 
mundana.  
 

8  

 
Concerto Campestre.  

Giorgione . (Ticiano).  

Pintura, c. 1510.  

Paris (França), Museu do Louvre. 

 

9  

 

Juízo de Páris.  

Anton Raphael Mengs.  

Pintura, c. 1757.  

São Petersburgo (Rússia), Heremitage 
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10 A   

 

Almoço na Relva.  

Édouard Manet. 

Pintura, 1863.  

Paris, Musée d’Orsay. 

10 B  

 

Almoço na Relva.  

Édouard Manet. 

1a versão, 1862/3.  

Londres, The Courtauld Gallery.  

11 B  

 

Deus fluvial reclinado. Detalhe de Juízo 
de Páris (6A). 

Marcantonio Raimondi, segundo Rafael. 

Gravura, c. 1530. 
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Empréstimo Manet-Carracci.  Casal passeando. 
 
Manet oculta detalhes do cotidiano descritos nas cenas de caça e pesca como o faz  
Carracci. Para Manet, o estudo da arte do passado é trazido para seu presente, 
transformando o idílio campestre em uma natureza idealizada em um momento de 
lazer com seu filho e sua companheira Suzanne. O diálogo de Manet com as cenas 
de gênero também faz alusão à pintura de Rubens, em uma paisagem alegórica que 
demonstra o amor familiar por elementos advindos da iconografia da antiguidade. 
 

12  

 

Paisagem com pescadores.  
Annibale Carracci.  
Pintura, c. 1587-8 York, Metropolitan 
Museum of Art. 

 

13  

 
Paisagem com cenas de caça.  

Annibale Carracci. 

Pintura, c. 1587-8. Paris, Museu do Louvre 

 

14  

 

Paisagem com pescadores.   

Édouard Manet. 

Pintura, c. 1860. 

Nova York, Metropolitan Museum of Art. 

15   

 

Rubens com Hélène Fourment.  

Pedro Paulo Rubens.  

Pintura, c. 1631. 

Munique, Alte Pinakothek. 

TABELA 1: PRANCHA 55 
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Recapitulando os sentidos gerais indicados na epígrafe, a listagem das reproduções 

contidas na Prancha 55 traçam possíveis leituras interpretativas, originadas na 

sequência enumerada, sem excluir, entretanto, muitas outras formas combinatórias 

que não as indicadas, inclusive, nesta tese. Cabe lembrar que a epígrafe funciona 

como uma inscrição resumida e dedicada a motivar os sentidos que ilustram ou 

esclarecem a memória completa ou fragmentária em torno de um assunto.  

 

A constituição da prancha ao modo de um labirinto nos percursos indicadores de 

leitura reforça a impressão de que o pensamento se forma e se reestrutura, à 

medida que se compara cada peça desse jogo de imagens.   

 

A epígrafe de Warburg mostra a sobrevivência do tema do Juízo de Paris, 

explorando modificações, empréstimos, transformações e reconfigurações que ora 

enfatizam o espaço mitológico (compreendendo céu e terra, juntos), ora o espaço 

terrestre.  

  

O item relativo ao termo “narcisismo” acompanhado da expressão “(sic)”, indicando 

incoerência ou incorreção, parece operar na noção de polaridade com que Warburg 

(2010) desenvolvia seu pensamento. Essa dualidade ou ambiguidade ampara a 

“fórmula de páthos”, desde a recepção das formas antigas e mitológicas até sua 

expressão ambígua e contraditória nas representações.  

 

Na publicação sobre o atlas visual (WARBURG, 2010), a advertência editorial alerta 

sobre essas dificuldades para o leitor, justificando como exemplo que o nome 

adotado como “Atlas Mnemosyne” está registrado em oito variações nos diários da 

biblioteca. Em alguns casos, nem mesmo Bing e Saxl obtiveram êxito na 

identificação completa de imagens após a migração da biblioteca para Londres, pois 

tinham de considerar os dados que eram referências corretas à época de Warburg e 

se modificaram (como o caso Giorgione/Ticiano) e as informações que foram dadas 

como perdidas ou incompreensíveis, pelo fato de que o historiador utilizava 

reproduções de imagens e referências publicadas em periódicos de seu tempo.  

 

Do mesmo modo, mesmo à época de Warburg, as datas de algumas obras contidas 

no atlas eram desconhecidas. Quanto aos textos, Warburg concebeu uma 
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introdução ao mesmo livro (2010), no qual constam a continuação dessas 

advertências por Saxl (em carta datada de 1930 a uma editora) e as epígrafes 

adicionadas por Bing, na última série de pranchas refeitas, antes da morte do 

historiador.   
 

Em alguns casos, estudiosos têm corrigido, acrescentado informações e formulado 

hipóteses sobre a metodologia das pranchas, mas tal conhecimento pode adquirir 

novos caminhos quando for publicada a completude dos diários da Biblioteca, 

ajudando a reviver as intenções do autor (WARBURG, 2010).  

 

 

4.2 O TEMA DO JULGAMENTO DE PÁRIS NO CONJUNTO DA 
PRANCHA 55.  
 
Antes da análise interpretativa, faz-se necessário contar sobre Páris, a lenda que 

abrange um episódio mitológico e que, de modo geral, motiva a criação da Prancha 

55 e a sequência de reproduções de gravuras e pinturas datadas de intervalos de 

tempo que variam de 1461 a 1863. 

 

Segundo Decoigne e Degreet (2010-2011), a história do julgamento de Páris 

começa durante a festa de casamento da ninfa Tétis e do mortal Peleu. Os deuses e 

demais divindades estavam reunidos, comemorando, quando Éris, deusa que 

provoca a discórdia, e não fora convidada, surgiu para se vingar da alegria dos 

demais. Ela jogou sobre a mesa um pomo de ouro retirado do Jardim das 

Hespérides, onde estava inscrita a frase “para a mais bela”.  

 

Sendo um presente para uma das três deusas presentes,  Vênus (gr. Afrodite), Juno 

(gr. Hera) e Minerva (Atena) disputam  maçã de ouro. Os deuses então se reúnem 

em assembleia e decidem que não iriam fazer tal julgamento, ao passo que Éris 

decreta que somente um homem mortal seria capaz de fazer um julgamento 

inocente, indicando Páris, jovem pastor que desconhecia ser filho do rei Príamo, de 

Tróia (em outras versões, é Júpiter (gr. Zeus), quem decide a escolha de Páris como 

juiz).  
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Conta a lenda que havia sido profetizado que Páris traria a ruína à Tróia e, por esse 

motivo, ele fora abandonado, mas pastores o resgataram. Por sua história, Páris 

figura, quase sempre, com um cajado de pastor (NATIONAL Gallery, [s.d.]). 

 

Sob a condução de Mercúrio (gr. Hermes), as três deusas descem do Olimpo às 

montanhas para encontrar o jovem pastor. Páris é surpreendido enquanto 

pastoreava ovelhas e após ser levado à festa, as três deusas buscaram convencê-lo 

e suborná-lo com algum de seus dotes: Juno, esposa de Júpiter (o senhor dos 

deuses) e protetora da fidelidade no casamento, prometeu o trono de Tróia e o 

império de toda a Ásia; Minerva, irmã e esposa de Júpiter, deusa protetora da 

inteligência militar, prometeu sabedoria política e poder; e Vênus ofereceu a Páris a 

mão de Helena8, a mais bela mulher, esposa de Menelau, governante de Esparta.  

 

Entre as três deusas, Páris prefere o amor e a beleza de Vênus e lhe entrega a 

maçã de ouro. A partir daí, o ciúme e a indignação das deusas também precipitarão 

a Guerra de Tróia. Enquanto Vênus defenderá os troianos, Minerva e Juno ficarão 

contra Tróia. (NATIONAL Gallery, [s.d.]).  

 

Comumente, o Juízo é representado com duas cenas em sequência: à esquerda, 

Páris entrega o pomo de ouro a Vênus (em primeiro plano), e Minerva e Juno estão, 

ao fundo, escoltadas por Hermes, como um persistente mecanismo teatralizado de 

transmissão iconográfica. Nessa tradição, as três deusas nuas se oferecem à 

contemplação por Páris, que faz delas um juízo de beleza equânime, e prefere 

escolher, em seu favor, a tentação de ter para si a mulher mortal mais bela, Helena, 

de Tróia (CARUSO, 2005) 

 

 

4.3 SOBRE EPÍGRAFES E IMAGENS 
 
Para compreender o percurso da Prancha 55, a partir da epígrafe, é preciso lembrar 

que, segundo Didi-Huberman (2013c), deduzir um modelo iconográfico implica em 

																																																													
8 O nome Helena pode ser  entendido como aquela que destrói e extermina homens e cidades ou 
como a deusa luminosa, filha de Zeus e de Leda, irmã de Castor e Pólux e esposa de Menelau. O 
culto a Helena na Grécia era muito antigo e se desconhece se a origem da palavra é grega 
(ZUFFERLI, PELLIZER, 1992).   



143 

	

reconhecer aspectos do fenômeno cultural que podem abordar um mesmo tema de 

modo não historicizado e apresentar valores e significados diferentes, mas advindos 

dos originários.  

 

Panofsky identificava esses valores em motivos isolados dentro de uma função 

simbólica iconográfica, enquanto Warburg permitia observar descompassos entre 

motivos iconográficos que, ao modo de um sintoma, insistem em relembrar – de 

modo mais ou menos consciente, os modelos tradicionais, mas não os cristaliza.  

 

Assim, não se pode esquecer de que a iconologia de Warburg segue a busca pela 

“chave” da figuração poética enunciada nas exceções e nos desvios da tradição que 

estendem os significados da temática do Julgamento de Páris, em imagens diversas 

que podem manter em pequenos detalhes, contradições, dissimulações, afinidades 

e simultaneidades em meio às narrativas, formas, gestos e estruturas da 

composição.   

 
 
4.3.1 O Juízo de Páris sem ascensão ao Olimpo.  
 

Parte dessa história de muitas vertentes visuais é vista na primeira imagem da 

Prancha 55, de Warburg, na ilustração de “L’Histoire de la destruction de Troye” , de 

Jacques Millet, de 1484  e traduzido do latim para o francês, em 1883).  

 

A cena do episódio do julgamento a ser feito por Páris aparece na página manuscrita 

de número 28 (Figura 48), da qual Warburg introduziu apenas o desenho, 

eliminando as partes escritas.  

 

A representação da cena mostra as três deusas desnudas: Minerva e Juno estão 

dispostas atrás de Vênus que, a essa altura, já recebera o pomo de ouro de Páris e 

está coroada. Minerva, segundo a lenda, é a deusa mais ressentida por não ter sido 

a escolhida e, geralmente, é representada com o panejamento à mão, indicando que 

já está pronta para sair (Figura 49).  
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Figura 48: MILLET, Jacques. Juízo de Paris. 1883. 

Fonte: < https://archive.org/stream/listoiredeladest00mileuoft#page/28/mode/1up>. 
 

 
 

Figura 49: MILLET, Jacques. Juízo de Paris. 1883. (detalhe) 
Fonte: <https://archive.org>. 

 

A cena acontece em um bosque, onde se vê um cavalo amarrado a uma árvore e 

cachorros correndo, talvez, indicando pelo movimento, a breve partida de Páris. 

Entretanto, Páris é vestido com a elegância de um cavaleiro e não como um pobre 
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pastor. No espaço celestial indicado por uma nuvem com raios, Júpiter aponta Páris, 

o eleito para o julgamento da mais bela.  

 

O espaço dividido entre céu e terra faz jus à passagem do episódio mitológico, no 

qual as deusas descem do Olimpo à terra, e as cenas representam tempos 

simultâneos da mesma narrativa.  

 

Na posição de número 2, o desenho aquarelado “Sonho de Páris”, de autoria 

desconhecida (Figura 50) e realizado, provavelmente, em 1496, mostra parte da 

cena com indicação das deusas gregas e seus respectivos nomes romanos, escritos 

no alto, acima da margem: Vênus (Afrodite), Juno (Hera) e Pallas [Atena] ou 

Minerva.   

 

 
Figura 50: SONHO de Páris. 1496. 
Fonte: < http://www.smb.museum>   



146 

	

O mesmo procedimento com a escrita dos nomes aparece abaixo da estrutura 

cênica desenhada, sobre nervuras diagonais que imitam a sustentação de um palco 

de madeira e localizam as posições de Páris dormindo, deitado à direita, e Mercúrio 

(ou Hermes, deus mensageiro dos ladrões e dos comerciantes), de pé, no lado 

oposto.  

 

A epígrafe do livro “Atlas Mnemosyne”, de Warburg (2010), refere-se à imagem do 

Sonho de Páris, de 1496, como “Quadro vivo para receber Joana, a Louca, em 

Bruxelas”9, em que o desenho aquarelado demonstra a compreensão da cena 

coreografada para o espectador, de maneira que se possa reconhecer a narrativa 

contada visualmente.  

 

O Sonho de Páris mostra o pastor dormindo em um palco emoldurado por florões e 

arabescos e ladeado por cortinas azuis, narrando parte do episódio em que as 

virtudes das divindades são oferecidas a um mortal como em um sonho que pode se 

tornar realidade.  Nesse ambiente, as três deusas estão inseridas em um espaco 

intermediário, entre a fonte ao fundo, e Páris e Mercúrio dividem as extremidades do 

primeiro plano do sonho/visão, talvez como estratégia de conexão entre mundo 

físico e mundo simbólico.   

 

A estrutura do quadro vivo (tableau vivant), como recurso cênico, pode ser 

identificada desde o teatro medieval. As narrativas visuais teatralizadas estavam em 

voga desde o séc. XIII e relacionam virtudes equivalentes entre homens e mulheres 

ilustres, em encenações teatralizadas ao vivo ou representadas em manuscritos.  

 

De acordo com Legaré (2011), o manuscrito do século XV mostra a entrada de 

Joana de Castela (1479-1555), em Bruxelas (mais tarde, chamada de Joana, a 

Louca) e vislumbra as virtudes que uma princesa deveria ter: qualidades de uma 

bela de esposa, mas de modo feminino e heróico. Joana havia se casado  com 

Filipe, o Belo, duque de Borgonha, em 18 de outubro de 1496.  

  

																																																													
9 Tradução nossa.  
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Ao chegar a Bruxelas, em dezembro, Joana foi representada em um manuscrito de 

único exemplar, encomendado pela cidade. A miniatura de St. Michael, o santo 

padroeiro, dá início às sessenta e três aquarelas sobre papel, cada uma 

acompanhada na página oposta por um pequeno texto.  

 

Ao modo de uma série de louvores à ilustre personalidade feminina, o evento contou 

com temas que variavam entre procissões com brincadeiras, guildas de populares e 

artesãos com representações de arqueiros e a representação de Joana de Castela, 

montando um cavalo negro, com a vista da cidade ao fundo. Treze quadros vivos 

foram representados, compreendendo cenas mitológicas (entre elas, o Sonho de 

Páris, de autor desconhecido) e doze cenas sobre o Velho Testamento (Legaré, 

2011).   

 

No romance  “Joana, a Louca”, de Lina Carlino (2012), Joana é descrita como uma 

jovem bela e virtuosa de quinze anos que, em 1496, fora informada por sua família 

sobre as negociações de seu casamento e a data da sua partida, da Espanha para 

Flandres:  
 

É que Joana era bela em todos os sentidos: fisicamente, na graciosidade 
dos seus movimentos, na musicalidade da voz. Era de altura mediana, 
magra e de proporções áureas. Grossas tranças de um cobre-dourado 
coroavam-lhe o rosto oval, mas, naquele momento, as lágrimas ameaçavam 
saltar-lhe dos olhos cor de avelã, sempre prontos a cintilar de inteligência, 
alegria, calor e amor. Os lábios, acostumados a sorrir e a rir, apertavam-se 
de medo (CARLINO, 2012, p. 18).  
 

Assim, a mensagem que acompanha o momento em que Páris elege Vênus como a 

deusa mais bela e Helena como sua esposa, igualmente, bela e amorosa, compara, 

de certo modo, as expectativas populares das virtudes que Joana deveria ter, sendo 

representada junto a nove amazonas que entram em Bruxelas.  

 

A seguir, a imagem da terceira posição da Prancha 55 não foi encontrada para 

melhor reprodução. Apresentando outra versão do “Juízo de Páris” (Figura 51), a 

partir do manuscrito, provavelmente, escrito por volta de 1400, de autoria de 

Christine de Pisan, intitulado “Épître d'Othéa, déese de la prudence, à Hector, chef 

des Troyens”, mas reeditado por Miélot, em 1461. 
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Figura 51: MIÉLOT, Jean. Juízo de Páris. 1461. 

Fonte: WARBURG (2010), p. 101. 
 

A pedido do duque de Borgonha Filipe, o Bom, o manuscrito foi copiado e publicado 

por Jean Miélot e Joseph Van Den Gheyn com reprodução de 100 miniaturas, com 

base na obra original. Sob a inscrição “ms. 9392”, consta na Bibliothèque Royale de 

Belgique, entretanto não está disponível para visualização on-line.  

 

Apesar da baixa acuidade visual, pode-se reconhecer na Figura 51, a representação 

de uma paisagem com um castelo medieval ao fundo, as deusas em roupagens 

drapeadas e Páris como um nobre que pratica a cavalaria, misturando a literatura de 

Pisan com  costumes de seu próprio tempo.  

 

Sem pretensões de rigor arqueológico, o anacronismo surge em todo o manuscrito 

com a substituição da iconografia antiga por ilustrações alegóricas que misturam a 

mitologia às roupagens medievais vestidos com mantos de arminho e tecidos 

brocados.  

 

Miélot alterou o texto original, inserindo abaixo das ilustrações quatro linhas de 

comentários (Figura 52). Miélot não era reconhecido por uma decoração de 

iluminuras ou de margens tanto quanto por sua organização textual e, 
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presumivelmente, o livro foi concluído com miniaturas de Liédet sob a revisão do 

texto por Miélot (KREN, MORRISON, 2006). 	
	

 
Figura 52: LOYSET Liedet. Paris e Helen, em Christine de Pisan, Epistre d'Othea. 1461. 

Fonte: KREN; MORRISON (2006), p. 17. 
 

Barbier (2011) afirma que a combinação texto e imagem na obra de Pisan é 

inseparável, figurando virtudes representativas do poder da sociedade medieval 

francesa do séc. XV. À frente de seu tempo, Pisan trabalhou no tribunal da corte 

real, durante o reinado de Charles VI, escrevendo poesia, prosa, biografias, manuais 

didáticos e conselhos práticos, além de traduzir obras.  

 

A ornamentação luxuosa de seus manuscritos, em geral, continham filigranas, 

vinhetas e alegorias que demonstram a importância das iluminuras ao fim da Idade 

Média. As representações emblemáticas eram apresentadas ao modo de quadros-

vivos (tableaux vivants), comuns em celebrações e festividades públicas, 

teatralizando feitos militares, passagens mitológicas, acontecimentos solenes ou 

incidentes históricos.  
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De acordo com Ninan (2012), Pisan tornou-se escritora profissional da literatura 

francesa, em uma época na qual os textos eram de autoria masculina ou escritos no 

anonimato. Sua escrita é marcada pelos costumes aristocráticos que estavam em 

voga, como a prática da cavalaria e as encomendas de romances por princesas, 

quando criava textos sobre o “savoir vivre”, ilustrando desde as listas de princesas, 

as alianças entre reinos, os casamentos estratégicos, passagens biográficas e 

autobiográficas, comentários sobre a vida privada de um mecenas ou sobre as 

virtudes de mulheres e cavaleiros ilustres de linhagem real, por exemplo:  

 
E levantadas as mesas e dadas graças, segundo bõõ costume, se hi houver 
princepes ou senhores, ou donas ou donzelas, ou outros estrajeiros, aquela 
que em todo será bem ensinada, receberá cada huu se Teerá por contente. 
E falará com eles doce e alegremente , d’huua maneira aos velhos e d’outra 
aos mancebos. E se se veer a falar d’alguu prazer ou alegria, ela se 
governará per ttal maneira e assi aprazível que todos a louvarom por huua 
sajes e graciosa senhora e que se sabe bem governar em todas maneiras. 
Desi, ela se retraerá a sua camara, quando por tempo, e repousará (PISAN, 
2012, apud SOUZA, 2013).  
 

Sabe-se que Pisan abandonava a imitação da poesia da Antiguidade e obedecia a 

uma retórica nova e poética. No parecer de Lagarde e Michard (1960), em “Épître 

d'Othéa, déese de la prudence, à Hector, chef des Troyens”, a autora julga o 

episódio de Páris como uma louca decisão, pois ao optar pela sugestão da 

jovialidade, da beleza e do amor de Helena da Grécia, determina a sentença da 

destruição de Tróia.  

 

Desse entrelace entre a literatura de costumes, a mitologia e a iluminura, Pisan revê 

a lenda que se passa na paisagem e no tempo medievais, sem indicações do 

espaço mitológico do Olimpo. 

 

Em comum com as imagens anteriores da Prancha 55, privilegiam-se relações de 

migração entre a literatura, a vida e a ligação das imagens por princípios de 

parentesco, por afinidades eletivas, partindo de uma raiz temática: a representação 

de um grupo mitológico, visto como integrante da corte medieval que compartilha de 

costumes festivos, da tradição dos quadros vivos e do gosto cultural pela cavalaria.  
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4.3.2 Segundo o sarcófago: Peruzzi e Marcantonio. Ascensão e descida  
 

Nessa sequência, imagens dos séculos XVI e XVII diferem por manter ou modificar 

partes dos sentidos originários da lenda e da estrutura da composição. O tema de 

Páris foi revisto por Rafael em desenho, que, posteriormente, Raimondi (6A) copiou 

em gravura, assim como Peruzzi (Figura 53) reproduziu em afresco.  

 

 
Figura 53: PERUZZI, Baldassarre. Juízo de Páris. 1535.  

Fonte: http://www.fondazionezeri.unibo.it/.  
 

O afresco de Peruzzi  foi produzido para o Castelo de Belcaro, em Siena, Itália. 

Peruzzi era arquiteto e pintor e foi encarregado de reformar parte do palácio. 

Atualmente, se desconhece, com profundidade, o estado de intervenção que o 

artista realizou nas obras preexistentes do palácio.  

 

O afresco aparenta ter sido produzido em teto abobadado com a cena central do 

julgamento emoldurada por todos os lados, em rebatimento. A decoração 

monumental com grotescos pintados em combinações de linhas sinuosas e volutas, 

junto a formas fantasiosas vegetais, humanas e animais.  

 

Ao lado direito, ninfas seguram ânforas e, ao lado esquerdo, duas divindades fluviais 

masculinas foram pintadas sentadas, à frente de feixos de junco: um olha para o 
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interior da cena e o outro está reclinado, voltando seu olhar ao espectador, em 

direção ao espaço externo da obra (Figura 54).  

 

 
Figura 54: PERUZZI, Baldassare. Juízo de Páris. 1535. (detalhe). 

Fonte: http://www.fondazionezeri.unibo.it/.  
 

No século XVI, o legado da Antiguidade clássica era acessível em toda a Itália, por 

cópias de gesso, moedas, gravuras e desenhos. Muitas versões inspiradas pela arte 

romana foram mediadas por Rafael Sanzio, que abordou a arte antiga com a atitude 

de um arqueólogo que busca os sentidos das antigas inscrições, tendo como mentor 

Donato Bramante. Realizou trabalhos de afrescos junto à arquitetura de Peruzzi, em 

um estilo extravagante, formado nos modelos das antigas vilas suburbanas e 

incorporando motivos modernos e antigos nas obras (KÁRPÁTI; SERES, 2014).  

 

Devido à falta de provas documentais, sabe-se que parte do projeto de Peruzzi 

desapareceu, assim como outros desenhos de Rafael. Infelizmente, as afirmações 

ou hipóteses feitas sobre essa imagem foram produzidas com base na narrativa 

temática e em parte do que se vê, pois não foram encontradas outras imagens do 

afresco, nem informações sobre seu estado atual ou sobre qual cômodo ocupa no 

Castelo de Belcaro.  

 
A imagem a seguir, referente a Albrecht Glockendon (Figura 55), reproduz a  metade 

esquerda da xilogravura de Hans Sebald Behamd (Figura 56), e ambas são 

intituladas “Fonte da Juventude”, datando de 1536. 
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Figura 55: GLOCKENDON, Albrecht. Fonte da Juventude. 1536. 

Fonte: WARBURG, (2010), p. 101 
 

 
Figura 56: BEHAM, Hans Sebald. Fonte da Juventude 1536. 
Fonte: http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL00243a.jpg 

 

Desde o séc. XIV, representações da fonte da juventude aparecem em manuscritos 

franceses, tornando-se comum, no século XVI, a lenda sobre a existência de uma 

fonte da juventude em um local mítico, onde os prazeres sensuais ressurgiam. Havia 

descrições satíricas sobre a crença na fonte como realidade, mesmo que em terras 

distantes (STEWART, 1989).  

 

De acordo com Stewart (1989), o nome e o endereço do editor, Albrecht 

Glockendon, surgem impressos ao final do texto abaixo da cópia. Beham era 

considerado um dos maiores artistas renascentistas, especialista em xilogravuras de 

grandes formatos: “Fonte da Juventude” chegou a ser impressa em quatro folhas de 
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papel, com aproximadamente, 50,6 x 109,5 cm, ao modo de um mapa dobrável 

(Figura  57).  

 

 
Figura 57: BEHAM, H. S. Fonte da Juventude. 1536. 

Fonte: STEWART, 1989, p. 64 
 

STEWART (1989) esclarece que a impressão feita em Oxford foi impressa e colorida 

à mão em tons de marrom, azul e preto, como único exemplo de primeira prova, e 

que as demais impressões não mantinham as colunas de modo correto, havendo 

distorção das bordas.  

  

Provavelmente, Warburg utiliza, intencionalmente, a imagem (Figura 57) com 

legenda, retirada de algum periódico e manteve apenas uma parte da gravura por 

conter a representação da ninfa e os sentidos a serem continuados no conjunto da 

Prancha 55.  

 

De acordo com  Müller (2008), existe uma certa intenção em apresentar um grande 

número de personagens, fazendo com que o espectador mantenha uma relativa 

proximidade com a imagem, a fim de compreender a narrativa que não pode ser 

vista apenas de relance. O tema da fonte da juventude era motivo popular desde a 

Idade Média tardia e mostra o sonho do rejuvenescimento.  

 

Na avidez pelo banho de eterna juventude, casais são representados como se 

desejassem também uma revitalização de sua vida erótica, mostrando no caráter 
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discursivo da imagem uma certa aflição na correria das pessoas e, posteriormente, 

mais calma e regozijo à direita da fonte  (Figura 58).  

 

 
Figura 58: BEHAM, H. S. Fonte da Juventude. 1536 (detalhe). 
Fonte: http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL00243a.jpg  

 

Observa-se que, ao fundo, na extremidade esquerda, a paisagem mostra uma 

pequena igreja de vitrais góticos,  uma casa alemã em enxaimel e um penhasco.  

Mais à frente, dois casais dançam à volta de uma fogueira, na qual queimam 

muletas (MÜLLER,  2008). Adultos e idosos enfermos são transportados para a 

fonte às costas ou em uma maca.   

 

Assim, a metade esquerda da composição (que trata Warburg) mostra a chegada e 

a transformação de pessoas, que rejuvenescem, à direita da composição. Como 

exceção ao comportamento coletivo, em primeiro plano, um  homem de olhos 

vendados, talvez cego, dá as costas à fonte da juventude e apoia seu braço no 

beiral que a circunda. 

 

À frente da fonte, circundada pelo espelho d’água e disposta em três níveis, a 

decoração mostra medalhões e grotescos. Ao alto, um pássaro é representado 
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acima do monograma "HSB" reproduzindo as iniciais do artista. Desse lado da fonte, 

os homens são tornados musculosos e escalam a fonte até o alto. Mais abaixo, a 

ninfa sentada, com a cabeça coroada por louros, apoia seu rosto na mão esquerda, 

segura uma ânfora e volta seu olhar para o espectador (Figura 59).   

 

 
Figura 59: BEHAM, H. S. Fonte da Juventude. 1536.(detalhe). 
Fonte: http://images.zeno.org/Kunstwerke/I/big/HL00243a.jpg   
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A citação da figura que remonta ao Julgamento de Páris, de Raphael e Raimondi, de 

acordo com o parecer de Müller (2008), remete, ambiguamente, ao desejo de fazer 

renascer o espírito da antiguidade, convidando o espectador a visualizar diferentes 

vestígios iconográficos10. Contudo, a nudez na xilogravura é apresentada, de modo 

geral, como uma busca por luxúria.  

 

Todavia, a ninfa sentada sobre suas vestes e com o queixo apoiado na mão, indica 

um estado de espírito alheio ao temperamento eufórico representado dentro da 

fonte, onde todos se encontram remoçados e dividem a cena na representação da 

força física (pela presença da escalada na fonte) e de um certo ar de erotismo entre  

alguns personagens.  

 

Observa-se que a posição do corpo da figura fluvial e sua gestualidade podem 

indicar um estado de espírito que se expressa pela relação de indiferença à cena 

mundana, talvez, por sua condição de não ser um mero mortal.  

 

De modo ambíguo, Sebald parece enunciar, ironicamente, que a suposta fonte da 

arte busca na Antiguidade italiana os ideais de beleza, porém mostra que a vida 

espiritual/a igreja gótica e a casa típica da arquitetura – elementos que simbolizam a 

cultura cristã e civil (representados ao fundo do caminho que chega à fonte) não 

podem ser esquecidas pela memória alemã.   

 

As tradicionais e antigas casas de banho públicas e termas, públicas ou privadas, 

foram retomadas desde o final da Idade Média e vistas como lugar de higiene, 

relaxamento, conversas, cantos e momentos de alimentação coletivos, servidos ali 

mesmo: “Que melhor lugar para encontros galantes de todo tipo? [...] Corpos 

impudicos, corpos inocentes se cruzam e se dão em espetáculo; o indivíduo é 

escrutado, avaliado, desejado, seduzido” (Braunstein, 2009, p. 621).  

  

																																																													
10 Müller (2008) descreve outras citações, como a figuras de Michelangelo contidas na parte direita, 
mas que  não são indicados na Prancha 55, por Warburg. Por esse motivo, não nos deteremos 
nesses pormenores, apesar de significativos.  
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Sobre a questão da nudez em público, é interessante notar a escrita de Poggio 

(secretário apostólico em visita a Suíça, em 1414, junto ao Papa João XXIII) após 

conhecer as casas de banho e voltar, como viajante, dois anos mais tarde:    

 
A cidade de Baden — o nome significa "banhos" em alemão [...] encontra-se 
um estabelecimento soberbo construído sobre o rio para uso dos banhos. 
No centro do estabelecimento estende-se uma imensa praça e, em toda a 
sua volta, edifícios magníficos capazes de receber multidões. [...]  
 
Desses banhos, alguns são públicos, os outros são privados, cerca de trinta 
ao todo. [...] É realmente risível ver velhas decrépitas, ao mesmo tempo que 
jovens, entrarem na água completamente nuas sob os olhos dos homens, 
mostrando aos homens suas partes naturais e suas nádegas; eu ri muitas 
vezes desse gênero de espetáculo pitoresco [...]. 
 
Quanto aos banhos que estão nas casas privadas, são muito chiques e, 
eles também, comuns aos homens e às mulheres. [...] Em certos banhos, os 
homens se misturam diretamente às mulheres, quer sejam seus próximos 
pelo sangue ou por outras cumplicidades; a cada dia, entram no banho três 
ou quatro vezes, passando assim a maior parte do dia, cantando, bebendo 
ou dançando. Com efeito, cantam na água ao som da cítara, agachando-se 
um pouco; e é um espetáculo encantador ver moças, já maduras para o 
casamento, na plenitude de suas formas núbeis, o rosto brilhante de 
nobreza, manter-se e mover-se como deusas; enquanto cantam, suas 
roupas formam uma cauda flutuante à superfície das águas, de modo que 
as tomaríamos por Vênus aladas (BRAUNSTEIN, p. 621-623) 

 

Para o estrangeiro, despir-se para tomar um “banho de juventude”, torna-o apenas 

um voyeur que não sabe falar alemão. Poggio compara sua estada a uma passagem 

pelo Éden, o jardim da volúpia, capaz de resguardar a fonte da vida pelo prazer dos 

sentidos e reconciliar aparência externa e intimidade: “Pois se a volúpia pode tornar 

a vida feliz, não vejo o que falta aqui para atingir a perfeição de uma volúpia sob 

todos os aspectos consumada" (Braunstein, 2009, p. 623).  

 

Em concordância com Michard e Lagarde (1965),  o humanismo misturava o saber e 

a sabedoria junto ao conhecimento da Antiguidade pelo acesso aos textos latinos e 

gregos traduzindo, citando, comentando e transpondo a seu tempo com entusiasmo. 

O amor à natureza transparece nas múltiplas formas sensíveis de vida, convocando 

a viver em paz, alegria e saúde. Esses modos de pensar traduziam-se nas 

expressões artísticas e literárias unindo realismo pitoresco e fantasia, paradoxos 

visuais e argumentações engenhosas, personagens simbólicos cheios de virtudes e 

falhas, além dos jogos de palavras herdadas da Idade Média que delineavam 
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caricaturas grotescas, passagens épicas, paródias, julgamentos críticos sobre o 

comportamento humano e comédias de intriga, entre outras formas de invenção.   

 

Uma maneira de qualificar a imagem crítica de Beham/Glockendon é compreendê-la 

aos olhos da alegoria do despertar, descrita por Benjamin (apud DIDI-HUBERMAN, 

2005c). Em efeito ambíguo de sentidos, a alegoria obsessiva da corrida à fonte da 

juventude consiste, metaforicamente, em despertar o mundo alemão do sonho de 

um rejuvenescer por meio dos modelos da arte e da cultura.  

 

Todavia, a alegoria do despertar não é concebida como pura privação do sonho, 

mas dissocia-se da nostalgia para continuar se reinventando, transformando e 

refigurando a memória e a narrativa, em ambiguidade e ironia:  “Pensar nossas 

mitologias, pensar nossos arcaísmos, ou seja, não mais temer convocá-los, 

trabalhando de maneira crftica e imagética (bildlich) sobre os signos de seu 

esquecimento, de seu declínio, de suas ressurgências” (DIDI-HUBERMAN, 2005c, p. 

190).  

 

O banho que renova, magicamente, o corpo, as emoções e a arte tem as ninfas 

(que, mitologicamente, personificam a graça da natureza junto às águas, bosques, 

grutas e fontes, tanto quanto um certo erotismo, quando envolvidas com sátiros, por 

exemplo) como porta de entrada para a composição que, apesar de parecer alheia 

ao movimento interno, convoca o espectador por seu olhar, enquanto esse sujeito 

percorre seus olhos pela narrativa que trata do rejuvenescimento ilusório.  

 

Metodologicamente, as sobrevivências nos dispensam da crença de que há um fim 

necessário aos ciclos da arte, quando as ressurgências evidenciam sintomas11 que 

perturbam a organização visual e apontam que não há uma homogeneidade cultural. 

Mesmo um pequeno detalhe é capaz de conter o poder de figurar uma imagem 

																																																													
11 Didi-Huberman (2005c) reata conceitos filosóficos apreendidos com Hubert Damisch sobre o 
sintoma (Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture. Paris: Flammarion, 1972. Teoria da 
nuvem. Para uma história da pintura.) e o poder da figurabilidade descrito por Lyotard (Discours-
figure, (Paris, Ed. Klincksieck, 1971), observando que as obras de arte prefiguram redes de sentidos 
pensadas em termos do que é visível e do legível, mas também em termos do que está imanente,  
oculto, invisível em uma primeira interpretação e regressam com outro poder de presença e estrutura, 
modificando significados.  
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crítica, tautológica e, portanto, uma dupla mensagem - pois fala de si, apesar de 

remeter às referências anteriores.  

 

Baseado em Benjamin (1984), Didi-Huberman (2005c) compara a imagem crítica 

com o devir de um rio que arrasta e leva em seu fluxo o que está em vias de 

desaparecer, porém, apesar de manter traços que são originários de modelos do 

passado, não reafirma a gênese ou a origem pré-histórica significativa de uma coisa.  

 

Logo, a figura da ninfa em Beham/Glockendon possui a função simbólica de 

instaurar, em uma imagem originária do passado, uma abertura ao presente por 

onde escapa seu inacabamento e por onde diz sua própria história. Sua dupla ótica 

discursiva nos afasta da fidelidade ao arquétipo da ninfa, pois ela não nos conta sua 

gênese. Essa ninfa mantém o aspecto morfológico de imagens anteriores, todavia 

faz aparecer o conflito com o passado, abrindo todo o conjunto de formas, no qual 

está inserida para uma outra dimensão crítica e significativa. Trata-se de uma forma 

que se renova, mas não se aparta de sua herança cultural e artística.  

 

Desse feito, interpretar a totalidade ou unicidade de sentidos apenas pela repetição 

da forma é uma estratégia ilusória, quando a imagem conserva, em si, um sintoma 

de outro processo de significação, igualmente, legítimo.  

 

Enfim, seguindo a sequência sugerida, a representação da nudez em corpos 

humanos e mitológicos é ocupada na posição 6A pela gravura renascentista “O 

Julgamento de Páris” (Figura 60), de Marcantonio Raimondi, escritor e ilustrador que 

havia recebido a incumbência de Rafael para copiar e divulgar suas obras em 

estampas comerciais12.  

  

																																																													
12 Em 1515, Rafael criou o monograma “MAF” (Marcantonio fecit) para indicar que Raphael era o 
criador e Marcantonio, o copista, esclarecendo possíveis dúvidas de autoria e legitimidade entre obra 
original, cópia, mestre e copista.   
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Figura 60: RAIMONDI, M. O Julgamento de Páris. 1510-11. 
Fonte: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/106561  

 

A  circulação de gravuras para cópias e adaptações era comum nos costumes da 

época, e Raimondi mostra o apuro das figuras com riqueza de contraste em claro-

escuro, o sentido acentuado de organização espacial que distribui os diversos 

personagens em grupos pela composição, a plasticidade dos volumes definidos e a 

harmonia dos gestos corporais que possuem a predominância de linhas curvas.  

 

Na iconografia copiada por Raimondi, nas extremidades esquerda e direita, veem-se 

dois grupos de três figuras: de um lado, três ninfas com ânforas, à frente de uma 

gruta, se entreolham; e do outro lado, uma ninfa olha de volta para o espectador, 

sentada junto a dois deuses fluviais que contemplam a cena que surge no céu.  

 

Conforme Ahrens (2006), a ninfa Enone vivia com Páris e, ela é a ninfa 

representada. Enone era filha da divindade fluvial Cebren e tinha poderes de 

adivinhação, logo, ela assiste ao julgamento sabendo de seu futuro abandono. 

Ciente que Páris lhe traria tristeza por causa de uma mulher estrangeira, Enone o 

avisa que ele sairia ferido de um combate e só ela poderia curá-lo. Quando ferido 

por uma flecha durante a Guerra de Tróia, ela se recusará a salvá-lo, mandando que 



162 

	

procure Helena. Mais tarde, ela se arrepende e viaja até Páris, mas ele não mais 

resiste à espera e morre. Arrasada, Enone colocará fim a própria vida (BULFINCH, 

2006).  

 

Na estância celeste (Figura 61), da esquerda para a direita, o arco dos signos 

zodiacais de Aion emoldura Hélio (gr. Apolo), simbolizando o esplendor do sol na 

carruagem puxada por quatro cavalos. À frente, Castor e Pólux, irmãos de Helena 

(que será raptada por Páris) junto a Júpiter (com a águia e o raio) e seu séquito, com 

Selene (com a meia lua na cabeça) e Aurora, irmãs de Hélio13.  

 

 
Figura 61: RAIMONDI, M. O Julgamento de Páris. 1510-11. (detalhe) 

Fonte: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/106561  
 

Abaixo do grupo de Júpiter, Atlas sustenta o céu (CENTANNI, 2004). No jogo de 

contrastes entre os diferentes momentos entre os grupos, as divindades chegam 

como se uma abertura fosse feita no espaço celeste. 

 

No detalhe ao centro (Figura 62), a narrativa dividida em vários tempos mostra o 

momento da entrega da maçã pelo pastor Páris (junto a seu cachorro e seu cajado) 

a Vênus (acompanhada por Cupido, seu filho, recebe uma guirlanda de Niké, deusa 

responsável por entregar a vitória a quem obtivesse o poder e o sucesso almejado. 

Juno está ao lado do pavão que a representa e levanta seu dedo em riste, em 

																																																													
13 Cf.: The Metropolitan Museum of Art. Disponível em: http://www.metmuseum.org/collection/the-
collection-online/search/337058. Acesso em: 05 set. 2015.  
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direção a Páris enquanto Minerva, a deusa que dá as costas e tem seu elmo ao 

chão, veste seu manto após a decisão, para retirar-se do local.  

 

 
Figura 62: RAIMONDI, M. O Julgamento de Páris. 1510-11. (detalhe) 

Fonte: http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/106561  
 

Em segundo plano, em espaço intermediário, Mercúrio, com  chapéu alado e 

caduceu, aponta para o céu e se movimenta para sair e anunciar a notícia do 

julgamento (SHEENAN, 2013). 

 

À direita de Minerva, três divindades fluviais são representadas à frente do rio. Em 

forma humana, a figura, que tem a cabeça ornada com uma coroa de louros, volta 

seu olhar para o espaço exterior à representação, em direção ao espectador, ao 

mesmo tempo em que as outras duas, dirigem seu corpo para o interior da 

composição esvaziada do caráter religioso da antiguidade (POUZADOUX, 2001).  

 

Para Damisch (apud Wood, 1995), a volta ao mito do julgamento de Páris, no 

Renascimento, sobre a beleza feita por Rafael e Raimondi, é uma narrativa de 

substratos que emergem, mas não são determinados pela mesma ordem histórica, 

pois são sistemas de significação diferenciados. 
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Na interpretação de Warburg (2011), a gravura pavimenta o caminho de tratar a 

beleza da natureza e dos corpos de deuses e semideuses.  No grupo das divindades 

fluviais, dois personagens masculinos têm seus olhares direcionados à aparição 

divina. A terceira personagem fluvial é a ninfa das fontes que, diferente dos demais, 

não realiza um gesto adorador ou de ascensão ao céu (que lhe é proibido), no 

entanto, busca a presença de um espectador imaginário na terra.  

 

A ninfa é uma divindade secundária de vida longa, mas não imortal. Pode habitar 

próximo a bosques, montes, águas de mananciais, fluviais e marinhas. De acordo 

com Kárpáti e Seres (2014), as ninfas personificam a beleza em jovens femininas e 

a fecundidade da natureza, sendo destinadas a serem amadas.  

 

Segundo Pinotti (2013), apesar do desenho desaparecido, Rafael baseou-se em 

dois relevos localizados àquela época, em um sarcófago na Villa Médici (Figura 63) 

e outro na Villa Doria Pamphili (Figura 64), ambos em Roma.  

 

 
Figura 63: RELEVO romano. Julgamento de Páris. Séc. II d. C.  

Sarcófago da Villa Medici. Roma.  
Fonte: KÁRPÁTI, SERES (2014). p. 103 
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Figura 64: RELEVO romano. Julgamento de Páris. Séc. II d. C.  

Sarcófago da Villa Pamphili. Roma. 
Fonte: PINOTTI (2013). p. 9.  

 

No relevo da Villa Médici, a profundidade é, predominantemente, dada pela 

sobreposição de imagens. Céu e terra se separam em uma linha do horizonte, e 

todos os personagens mitológicos se misturam no Monte Ida, junto ao espaço 

terrestre, onde Páris está sentado de perfil, como no relevo da Villa Doria Pamphili, 

os personagens estão dispostos de modo linear, em sequência e justaposição 

decorativa, ao modo de um friso, sem indicação de espaço celeste e terrestre.  

 

Em particular, para Centanni (2004), Rafael se inspirou, principalmente, no 

sarcófago da Villa Médici, mas apresentou uma variação significativa do modelo da 

ninfa pagã, pois de acordo com Warburg (2011), houve uma reconstrução crítica: o 

olhar da ninfa - para contemplar o mundo fora da cena mitológica - foi uma invenção 

de Rafael, não encontrada no modelo antigo, onde é representada de costas para o 

espectador (Sarcófago da Vila Médici, Roma).  

 

  
Figura 65: RELEVO romano. Julgamento de Páris (detalhe). Séc. II d. C.  

Sarcófago da Villa Medici. Roma. 
Fonte: KÁRPÁTI; SERES (2014). p. 103  
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Warburg, segundo Pinotti (2013), observa que não há uma simples imitação entre os 

modelos iconográficos através dos tempos, entretanto compreende que nos gestos, 

nos olhares e nas faces há lacunas e diferenças.   

 

Desse modo, a invenção de Rafael está no olhar da ninfa junto à ideia do julgamento 

sobre a beleza dos corpos, por Páris. Metaforicamente, Rafael traz para o centro de 

significação de sua obra, a reflexão sobre a representação bidimensional, durante o 

Renascimento. Por isso, a gravura propõe um novo paradigma que não se resume a 

uma simples reprodução a mando de Rafael. De acordo com Damisch (apud Wood, 

1995), a gravura é uma “extensão” do desenho de Rafael que nunca se transformou 

em pintura, mas a invenção de Rafael embasa um pensamento sobre a imagem 

bidimensional: sua peculiaridade está em formular a reversibilidade entre o sujeito 

representado na imagem pictórica e o sujeito ao qual a imagem se dirige.  

 

Naquela época, as funções de concepção e execução não eram tão claras nas 

oficinas dos artistas, podendo copiar os modelos para diversas funções. Dando 

continuidade à questão da cópia e da invenção, a posição 6B da Prancha 55 é 

ocupada pelo relevo “O Juízo de Páris”, de autoria de Hans Ässlinger (Figura 66) e a 

6C, de Nicolaes Berchem, de mesmo título (Figura 67) expõem modos de tratar as 

imagens concebidas, diferenciadamente. 

 

 
Figura 66: ÄSSLINGER, Hans. O Juízo de Páris. 1550.  
Fonte: < http://www.bayerisches-nationalmuseum.de>.  
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Figura 67: BERCHEM, Nicolaes. O Juízo de Páris. 1630. 

Fonte: < http://imagesrevues.revues.org/docannexe/image/3043/img-4.jpg >.  
 

Enquanto o relevo de 1550 é uma cópia fidelizada à composição da gravura de 

Raimondi, a pintura parietal de Berchem baseia-se na mesma fonte, mas elimina e 

agrega elementos que a diferenciam.  

 

O tipo de paisagem de Berchem é encontrada na Itália, em vez de nos Países 

Baixos. Warburg (2011) anunciou que a obra pictórica de Berchem, procedente de 

1630 e que constava no museu etnológico de Tivoli (Villa d'Este, Itália), realiza uma 

simbiose entre personagens da gravura de Raimondi e uma paisagem, tipicamente, 

holandesa, na qual os deuses fluviais são cativados pelo cotidiano: dois deles se 

voltam para uma pequena tropa de transporte de gado que atravessa o curso 

d’água, sem qualquer perigo. Uma vaca holandesa, no alto, à esquerda da 

composição, toma o lugar dos deuses que, em outra obra, sinalizariam à descida 

para a terra14.  

																																																													
14 A inclusão dos animais na composição de Berchem foi baseada em outra gravura de Raimondi, 
que copiava um baixo relevo de um sarcófago localizado na Villa Médicis, na Itália, mas que não foi 
inclusa na Prancha 55. A imagem consta no texto “Le Déjeuner sur l’herbe, de Manet. La fonction 
préfiguratrice des divinités élémentaires païennes pour l’évolution du sentiment moderne de la nature” 
(WARBURG, 2011). 
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Tal substituição denota a entrada do gesto patético do mundo figurativo pagão ao 

mundo mitológico, nos ateliês dos artistas, revelando o gosto pela iconografia do 

passado e, ao contrário do desaparecimento da iconografia, mostra, ao ver de 

Warburg (2011), uma resistência por uma prática que salvaguarda aspectos da 

antiguidade.  

 

Rafael e Raimondi produziram, desse modo, imagens mediadoras em um trabalho 

contínuo de imagens, mas feitas em intervalos de tempo e de espaço geográfico. 

 

Giulio Bonasone, em sua versão em água-forte do juízo de Páris (Figura 68), 

configura a posição de número 7 da Prancha 55, do “Atlas Mnemosyne”. A imagem 

reproduziu partes do sarcófago da Villa Médicis ausentes da gravura de Raimondi: a 

ascensão de Vênus; Júpiter descendo dos céus; o grupo fluvial (agora figurados por 

quatro personagens); a presença de Tellus (que aparece em seu trono); e a ninfa 

(na borda à esquerda) que agora mantém seu olhar para o interior da cena e, não 

mais, voltado ao espectador (WARBURG, 2011).   

 

 
Figura 68: BONASONE, Giulio. Juízo de Páris. 1565.  

Fonte: < http://www2.raphael.printsanddrawings.hu/?tag=print >.  
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Na gravura de Bonasone, o cachorro de Páris migrou para a borda da impressão. Ao 

fundo, atrás de Mercúrio, Minerva, deusa da guerra aparece com seu elmo, lança e 

escudo com a cabeça da Medusa (presenteada por Perseu), a fim de proteger a 

cidade de Atenas durante a Guerra de Tróia (SHEENAN, 2013).  

 

Na opinião de Warburg (2011), embora a execução técnica e artística de Bonasone 

não se compare à gravura de Raimondi, Bonasone foi mais fiel à conservação da 

ideia representada no sarcófago, no sentido de manter o tema da ascensão ao céu, 

típico da arte funerária pagã. A imagem da ascensão possuía o efeito metafórico de 

tratar da ressurreição dos mortos, mesmo que cercados pela laje esculpida em 

mármore.  

 

 

4.3.3 Narcisismo (sic). Ar livre como substituição do Olimpo. 
 
O termo “sic” (lat. "assim"), inserido sem demais explicações pelos editores do Atlas 

Memosyne (WARBURG, 2010, p. 100), pode ter sido usado para evidenciar o uso 

incorreto da ortografia ou para informar ao leitor que, embora pareça errado, foi essa 

a palavra usada pelo autor.  

 
Sem desqualificar a epígrafe de Warburg, busca-se levantar hipóteses e tentar 

compreender o termo “narcisismo” por analogias, ambiguidades e variações nas 

inúmeras definições da palavra (inclusive à época de Warburg e, considerando que 

seu pensamento não se exime de buscar as exceções e os desvios dos sentidos nas 

narrativas). Em seguida, a epígrafe indica que o espaço ao ar livre não mais 

representa a possibilidade de retorno ao Olimpo e exalta os prazeres da vida 

mundana.  

 

A versão grega sobre a história de Narciso, que ignora a ninfa Eco, mostra que ela 

gostava de passear nos bosques e fontes, era vaidosa por ser tão bela quanto 

Afrodite e demonstrava prazer, erotismo e hedonismo15 em seu modo de viver, 

deleitando-se com sua fala sem consequências.   

																																																													
15 O site The Journal of Engram articula um percurso de orientação para as pranchas 50 a 55, 
podendo excluir ou incluir obras diferenciadas. O hedonismo na Prancha 55 é citado em substituição 



170 

	

Descrita por Bulfinch (2006), Eco sabia de tudo o que se passava à sua volta e 

Afrodite adorava sua futilidade e seus mexericos. Mas, Eco cai em desgraça após 

ocultar de Juno a traição de Júpiter, que se divertia com as ninfas. Juno se vinga, 

fazendo com que perdesse a fala e repetisse apenas a última palavra que ouvisse 

de outros. Envergonhada, Eco pede a Afrodite que a faça morrer, mas a deusa ouve 

sua voz adorável e a poupa.  

 

A ninfa era a favorita de Diana para as caçadas e um dia, viu o belo Narciso nas 

montanhas ao perseguir um animal. Entretanto, ao tentar conversar com Narciso, 

somente respondia a fala repetida. Desprezada, Eco definha de tristeza e retira-se 

para uma gruta.  

 

Então, assim como outras que se apaixonaram por Narciso e foram ignoradas, uma 

jovem pede aos deuses que ele saiba o que é o amor, sem que seja correspondido. 

Narciso apaixona-se por sua própria imagem contemplada nas águas claras de um 

lago e ali permanece, acompanhado de Eco que continua a repetir seus gemidos até 

perecer e tornar-se uma flor.  

 

Investigando o termo “narcisismo”, compreendem-se vários sentidos, podendo 

significar um estado de retorno ao ego, estágio em que o indivíduo tem a si mesmo 

como objeto de prazer sexual ou possui uma libido que não investe em algum objeto 

do amor (HOUAISS, 2009).   

 

Segundo Roudinesco (1998), desde a tradição grega até fins do século XIX, 

“narcisismo” designava o amor de um indivíduo por si mesmo. Em texto de 1914, 

Freud (2010) define o narcisismo como a atitude resultante da transposição dos 

objetos do mundo externo para o ideal do eu do sujeito que passa por estágios de 

autoerotismo (quando não há a libido pelo objeto externo).  

 

Na filosofia, observa-se que o mito de Narciso pode, algumas vezes, representar o 

destino autêntico do homem de lançar-se ao mundo porquanto ama a si mesmo: “o 

																																																																																																																																																																																														
a ideia de Narcisismo, estabelecendo o ar livre como lugar que se sobrepõe ao Olimpo, na passagem 
das imagens que remontam a Roma do século XVI até a Paris do século XIX, vista na adaptação da 
musa por Manet. Cf.: <http://www.engramma.it/engramma_v4/homepage/35/sindex_iter.html>. 
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significado desse mito foi invertido por autores modernos: o narcisismo não 

representaria a inutilidade da tentativa de buscar no exterior o que é interior, todavia 

o autêntico destino do homem, que é projetar-se para fora de si e amar como tal o 

que está dentro dele (LAVEUK, 1939, apud ABBAGNANO, 2007, p. 698).  

 

Diversamente, o amor egoísta ou o amor próprio de quem não ama o outro, não 

possui o “amor de si” que se apropria do belo e do bem, no exercício da virtude de 

procurar a própria felicidade, mas está orientado “para os objetos portadores deles, 

sem preocupar-se em saber a quem pertencem esses valores, se a 'mim' ou a 

'outros' " (SCHELLER apud ABBAGNANO, 2007, p. 51).  

 

De certo modo, sabendo da sequência de imagens da prancha, pode-se pensar que 

a projeção da composição para fora do objeto artístico, lançando-se ao mundo físico 

e ao espectador, que vê a obra, só faz retornar a atenção para o próprio objeto 

artístico, como um reflexo que “vê” e é visto, ao modo do mito de Narciso.  

 

A oitava posição da Prancha 55 do atlas de Warburg (2010) consta como de autoria 

de Giorgione, tal como se acreditava na época. Atualmente, considera-se Ticiano, o 

pintor da pintura a óleo “Concerto Campestre” (Figura 69).  

 

 
Figura 69: TICIANO. Concerto Campestre. [ca. 1509]. 

Fonte: <www.louvre.fr>   
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Ticiano mostra uma cena, na qual dois espaços se entrecruzam: em “Concerto 

Campestre”, as alegorias da música e da poesia estão próximas aos dois rapazes 

vestidos que vivem, em cumplicidade, um momento em que um toca o instrumento e 

o outro, talvez, cante. Segundo Zufferli e Pellizer (1992), as alegorias da música e da 

poesia  são representadas pelas musas Calíope (que possuía uma bela voz) e 

Polínia, filhas de Zeus e de Mnemósine. 

 

Para Schapiro (1978), a ambiguidade está presente na tela de Ticiano, seja entre 

corpos nus e vestidos seja quanto à dualidade social e estética. Entre os homens, o 

primeiro veste roupas nobres, e o segundo aparenta ser um rústico pastor (que 

confunde seu cabelo desgrenhado ao carvalho. Contudo, o autor se refere às 

mulheres como elegantes e refinadas, sem referir-se ao aspecto mitológico, mas 

correlacionando a pintura a uma intimidade entre a natureza e o amor, em uma 

paisagem paradisíaca. 

 

Apesar da descrição que diferencia as figuras masculinas, Schapiro não parece 

relacionar o momento da música no campo, sendo inspirado pelas musas de corpos 

nus que portam adereços (a flauta e a jarra com a água sendo derramada na fonte), 

e não parecem percebidas pelos rapazes sentados.  

 

Na paisagem,  em primeiro plano, a musa de pé se curva sobre o poço ou fonte, no 

entretanto, a outra musa, sentada, dá as costas ao espectador e se volta para os 

rapazes que, em segundo plano, ignoram a cena e o lugar e trocam olhares entre si 

e em direção ao alaúde, fazendo uma composição triangular. Ao fundo, a  paisagem 

pastoril mostra uma vila e um bosque, onde se encontram a figura de um homem e 

seu pequeno rebanho.  

 

A cena de narrativa mitológica instiga pela “representação simultânea do visível e do 

invisível” (LOUVRE, 2007), já que as musas coexistem na paisagem junto à cena 

dos rapazes para nossa visão de espectador e, internamente, parecem existir 

somente na imaginação dos jovens com o alaúde, que são inspirados por elas. 

Todavia, em “Concerto Campestre”, toda a representação parece ignorar a presença 

do espectador que assiste à cena, duplamente inserida.  
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O fazer pictórico de Ticiano pode ser definido pela metamorfose que causa entre os 

elementos da pintura (construída pela cor e não pelo desenho) e que traz, nos 

vestígios das antigas temáticas, o diálogo da obra com a própria arte, como um 

quadro dentro de um quadro: “a arte não tem mais sua origem na impressão 

suscitada pela natureza, a obra refere-se à outra, perde-se no labirinto dos 

comentários” (AGUILAR, 1990, p. 103).  

 

Nessa duplicidade de espaços em que o grupo de rapazes não tem “consciência” da 

presença das musas (e por uma delas é observado), a unidade temporal entre as 

cenas é incerta, pois os grupos compartilham e sobrevivem à Antiguidade em uma 

cena do século XVI.  

 

Essa inconsciência na definição do tempo para a construção da história das imagens 

se faz como “magmas em movimento, placas tectônicas, lentas sedimentações, 

sismos ou erupções vulcânicas” (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 129), que embaralham 

o passado e o presente, podendo ser compreendido nos retornos e nos detalhes 

recalcados, sintomáticos.  

 

Assim, o questionamento histórico está no modo de se perguntar “o que é isso que 

vejo?”, “qual é a problemática dessa imagem?”, levantando hipóteses sobre o objeto 

de estudo,  mesmo quando em situação de incerteza. A construção de hipóteses 

que nos tiram do rio do esquecimento é a continuação da imaginação e a condição 

do trabalho que empurra a busca pelo saber – mas sempre inacabado.  

 

Parafraseando Didi-Huberman (2002, p. 132), o papel das ninfas é uma “fantástica 

nebulosa”, elas são as heroínas de Warburg que vê genealogias sendo recriadas, 

interrompidas e reaparecendo em uma complexidade e uma nova ordem de 

causalidade histórica, como se fosse uma bifurcação de uma estrada que 

desaparece e ressurge alhures.   

 

A ninfa acompanha a pesquisa warburguiana pelos intervalos de tempo, são vistas 

em diferentes sentidos nas obras, muitas vezes, causando uma certa desordem e 

transformação das antigas regras pictóricas de levar o espectador ao espaço ilusório 

da imagem – e de não trazê-lo de volta pela convocação do olhar. Assim, a 
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figurabilidade das musas e das ninfas na prancha 55 é variável e não obedece a 

uma iconografia que as fixem em uma única função simbólica.  

 

Diferente de Warburg, Panofsky (apud Ginzburg, 1989) acreditava na iconografia e 

declarara que Ticiano extraiu da literatura de Ovídio a inspiração para grande parte 

de suas composições mitológicas, baseadas em edições ilustradas e paráfrases das 

Metamorfoses. Entretanto, Ginzburg esclarece que Ticiano não sabia latim e sua 

leitura vinha das derivações humanistas, clássicas e medievais que eram 

modificadas em algumas partes, apesar de aludir ao texto original.  

 

Igualmente, o pintor utilizava materiais figurativos de todo tipo, desde as 

“vulgarizações” que desviavam a tradição iconográfica, muitas vezes, inserindo o 

erotismo na representação do corpo e as paixões. 

 

A figuração erótica no século XVI mostra que o ato sexual poderia ser apresentado 

em códigos culturais da mitologia. A relação sexual imaginária era pintada sob 

formas diversas, e o espectador, ao fruir a obra, assumiria o voyeurismo e sua carga 

narcisista, por se identificar com as figuras representadas:  

 
A fantasia erótica do século XVI encontrava na mitologia 
clássica um repertório já pronto de temas e formas, 
imediatamente decifráveis por uma clientela internacional 
como a constituída pelos comitentes das “poesias” de 
Ticiano. Até um filão mais ligado à pintura de gênero, 
como o veneziano de retratos de cortesãs, 
frequentemente escondia-se sob um tênue véu 
mitológico (GINZBURG, 1989, p. 123). 

 

Outrossim, os quadros mitológicos de Ticiano já estavam imbuídos, de certo modo, 

da discussão em torno do erotismo do corpo, da representação tátil da pele e do ato 

de ceder às paixões: “Antes de mais nada, não se pode deixar de notar que os 

contemporâneos reagiam às “poesias” mitológicas de Ticiano como a quadros 

explicitamente eróticos” (GINZBURG, 1989, p. 124). 

 

A citação ao erotismo presente na representação pictórica de Ticiano é encontrada 

em um comentário sobre a figura da Vênus, pintada em “Vênus e Adônis”, de 

Ticiano, em texto de Ludovico Dolce, teórico italiano:   
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A Vênus está virada de costas, não por falta de arte, .... 
mas para demonstrar dupla arte [...] onde é ainda 
admirável a atenção desse espírito divino [T.], que nas 
últimas partes se reconheça o pressionamento da carne 
causado pelo sentar-se. Mas como? [...] Juro-vos, 
senhor meu, que não se encontra um homem de vista e 
juízo tão agudo que ao vê-la não a creia viva; alguém 
assim tão esfriado pelos anos, ou tão duro de 
compleição, que não se sinta  aquecer, enternecer e 
agitar-se nas veias todo o sangue. (GINZBURG, 1989, p. 
125).   
 

Desse modo, era comum que Dianas, Vênus, ninfas, bacantes desnudas e os 

inúmeros amores de Júpiter fossem divindades pagãs vistas a partir do código 

cultural mitológico. Porém, alguns temas não excluíam a potencialidade de erotismo 

e eram “o perfeito protótipo da imagem pintada para excitar sexualmente o 

espectador” (GINZBURG, 1989, p. 124).  

 

Continuando a seguir os caminhos da Prancha 55, a posição de número 9 é 

ocupada por pintura de Anton Mengs (Figura 70) que concentra a cena nas três 

deusas e um deus fluvial, todos possuindo uma forma corporal idealizada.  

 

 
Figura 70: MENGS, Anton Raphael. Juízo de Páris. 1757.  

Fonte: http://www.antologiaincontri.scuola.com/imgs/arte/4mengs.jpg 
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Cada personagem representado tem, ao seu redor, um atributo correspondente: o 

deus fluvial (de costas para o espectador) margeia a pintura com uma ânfora e a 

água do rio. A água  faz a intermediação entre a cena pictórica e o espaço físico, no 

qual o espectador está inserido.  

 

Páris, o herói que raptará Helena, tem seu corpo luminoso em contraste com o 

tecido vermelho que  envolve. O pastor tem seu cão ao lado, assim como Vênus é 

acompanhada por Cupido, Hera pelo pavão e Minerva, de costas, possui a seus pés 

seu elmo e seu escudo. Ao fundo, na paisagem do bosque, um sátiro que tem o 

aspecto de meio homem, meio bode, assiste à cena escondido por trás de uma 

árvore.  

 

Na pintura de Mengs, o amor e a beleza são uma satisfação dos sentidos expressa 

nos corpos escultóricos de proporções harmoniosas.  

 

Os elementos visuais pouco tratam de si, enquanto reflexão sobre o estatuto da 

pintura, porém reafirmam o espaço bidimensional e ilusório de profundidade, em que 

a narrativa é, totalmente, voltada para a ação do quadro. 

 

O erotismo, de modo velado, quase passa despercebido, apesar da beleza dos 

corpos desnudos, pois as expressões dos rostos são de uma certa indiferença à 

disputa que ocorre na cena. Todavia, o sátiro ao fundo, em espaço de cor difusa e 

sombreada, ocupa o lugar do voyeur que admira os corpos, ao longe.  

 

Em oposição a Mengs, a posição 10A da Prancha 55 apresenta uma pintura que 

demonstra estudar o julgamento sobre a arte em si, remetendo ao papel que a ninfa 

exerce na obra de Rafael/Raimondi. Datada de 1863, “Almoço na Relva”, de Manet 

(Figura 71) se inscreve na temática e na reflexão sobre o olhar que não ignora a 

tradição e deseja dialogar com ela, marcando o início da arte moderna  

(STOICHITA, 2005). 
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Figura 71: MANET, Édouard. Almoço na Relva. 1863. 

Fonte: <http://musee-orsay.fr>. 
 

Almoço na Relva fora, originalmente, intitulada “O Banho”, por Manet. A impressão 

de uma cena pastoral clássica, em local indeterminado, se passa em um bosque, 

espaço em que quatro personagens se dispõem em meio a folhas, um riacho e 

árvores. Na água, uma mulher com roupas íntimas se banha próxima a um barco 

ancorado. Mais à frente, dois jovens vestidos estão sentados juntos à mulher nua 

que dirige seu olhar ao espectador. 

 

À esquerda, em primeiro plano, objetos típicos de uma natureza morta ilustram o 

piquenique na relva: cerejas, pêssegos, figos, ameixas, um pão e um frasco de 

metal esparramam-se, junto às vestes, ao chapéu e o cesto de frutas tombado entre 

folhas e roupas. Nota-se também que, no limite da margem inferior, a figura de uma 

rã aparece à direita da obra e alguns cogumelos estão ao centro (Figura 72). 
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Figura 72: MANET, Édouard. Almoço na Relva. (detalhe).  

Fonte: <http://musee-orsay.fr>. 
 

Conforme Cahn (2000, s.i.p.), a natureza morta, estrategicamente, “forma o primeiro 

elemento diagonal que passa pelos dois personagens à esquerda e pela banhista no 

plano de fundo, introduzindo o olhar no interior da tela”.  

 

Cahn (2000) conta que Manet, em uma manhã de 1862, passeando à beira do Sena, 

em Argenteuil, observava as mulheres se banhando no rio iluminadas pelo sol, 

quando pensou em produzir uma cena de gênero ao modo das pinturas antigas, mas 

com personagens contemporâneos, mais especificamente, o artista lembra durante 

o passeio, a pintura “Concerto Campestre”, de Ticiano (CARR- GOMM, 1992). 

 

É a natureza-morta que introduz, estruturalmente, o primeiro momento desse jogo 

de olhares instituído por Manet na composição, e acabará, de certo modo, 

transformando o título do quadro para “Le Déjeuner sur l’herbe”. Para Cahn (2000), a  

cena emblemática do lanche feita por Manet renova o gênero holandês que tanto 

apreciava, dando aos objetos e frutas um lugar tão importante quanto os 

personagens, sem subornar um elemento ao outro. 

 

Para Schapiro (1978), a conversão do mundo mítico do renascimento pagão e as 

festas campestres do Rococó tornam-se o lazer da classe média parisiense que se 

divertiam, fazendo piqueniques aos domingos, na segunda metade do século XIX. 

Muitas gravuras ilustravam o tema e circulavam pela sociedade, em livros populares.  

 

Na tradição da natureza-morta, o cesto de frutas sortidas tombado sobre a grama, 

oferendo-se à degustação visual do espectador, reforçava a soma de ideias em 

torno da abundância e do erotismo, parecendo basear-se nos antigos emblemas e 
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nas pinturas de gênero, contudo tomando caminhos e desvios que não eram os 

mesmos da tradição:  

 
No plano mais próximo, ele pôs um cesto de frutas sortidas, símbolo 
tradicional de luxúria e decadência, para reforçar a sugestão de que a 
pintura é uma alegoria que se podia, na verdade, referir à moral relaxada da 
vida moderna (CARR-GOMM, 1992,  p. 64). 

 

No século XVII, a presença dos frutos remetia à lembrança de que a vida é efêmera 

e possui um fim, assim como os frutos nascem, se desenvolvem e apodrecem. 

Todos os elementos continham em seu conjunto, uma significação, assim como  

Schneider (2009) esclarece que o anfíbio era, costumeiramente, representado em 

cenas de bosques, mostrando o microcosmos e possuindo conotação religiosa, pois 

era visto como animal “impuro”.   

 

Na tela de Manet, a rã é o detalhe representado que demarca a mudança invisível 

entre o limite extremo do espaço representado na tela e a borda máxima do espaço 

de apresentação, de onde o sujeito vê a tela16.  

 

Parecendo apenas um elemento natural da paisagem, Manet (segundo Cahn, 2000) 

sabia da presença, desde o Renascimento, dos objetos emblemáticos colocados 

próximo aos personagens, constituindo uma codificação que permitia identificar suas 

funções e características simbólicas. O artista admirava as pinturas espanhola e 

holandesa, onde as temáticas tinham um caráter simbólico maior que as naturezas-

mortas francesas e italianas que tendiam para uma descrição mais objetiva do 

cultivo da natureza.  

 

Apesar da aparente naturalidade ou de improviso do pintor que representou uma 

cena improvável – um piquenique de homens vestidos, com roupas da época e uma 

mulher nua durante um instante ou na eminência de algo acontecer, Manet utilizou 

modelos pictóricos para sua obra, assim como modelos vivos para as figuras 

retratadas.  

  

																																																													
16 Daniel Arasse (2002) descreve situação semelhante na função do caracol representado na pintura 
de Carlo Crivelli, “A Anunciação” (1486).  
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A mulher nua foi pintada, a partir da observação do corpo de sua companheira, 

Suzanne Leenhoff e do rosto de Victorine Meurent, sua principal modelo, enquanto 

as figuras masculinas tiveram como modelos Gustave Manet, irmão do pintor e 

Ferdinand Leenhof, seu cunhado.  

 

Peculiarmente, a obra tem uma história específica: foi julgada e rejeitada pelo júri do 

Salão de Paris, em 1863, onde o artista já havia sido aceito antes. A tela então, foi 

exposta no Salão dos Recusados (Salon des Refusés), criado por Napoleão III, 

talvez para abafar os protestos dos artistas recusados. A nova exposição não 

possuía a mesma organização da exposição oficial, com critérios de sequência ou 

de distribuição entre uma obra e outra, mesmo assim, durante as primeiras horas de 

abertura, a mostra recebeu cerca de sete mil visitantes.  

 

Entre os motivos da euforia, estava “Almoço na Relva” como a pintura que causou 

maior histeria: como descrito por Zola, no romance “L’Oeuvre” (ZOLA, 1989), ora por 

haver um homem quase de costas, ora por não possuir tons médios que levam das 

áreas de sombra à luz, ora pelas pinceladas rápidas e pelas cores demasiado 

brilhantes, tudo era motivo para as pessoas correrem aos empurrões para vê-la, pois 

achavam a pintura engraçada e escandalosa. 

 

Muitos outros textos argumentam sobre os vários motivos de tamanha rejeição, 

como a presença do nu feminino em meio a homens vestidos, a falta de proporção 

entre as árvores e a mulher ao riacho, a ausência de perspectiva, o uso exagerado 

de claro e escuro, as técnicas inacabadas que deixaram a superfície da tela 

aparente e manchada e o tratamento da carne feminina muito branca, em 

contraposição ao negro das roupas masculinas e às demais áreas de predominância 

em tons de castanho.  

 

Para tantos, Manet significou a ruptura com a tradição da pintura, abrindo os 

caminhos da arte moderna. Segundo Clark (2006), o modernismo foi um “túnel de 

vento”, no qual os modos da modernidade foram pressionados até a ruptura, como 

no caso da pintura de Manet:  
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Como ficam os valores e estímulos chamados “modernidade” (esta é a 
questão de Manet) quando reduzidos a duas dimensões? A pintura, no 
modernismo, era um meio de investigação: era um modo de descobrir a que 
realmente conduziam os sonhos da modernidade, descobrindo-se o que era 
preciso para pintá-los – que tipo de jogo entre superfície rasa e 
profundidade, que tipo de ênfase na silhueta e nos limites do quadro, que 
espécie de insistência ou abreviação pictóricas? E se esses são os meios 
de que necessitamos para dar forma a tal ou tal ideal de modernidade, o 
que então isso nos diz sobre o ideal? Será que as imagens disponíveis do 
moderno passam no teste da representação? Se eu desenhar algo – se lhe 
der essa existência visual particular – esse algo sobreviverá? (CLARK, 
2006, p. 135). 

 

De acordo com o autor, o arremedo e a ênfase na ordem formal não basta, é 

necessário possuir uma intuição exata da modernidade, assim  como  em  Manet:  

“A modernidade, como nos lembra Benjamin, desenvolveu-se desde o início em um 

espetáculo barato do estranho, do novo, do fantasmagórico. Mas a modernidade 

também sonha sinceramente” (CLARK, 2006, p. 140).  

 

Schapiro (2002) acredita que Manet sugere uma conotação erótica na construção 

dos retratos em tamanho natural nos objetos de natureza morta, possuindo um 

sentido literal e outro simbólico.  Por um lado, cita os modelos que o haviam 

inspirado e, por outro, desvia o tom da arte para a anedota da vida boêmia dos 

artistas.  

 

Entretanto, a manufatura do quadro de Manet também passou por um processo 

tradicional, com esboços para a composição, não se reduzindo à investigação da 

linguagem formal e dos aspectos bidimensionais que trataram de colocar a pintura 

modernista no lugar de eterna busca do novo. Canton (2002) descreve a cena que 

retrata as quatro pessoas em um piquenique no campo e sua menção a obras 

renascentistas:  

 
Todos os personagens dão a impressão de uma absoluta naturalidade, 
apesar da nudez da mulher. A pintura parece homenagear telas do 
Renascimento – que constantemente exibiam mulheres nuas – ao fazer 
alegoria à mitologia, assim como as obras do pintor francês Dominique 
Ingres. Manet reuniu elementos para compor uma cena interessante e 
estranha, em que o que conta realmente é a forma como organizou sua 
pintura. Atentou para o brilho das árvores, a transparência do corpo alvo da 
mulher que parece encarar o observador da tela, naturalmente, sem 
representar nenhum personagem mítico, a composição geral dos corpos 
sobre o fundo verde, graduado em várias tonalidades (CANTON, 2002, p. 
19).   
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Portanto, a interpretação de “Almoço na Relva” remete, de algum modo, às obras 

renascentistas, o que potencializa uma narrativa enviesada que atravessa a questão 

da paisagem, da tradição do retrato e da natureza morta, como antigos gêneros da 

pintura que foram revistos e transformados.  

 

Dessa maneira, a análise da obra de Manet precisa levar em conta as substituições 

e migrações dos elementos visuais e cognitivos que dão forma expressiva e 

movimentam as relações entre a representação do corpo humano (a transformação 

dos personagens mitológicos em pessoas retratadas). O jogo entre obra e 

espectador (os olhares entre o grupo dos três personagens e a mulher abaixada no 

rio) se relaciona com o procedimento da composição que determina quem vê e 

quem é “visto”, a significação da paisagem ao redor (o rio, o barco, o bosque, o 

pássaro voando e a relva) e da natureza morta (o pano, o chapéu com lenço, o 

cesto, as frutas, a garrafa e a rã). 

 

A questão do nu feminino na natureza era um clássico na arte, visto por ninfas e 

deusas, sendo aceitável até então. O que diferencia a obra de Manet é não se dar 

apenas como a inserção do novo pelo novo na arte ou por tornar o observador 

voyeur da situação. Manet utiliza do antigo recurso renascentista da composição 

triangular na pintura, para evidenciar o olhar que circula na obra e fora dela, 

compondo uma integração com o observador. Logo, quanto à questão da 

modernidade de Manet, vale lembrar a “definição do ‘moderno’ como o novo no 

contexto do que sempre existiu” (BENJAMIN, 2007, p. 920).  

 

É sabido que o professor de Manet, Thomas Couture, ensinava seus alunos a olhar 

para os velhos mestres da tradição pictórica italiana, como Veronese e Rafael. 

Embora a ideia de Manet sobre o que “fazer” com que o conhecimento da tradição 

seja diferente de seu professor, a pose de Victorine foi calcada em poses de antigos 

mestres. Em 1856, Henri Delaborde, curador de gravuras da Bibliothéque Nationale, 

revisou uma série fotográfica que documentava gravuras de Raimondi, confirmando 

que, muito provavelmente, dentro dos limites do Louvre ou da Bibliothéque 

Nationale, Manet obteve acesso à obra renascentista (FARWELL, 1869).  
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Carr-Gomm (1992) observa que mais que “Concerto Campestre”,  posteriormente, 

defendendo-se das críticas, Manet indicou entre estampas de circulação na época, a 

gravura “Juízo de Páris”, de Raimondi, como segunda referência, demonstrando 

percepção crítica e preocupação em repensar a história da pintura.  

 

Sobre esse repensar a pintura, Bataille (1955, apud PINOTTI, 2013) já havia 

pontificado que Manet abre o período, no qual vive com a indiferença à eloquência e 

aos significados mitológicos, afirmando a superfície pictórica, em detrimento das 

expectativas técnicas da ilusão tridimensional e rejeitando elementos extra-

pictóricos, como a sujeição da pintura às narrativas.  

 

O legado do passado por Manet transforma as antigas formas, reivindica novos 

valores plásticos, expressivos e simbólicos para a linguagem pictórica, realizadas 

em detalhes e variações dos modelos anteriores.  

 

Concebido como sintoma que condensa o reaparecer de um pensamento renovado 

sobre um passado de imagens que nao está confinado às fronteiras temporais, 

geográficas e histórico-culturais, Warburg (2011, p. 78) analisa a migração das 

imagens tradicionais que orientam “Almoço na Relva” quanto à construção de um 

sentimento moderno da natureza. Em carta a Pauli, datada de 14/11/1929, escreve 

que percebe na obra de Manet o encontro de suas buscas sobre “a força de 

sobrevivência das prefigurações antigas na expressão da linguagem gestual”, nas 

intensificações da mímica gestual, na inversão de valores e mesmo na modificação 

de postura das formas.  

 

Na Prancha 55, as posições 10B e 11 mostram a comparação didática de Warburg 

dessa busca de Manet pela modificação dos valores expressivos de “Almoço na 

Relva”, visto em um esboço a óleo (Figura 73) e em uma reprodução em detalhe dos 

deuses fluviais, de Raimondi (Figura 74).  
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Figura 73: MANET, Édouard. Almoço na Relva. 1863. 

Fonte: <http://palazzoducale.visitmuve.it/> 
 

 
Figura 74: RAIMONDI, M. O Julgamento De Páris. 1510-11. (detalhe). 

Fonte: http://www.metmuseum.org 
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Carr-Gomm (1992) observa que os estudos de Manet foram feitos ao ar livre e 

dentro do ateliê, como o esboço a óleo.  

 

Nota-se nas imagens como a posição da ninfa de Raimondi, repousa o braço 

esquerdo sobre o queixo e configura a postura da figura feminina de Victorine e 

Suzanne, em “Almoço na Relva”, e que as lembranças pagãs foram suprimidas por 

Manet, na paisagem onde não há mais a referência dos deuses fluviais que 

observam a ascensão e descida de outros deuses do espaço celestial.  

 

No texto da carta a Pauli, Warburg (2011, p. 78) afirma que as três divindades 

naturais que encarnam a mitologia pagã no julgamento de Páris “não têm nada a 

dizer”, mas portam um processo de figuração na imagem do século XIX que se 

endereça a eles mesmos: três corpos desenvoltos em um espaço luxuriante.  

 

Na visão de Warburg (2011), não é revolucionária a representação da mulher nua 

por Manet se sobrepõe à figura da ninfa, pois o artista consegue administrar o 

passado, criando novos valores expressivos com base no patrimônio universal. É 

através do jogo de gestos e dos olhares que o artista opera e surpreende por sua 

compreensão da significação de que a oposição entre original e imitação não é o 

mais importante.  

 

O deslocamento de uma questão de autoria ou de rejeição ao nu feminino para uma 

função que figura um sentido moderno de natureza é, para Warburg (2011), de 

maior valor que a imitação mediana da imagem matriz do grupo fluvial, por mostrar a 

história cultural e artística sendo reabsorvida, convertendo antigos valores e fazendo 

com que circulem emancipados, em outro tempo.  

 

 

4.3.4 Empréstimo Manet-Carracci. Casal passeando. 
 
Ao continuar o labirinto das imagens na Prancha 55, as de número 12 e 13 revelam 

duas obras de um mesmo artista, indicadas em parceria uma da outra (WARBURG, 

2010): Anniballe Carracci e as pinturas a óleo “Paisagem com Pescadores” e 
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“Paisagem com Cenas de Caça”, ambas realizadas entre 1587 e 1588 (Figuras 75 e 

76, respectivamente).  

 

 
Figura 75: CARRACCI, Aniballe. Paisagem com Pescadores. 1587-1588.  

Fonte: http://www.insecula.com/oeuvre/O0017017.html 
 

 
Figura 76: CARRACCI, Aniballe. Paisagem com Cenas de Caça. 1587-1588.  

Fonte: <http://www.insecula.com>  
 

Em uma série de pequenas cenas de gênero, fosse de pesca ou caça, o artista 

organiza as composições artificialmente, por grupos de figuras, embora, juntos, 

deem a ideia de cenas da vida cotidiana na época, perto de algum vilarejo. Carracci 

estava interessado na paisagem e em dotar cada pequena cena com uma de igual 
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importância. Esse tipo de tema era comum na decoração da villa de Bolonha, onde 

vivia e representava um encontro entre os exemplos dos grandes mestres da 

Renascença e o estudo direto da natureza (LOUVRE, s.d).   

 

Em “Paisagem com Pescadores”, veem-se vários níveis horizontais com grupos 

alternados de pescaria. Em primeiro plano, três grupos se encontram à margem do 

rio. À direita da obra, um jovem segura uma linha que foi jogada na água, e outro 

limpa seus peixes. No centro, dois homens e uma mulher figuram a pesca com rede, 

enquanto à esquerda, um pescador, meio imerso na água, oferece seu produto a um 

casal com uma  criança. Na frente do casal, o gesto da figura que olha para o alto e 

mantém seus braços abertos em diagonal, convida o espectador a entrar na pintura, 

enquanto expressa um certo ar de súplica aos céus. 

 

Um pensamento semelhante estrutura a pintura “Paisagem com Cenas de Caça”: os 

grupos foram dispostos em vários patamares do terreno em desnível, criando uma 

trama horizontal de personagens que se justapõe e, ao mesmo tempo, são ritmados 

pelas diagonais dos montinhos em meio à paisagem rural e à verticalidade das 

árvores. 

 

A composição é estruturada de modo que todos os detalhes possam ser percebidos, 

um a um, pelo espectador da pintura. Em ambas as telas de Carracci, a água se 

estende por vários planos até figurar, ao fundo, as curvas de um rio.   

 

A importância de Carracci para seu tempo foi pelo princípio artístico de que nem 

fosse “inteiramente submisso ao natural” nem fosse “inteiramente submisso à 

fantasia” (Panofsky, 1994, p. 158).  

 

Alguns elementos que lembram a obra “Paisagem com Pescadores”, de Carracci, 

como a cena de pesca no barco e o formato com que o rio atravessa o espaço 

pictórico salpicado de pequenas cenas de gênero surgem também em uma obra de 

Manet, mas o barco aparecerá invertido. 
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Na penúltima imagem da Prancha 55, de número 14, Warburg inscreve outra obra 

de Manet, “Paisagem com Pescadores”, provavelmente, pintada entre 1862-3 

(Figura 77), onde é possível observar o tema da pesca na paisagem.  

 

 
Figura 77: MANET, Édouard. Paisagem com Pescadores. c. 1862-63 

Fonte: <http://www.bkneuroland.fr/img/unarcparjour/manetpecheasaintouen186263MET.jpg> 
 

Nem absorto na fantasia plena nem somente pintando o espaço natural (como 

Panofsky falara de Carracci), a cena ribeirinha contrasta com o par elegante que se 

veste à moda barroca e já retorna do passeio. O casal representa o autorrretrato do 

artista e sua companheira, Suzanne Leenhoff.  O filho de Suzanne, Léon-Édouard 

Koella Leenhoff, na época, tinha por volta de dez a onze anos de idade e é visto do 

outro lado da margem do rio, sentado e absorto na pescaria. 

 

Ao fundo, o céu está permeado de nuvens, mas o arco-íris e alguns trechos 

demarcam a luminosidade na paisagem nublada. Ao longe, uma torre sugere uma 

catedral e uma vila ao seu redor.  

 

Na cena do lago, pescadores trabalham e são observados apenas pelo cão que 

acompanha o casal: são Manet e Suzanne retratados no canto inferior direito, 
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vestidos em trajes do século XVII, à maneira das cenas familiares de Rubens junto a 

sua esposa Héléne, em Het Steen, sua propriedade rural.  

 

Emblematicamente, o cão faz alusão à lealdade do casal, enquanto o arco-íris perto 

da torre da igreja, simboliza a união, caso se considere a iconografia de uma 

tradição, já distante a Manet, embora ele não deixasse de investigar (CATÁLOG..., 

[s.d.]).  

 

Para Stoichita (2005), Manet pinta a si próprio no papel de Rubens na modernidade, 

sendo representação de representação que oculta o sentido alegórico da obra 

referencial. 

 

A última figura da Prancha 55, de número 15, é uma reprodução de Rubens na qual 

ele, Héléne Fourment e o menino Frans são retratados na pintura intitulada “Rubens 

com Héléne Fourment”, de 1631 (Figura 78).  

 

 
Figura  78: RUBENS, Peter Paul. Rubens com Héléne Fourment. 1631. 

Fonte: http://www.metmuseum.org  
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Na figura, Rubens, Hélène (sua segunda esposa) e Nicolaas (filho do pintor com 

Isabela Brant), caminham em seu jardim. Rubens retrata parte da família com ricas 

vestimentas, mostrando seu sucesso social e profissional em sua casa luxuosa, na 

Antuérpia.  

 

Ao fundo, um pequeno bosque e o portão de acesso delimitam o jardim. Parte da 

vista é fechada pelas árvores e simboliza amor e fertilidade, sendo reforçado pelo 

emblema de fidelidade que o cão representa (THE GARDEN..., [s.d.]). 

Iconograficamente, a fonte adornada simboliza a fecundidade, enquanto as 

laranjeiras e o pavão (atributo de Juno) fazem alusão à harmonia e ao amor no 

casamento.   

 

Em contraposição à criada, de corpo arqueado para alimentar o pavão, e roupas em 

tons terrosos e frios, o traje de Héléne é iluminado e suntuoso, em tons de branco, 

amarelo e azul, adornado com mangas bufantes, à moda da época. Para 

complementar, flores no chapéu e toques delicados de cor nas maçãs do rosto e nos 

lábios complementam sua figura.  

 

 

4.3.5 Impressões sobre o conjunto da Prancha 55 
 

Entre essas últimas obras (Carracci-Manet-Rubens), vê-se que, entre semelhanças 

e diferenças, as relações de adaptações entre obras por artistas eram frequentes até 

o século XIX, sendo comum em toda a Europa.  

 

Vlieghe (1987) cita que o conhecimento do ecletismo de Carracci encoraja Rubens a 

combinar o colorido de Ticiano às composições bem estruturadas de Rafael. A luz 

em Rubens é mais dramática e de mais contrastes, e o artista usa desses atributos 

simbólicos para expressar seu amor a Hélène e seu filho.  

 

Um estudo de Reff (1964) mostra que Manet havia se registrado no Gabinete de 

Estampas do Louvre como aluno, em 29 de janeiro de 1850 e, desde então, fez 
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cópias de Ticiano, Tintoretto, Delacroix, Rembrandt e Rubens, já sob o registro de 

artista.  

 

Além das cópias, Manet gostava de utilizar técnicas antigas, como pintar uma 

paisagem a partir dos três polos cavalete-modelo-espelho. Há de se observar que 

ele gostava de pintar olhando o modelo, porém, fazia imagens invertidas pelo uso de 

um espelho (STOICHITA, 2005).  

 

Comparando a epígrafe que trata dos “empréstimos”, pode-se observar que, tanto 

em comparação a Carracci quanto a Rubens, Manet também baseou-se em obras 

que não constam na Prancha 55. As adaptações das imagens ao longo dos tempos 

nem sempre são tão diretas, entretanto sugerem uma mistura de história e invenção, 

na qual as obras contam ou sussurram suas próprias histórias, umas em relação às 

outras, como em “Paisagem com Arco-Íris” (Figura 79).   

 

 
Figura 79: RUBENS, Peter Paul. Paisagem com Arco-Íris. 1608. 

Fonte: http://www.hermitagemuseum.org/ 
 

Comparando a “Paisagem com Pescadores”, de Manet, percebe-se que o 

procedimento de inversão é uma constante. Nesse caso, Manet inverteu a posição 

do casal da Figura 79 e repetiu a ideia do arco-íris com a sugestão da paisagem 

arquitetônica ao fundo.  
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Não sendo um retrato típico de família nem, unicamente, uma paisagem pitoresca, a 

natureza não é ignorada, mas a vida rústica está nas telas apresentadas de 

Carracci, Manet e Rubens intermediada por detalhes de construções arquitetônicas, 

unindo o retrato, a paisagem e a cultura de um ou vários tempos históricos.  

 

Warburg (2011) reforça que a Antiguidade foi naturalizada além das fronteiras 

culturais do Renascimento, nas prosaicas reuniões campestres de Raimondi, Ticiano 

e Manet.  

 

A Prancha em si é, desse modo, uma ferramenta que ilustra o processo de 

assimilação da representação de um certo número de imagens que atualizam 

valores pré existentes.  

 

É como Warburg observa o que chama de “representação da vida em movimento” 

(2011, p. 141): sua pesquisa com as imagens é fundamentada sobre o material 

iconográfico das reproduções que compreendem o Atlas. A memória, antes de tudo, 

determina o inventário de prefigurações antigas que contribuíram à época da 

Renascença e que, de algum modo, continuam a participar das representações da 

vida artística e cultural, sempre em movimento.  

 

Seus estudos comparativos não se limitam às obras dos mestres, apesar de não 

constarem documentos menores na Prancha 55; entretanto, sua estratégia 

metodológica faz compreender que os sentidos e as funções expressivas das formas 

quando conservadas pela memória individual e coletiva, não desaparecem de todo, 

ao contrário, fazem ressurgir a lembrança da imagem matriz, mesmo que em 

mutação de significados.  

 

A metamorfose das formas tal como apreendida pela noção de fórmulas de páthos 

não imitam a iconografia do passado de modo idêntico, mas constituem 

procedimentos que se associam recordações, como um engrama.  

 

Com base nessas associações, pode-se recuperar filiações e parentescos, seja 

entre  fenômenos, cultos primitivos, eventos, expressões, posturas, enfim, entre 
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imagens e textos de todo tipo. Pode-se aprender a ver não apenas rupturas, mas 

semelhanças e transformações através dos tempos.  

 

Na trajetória de toda a Prancha, Warburg retoma em detalhes ou versões, obras 

diversas pela noção da “fórmula de páthos”, seja por formas gestuais e expressivas 

reincidentes na forma da ninfa e dos semideuses, seja pela ascensão divina ou pela 

descensão, seja em formas de apresentar a natureza morta, o erotismo ou o 

narcisismo do próprio artista que, ambiguamente, reconhece a linguagem pictórica 

como aquela do reflexo, capaz de intermediar a relação entre seu próprio 

ver/apresentar, representar/ocultar e recalcar/revelar sentidos por afinidades e 

parentescos, trazendo à tona o jogo de ver e de ser visto que envolve artista, obra e 

espectador.  
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5. A CAMINHO DA PESQUISA NO CONTEXTO ESCOLAR: UMA 
OUTRA PROPOSTA DE PRANCHA (A PARTIR DA 55) 
 

Metodologicamente, a palavra falada e o texto escrito são, temporariamente, 

substituídos pelas pranchas instrutivas que expõem os arranjos combinados da 

coleção fotográfica no atlas visual. O arquivo de imagens heterogêneas é difícil de 

dominar por seu modo labiríntico feito de intervalos, lacunas e objetos a serem 

observados e que representam para o sujeito pesquisador um risco efetivo pela 

necessidade de traçar caminhos próprios.  

 

Na opinião de Didi-Huberman (2013c), arriscar-se ao não saber é o que compõe a  

imaginação e a montagem das imagens. A retórica da certeza que paira sobre a 

história da arte busca respostas, entretanto, a questão do saber também diz respeito 

a um pensar sobre. Para esse autor, é preciso considerar abrir a imagem e rasgá-la  

em sua apresentabilidade para que sua figurabilidade seja revelada nos sintomas 

recalcados em detalhes, histórias, alegorias e materialidades que condensam, 

transfiguram ou manifestam o efeito de outra coisa, à maneira de uma arborescência 

de associações e de conflitos de sentidos.  

 

Para o contexto escolar, a pesquisa sobre arte tem um mérito diferente do 

historiador de arte, quando se há liberdade e motivação para o pensar (e não 

apenas reprodução ou cópia das palavras escritas no livro, na internet ou no quadro 

do professor, na sala de aula):  

 
A criança mistura-se com as personagens de maneira muito mais íntima do 
que o adulto. É atingida pelo acontecimento e pelas palavras trocadas de 
maneira indizível, e quando a criança se levanta está inteiramente envolta 
pela neve que soprava da leitura (BENJAMIN, 2005, p. 104). 

 

Pois, se a criança mal entra na vida e já é um “caçador”, como diz Benjamin (2005), 

ela caça os vestígios que sente nas coisas, pondo em “ordem” em sua gaveta uma 

diversidade de coisas díspares: brinquedos, o uniforme de fim de ano assinado 

pelos amigos, lápis coloridos e canetas que não escrevem, pedrinhas, pedaços de 

plantas, medalhas, papéis de bala, figurinhas, dinheiro... 
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Há, portanto, uma medida e um parâmetro a ser investigado e alcançado para que 

se apresente uma pesquisa sobre imagens da arte, seja para crianças, adolescentes 

e , até mesmo, adultos do EJA: seu conhecimento prévio, seu saber sobre o tema, 

mas, acima de tudo, sua curiosidade que pode vir dos investimentos ao envolver a 

turma em sua coletividade, na atmosfera do caçador, guardada desde a infância.  

 

O conhecimento compreendido como uma configuração coletiva corresponde a um 

estágio da percepção em que está incluída uma certa liberdade em aceitar ou 

recusar o que lhe é proposto:  

 
Em termos gerais, a presente obra corresponde a essa mais recente 
situação da pesquisa, na medida em que seja possível  relacionar uma 
obra-padrão de caráter documental a uma posição teórica. Pois esse 
estágio deve constituir efetivamente a transição para uma fixação mais 
exata das coisas. É que, assim como o mundo da percepção infantil está 
impregnado em toda parte pelos vestígios da geração mais velha, com os 
quais a criança se defronta, assim também ocorre com seus jogos 
(BENJAMIN, 2005, p. 96)  
 

Basta ver como jogos digitais e filmes (Figura 80) estão impregnados das 

referências mitológicas, nos quais um adolescente compreende filiações, atributos e 

conflitos entre os deuses greco-romanos pelas adaptações17.  

 

Na narrativa dos filmes “Fúria de Titãs” (Clash of Titans), Perseu (um semideus filho 

de Zeus) lidera guerreiros para derrotar Hades, que deseja o poder de Zeus. A 

versão de 1981 tenta ser mais fiel à narrativa do mito em que o herói salva a cidade 

de Argos por amor a Andrômeda. A versão de 2010 possui narrativa mais solta e 

alusiva, produzida em versões em 2D e  3D que exploram mais efeitos de ação e 

combate entre Perseu e os personagens monstruosos, envolvendo o espectador 

como se estivesse próximo às cenas.  

 

Nas diferentes filmagens, Kraken é um monstro da mitologia escandinava inserido 

na mitologia greco-romana, Pégasus pode ser branco na primeira versão (Figura 80) 

e ser transformado, dramaticamente, no cavalo alado de cor negra, na versão de 

2010 (Figura 81).   

																																																													
17 Muitos desses jogos são de estratégia em que o jogador conhece personagens e passagens 
mitológicas, tais como God of War ou entre muitas opções existentes, com maior ou menor alusao a 
mitologia, como Age of Empires, Crash of Titans, Grepolis, Age of Mythology, etc.  
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Figura 80: Clash of the Titans. 1981. Blu-Ray.  

Fonte: www.amazon.com 

 
Figura 81: Clash of the Titans. Blu-Ray. 2010  

Fonte: www.amazon.com 
 

Grimal (2009) constata modificações na literatura mitológica, em vários tempos, 

afirmando que personagens apagados foram tirados da sombra, e a história dos 

mitos não se apresenta em evolução contínua, no entanto, possui versões épicas, 

trágicas e filosóficas que se estendem umas sobre as outras. A importância pela 

sobrevivência das lendas testemunham a migração e a assimilação de uma 

colonização antiga, tendo a tradição de um local se inserido em outra mais 

conhecida e preponderante.  

 

Em fontes latinas e gregas, o disfarce da mitologia clássica tenta despojar as 

divindades das vestimentas helênicas e seus atributos, esforçando-se para extrair os 

mitos, como nos monumentos funerários da época romana em que exibiam ao lado 

da efígie do morto, imagens de Musas, simbolizando a harmonia do mundo onde os 

bem-aventurados vivem.  

 

Para Grimmal (2009), os símbolos deslizam pelos tempos, e as exegeses simbólicas 

não se esgotam, mas se deformam em outras versões nas quais as aventuras dos 

deuses parecem acontecimentos corriqueiros, como Perseu que rapta Andrômeda, 

matando o monstro ao qual estava prometida. Entretanto, quando há um grande 

esforço de racionalizar os mitos, acaba-se por esvaziá-los de sua razão de ser.   
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A problemática das adaptações foi discutida na abordagem sobre Ticiano que 

encontrava nas adaptações da mitologia clássica um repertório de temas e formas, 

transformados em meio à vida em Veneza e a um erotismo que poderia exceder ao 

mito (GINZBURG, 1989). 

 

Independente das mídias divulgadas, as versões residuais sempre existiram, e o que 

os jovens apreciam está mais relacionado à riqueza de ideias (e tecnologias) do que 

à moral que as acompanham, como dizia Benjamin (2005). 

 

No contexto educativo sobre arte e cultura, cabe ao orientador abranger os 

interesses que a criança revela e mantém em relação à sua vida, a fim de delimitar, 

criticamente, o contexto, os requisitos e os instrumentos a serem utilizados na 

atuação coletiva.  

 

Atualmente, as crianças estão expostas a um sem número de informações que 

extrapolam o contexto histórico no qual Benjamin descreveu a relação das crianças 

com a exploração do mundo e seus resíduos, mas ainda é válido notar que é preciso 

evitar o enrijecimento dos estudos em um amontoado de informações mecânicas, 

ausentes de autonomia, criação e interesse:  

 
Nesses produtos residuais elas reconhecem o rosto que o mundo das 
coisas volta exatamente para elas, e somente para elas [...] Com isso as 
crianças formam o seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo 
inserido no grande. Dever-se-ia ter sempre em vista as normas desse 
pequeno mundo quando se deseja criar premeditadamente para crianças e 
não se prefere deixar que a própria atividade – com tudo aquilo que é nela 
requisito e instrumento – encontre por si mesma o caminho até elas 
(BENJAMIN, 2005, p. 104). 

 

Sim, pois a experiência irrefletida se acomoda na carência de sentidos e na falta de 

transição entre a soma de vivências significativas e a formação cultural dos sujeitos, 

mesmo que esses primeiros saberes não sejam cópias fiéis do passado.   

 

A interpretação da arte, no parecer de Didi-Huberman (2013), ainda costuma excluir 

de seu campo do saber o poder de figurabilidade das imagens que não é,  

imediatamente, visível nas formas nomeadas, porém faz compreender que os 

modelos visuais ressurgem sem se explicar apenas por sua aparência mimética.  
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Logo, quando se pensa em pesquisar, ensinar e aprender sobre arte, a necessidade 

de uso de metodologia que não se restrinje à descrição e fruição, ampara os 

processos do sujeito (educador e educando/pesquisador e leitor) de construir 

caminhos nos quais se aprende a ver e se busca o saber:  

 
Eis uma fórmula extrema, quando não exasperada, dessa escolha: saber 
sem ver ou ver sem saber. Uma perda em ambos os casos. Quem escolhe 
saber [...] perderá o real do objeto, no fechamento simbólico do discurso 
que reinventa o objeto à sua própria imagem, ou melhor, à sua própria 
representação. Ao contrário, quem deseja ver, ou melhor, olhar, perderá a 
unidade de um mundo fechado para se encontrar na abertura 
desconfortável de um universo agora flutuante, entregue a todos os ventos 
do sentido [...] (DIDI-HUBERMAN, 2013c, p. 186).  
 

Ou seja, perde-se o objeto que reinventa a sua própria história quando se “sabe”, 

previamente. Para aprender a ver é preciso permitir os momentos de instabilidade 

do não saber e indagar o que é tal coisa vista, com que se parece, verificando 

correspondências e pistas falsas.  

 

Para isso, faz-se necessário aventurar-se na própria experiência de percepção e 

interpretação do objeto, ao modo de um processo de aprendizagem que parte de 

nosso conhecimento prévio .  

 

Merleau-Ponty nos esclarece que a percepção do objeto cultural é realizada a partir 

de analogias com a própria  experiência  individual, em um mundo cultural: 

 
Tenho, dir-se-á, a experiência de um certo ambiente cultural e das condutas 
que a ele correspondem; diante dos vestígios de uma civilização 
desaparecida, concebo por analogia a espécie de homem que ali viveu. Mas 
em primeiro lugar seria preciso saber como posso ter a experiência de meu 
próprio mundo cultural, de minha civilização. Responder-se-á outra vez que 
[...] interpreto a conduta deles por analogia com a minha e por minha 
experiência íntima, que me ensina o sentido e a intenção dos gestos 
percebidos (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 466).  

 

Enquanto instrumento teórico, as pranchas do atlas de Warburg, como objeto de 

estudo por constituir um paradigma da “apresentação sinóptica de diferenças” (DIDI-

HUBERMAN, 2010c), “permite ver de uma só vez as diversas partes de um 

conjunto” (HOUAISS, 2009), cujo objetivo é levar o outro a compreender o nexo 

entre partes que, não necessariamente, estão visíveis por formas similares.  

  



199 

	

Parte-se desse paradigma para, então, estender o pensamento por outras obras, 

considerando e salvaguardando, ao menos, a potencialidade que a experiência de 

ver possa compreender substituições, migrações, transformações e figurabilidades 

dos elementos que dão forma expressiva e movimentam outras sequências de 

imagens.  

 
 
5.1. APRENDER A VER: A PRANCHA EXPERIMENTAL  
 

Em meio a um percurso policêntrico, três imagens retiradas da Prancha 55 propõem 

ativar um outro caminho de experiência e arranjo: “Almoço na Relva” (1863), de 

Manet, “Concerto Campestre” (c.1509), de Ticiano e  “O Julgamento de Páris” (1514-

18), de Marcantonio Raimondi18.  

 

O critério inicial de escolha das três obras foi a própria declaração assumida por 

Manet, assumindo a gravura de Raimondi e a pintura de Ticiano, enquanto fontes 

diretas de citação formal, adaptação compositiva e de sentidos que remontam à 

figura da ninfa e das divindades fluviais. 

 

 O jogo entre o ver e o não ver (STOICHITA, 2005), presente no grupo de 

personagens que ora investem seu olhar para o exterior ora para o interior da 

composição, determinam a abordagem de relações plásticas e estéticas a serem 

desenvolvidas até a arte contemporânea, momento de inclusão dos espectadores 

como parte integrante de proposições estéticas e artísticas, como os casos de 

happening e intervenção urbana.  

 

Para facilitar o acompanhamento visual das imagens e sua interpretação didática no 

contexto escolar, as mesmas serão acompanhadas de números e letras, ao modo 

das pranchas do Atlas da Memória.  

  

																																																													
18 A fim de facilitar a compreensão do texto, didaticamente, trazem-se imagens duplicadas de Manet, 
Ticiano e Raimondi. Pretende-se observar outros aspectos que não os abordados, pois considerar-
se-ão novas associações entre as imagens, tornando-se desnecessária a repetição de dados e 
análises já realizadas. 
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A sequência visual segue a ordem da numeração crescente e a direção de leitura da 

esquerda para a direita e de cima para baixo. Imagens correlatas estão identificadas 

pelo número seguida de letra em caixa alta, do tipo 12 A, 12B.  

 
1 

 

2 

 
 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 
 

11

 
 

12A 

 

12 B 

 
 

13 

 
 

14 

 

15 

 

Figura 82: PRANCHA Experimental. 
 

A posição não constitui uma hierarquia iconográfica, mas um percurso orientador de 

leitura que leva de uma imagem à outra por partes da epígrafe, sem delimitação de 

ordem cronológica ou geográfica.   
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Em sala de aula, as imagens podem ser apresentadas em mídias digitais e por 

reproduções coloridas em tamanho A4, para manuseio concreto e interpretação 

individual e/ou em grupos. 

 

Acredita-se que não há necessidade de pesquisa bibliográfica anterior, o contato e a 

interpretação primeira da imagem a partir apenas do que vê pode instigar os alunos 

a buscar significados teóricos em momentos posteriores, ficando a critério de cada 

professor.  

 

A epígrafe da Prancha Experimental é demarcada por títulos que formam uma 

hipótese de percurso entre o arranjo visual disposto em três subgrupos, a saber:  
Ver e não ver, da mitologia à arte contemporânea; Citação e apropriação de “Almoço 

na Relva” e “Concerto Campestre” em piqueniques e banquete; e Da alegoria de 

abundância dos deuses fluviais na cidade monumental aos banquetes coletivos em 

lotes vagos na cidade atual. 

 
Cada parte da epígrafe inaugura uma sequência e relaciona-se, diretamente, com as 

imagens posteriores, até o próximo sugbgrupo.  

 

Ao lado de cada imagem enumerada, conta o nome do autor antes do sobrenome, 

título, data e outras informações necessárias para o início da comparação 

interpretativa.  

 

O diagrama a seguir, ao modo da primeira tabela feita com os dados iniciais da 

Prancha 55, de Warburg, introduzem o leitor na descrição das imagens, salvando a 

Prancha Experimental da indicação de dados que poluem, visualmente, a 

observação das imagens sequenciais.  
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Ver e não ver, da mitologia à arte contemporânea  
 
A “fórmula de páthos” é vista nas figuras das ninfas que ora direcionam seu olhar 
para o espectador, ora voltam sua atenção para o interior da composição.  
 
Manet utiliza referências em torno do início e do fim da guerra de Tróia, em 
desacordo com o lugar tradicional da pintura de representar gêneros como a 
paisagem, a natureza-morta e o retrato com significados simbólicos, relativos à 
mitologia e à moral.  
 

1  

 

Johann Krauss. 

Júpiter disfarçado como pastor, 
engana Mnemósine.  

c. 1690. 

 

 

2  

 

Marcantonio Raimondi. 

O Julgamento de Páris. 

1514-18. 

 

3  

 

TICIANO.  

Concerto Campestre.   

c. 1509. 
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4  

 

Édouard Manet. 

Almoço na Relva.  

1863.		

 

 

 5   
 

 
Peter Paul Rubens. 

Tétis Mergulhando o Infante Aquiles 
no Rio Estige 

c.1630. 

 

6  

 

Rachel Ruysch. 

Flores em Tronco de Árvore. 

1686. 

 

7  

 

Marco Paulo Rolla. 

Picnic.  

2009. 
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Citação e apropriação de “Almoço na Relva” e “Concerto Campestre” em 
piqueniques e banquete.  
 
Imagens da tradição são referenciadas em happening, evento sociocultural e 
reproduções que se sobrepõem, restando uma lacuna entre as fontes originárias e 
a teatralidade ou o simulacro com que ressurgem em meios como a fotografia e o 
vídeo, ao modo de um banco de dados produzido a partir do legado das obras 
citadas de Manet e Ticiano. 
 

8  

 

Albano Afonso. 

Série Paraíso.  

2001 – 2005. 

 

 

 

9  

 

Orlando da Rosa Farya. 

Almoço na Relva.  

2004. 

 

 

10   

 

Tiago Queiroz.  

Elegância em protesto pelo Parque 
Augusta.  

2011. 
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11  

 

Daniel Spoerri. 

Déjeuner sous l’herbe.  

1983. 

 

Da alegoria de abundância dos deuses fluviais na cidade monumental aos 
banquetes coletivos em lotes vagos na cidade atual. 
 
O transbordamento da produção agrícola das cornucópias que acompanham as 
personificações dos rios simbolizavam o desejo de abundância e riqueza para os 
lugares geográficos. Transladadas por Michelangelo, duas esculturas 
remanescentes da Antiguidade compuseram a cenografia monumental 
renascentista projetada para reavivar a Praça do Capitólio e celebrar a memória 
cultural e artística da Roma antiga, medieval e imperial. 
Em oposição, na cidade contemporânea a dispersão geográfica dos centros 
históricos não prevê a manutenção simbólica das construções vernaculares com 
as novas edificações e seus habitantes. Provisoriamente, Ganz e Silva propõem 
ações que buscam suprir essas lacunas, realizando atividades coletivas em 
terrenos baldios privados e espaços públicos, tais como plantar, descansar e 
comer junto aos transeuntes e habitantes locais, transformando a arte em um jogo 
inacabado e colaborativo no qual o espectador é tornado  participante.  
 

12A      

 

Autor desconhecido.  

Tibre. Rio Fluvial.   

c. 98-117 d.C.  

Roma, Piazza del Campidoglio 

 

12B  

 

Autor desconhecido.  

Nilo. Rio Fluvial. 

c. 98-117 d.C.  

Roma, Piazza del Campidoglio 
Johann Krauss. 
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13   

 

Louise Ganz e Breno Silva.  

100m2 de grama.  

2005. 

 
 

 

14  

 

Louise Ganz e Breno Silva.  

Banquete Coletivo.  

Set. 2006.  

 
 

 
 

15  

 

Louise Ganz e Breno Silva.  

Banquete 1   

(frame do vídeo “Banquetes”) 

2006. 

 
 

TABELA 2: PRANCHA Experimental 

 

 

5.1.1 Ver e não ver, da mitologia à vida moderna 

 

Ocupando a figura 1 da Prancha Experimental, Johann Ulrich Kraus, ilustrador, 

gravador e editor é representado por uma estampa contida em “Metamorfose”, de 

Ovídio, livro publicado em 1697 (Figura 83), na qual ilustra Mnemósine em um 

encontro com Júpiter, disfarçado de pastor.  
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Figura 83: KRAUS, Johann Ulrich. Júpiter como Pastor. 1697. (s.i.p). 

Fonte: http://www.latein-pagina.de/ovid/ovid_m6.htm - 6 
 

Na imagem que ilustra o livro “ As Metamorfoses” de Ovídio19, observa-se, ao fundo, 

uma casa e o espelho d’água de um rio. Júpiter transformado em pastor, comparece 

com um cajado, enquanto a deusa é vista sentada perto a um arvoredo, repousando 

seu rosto sobre uma mão e descansando a outra sobre seu joelho.  A cena se passa 

sem que a musa se volte ao observador: ao contrário, sua posição corporal e seu 

olhar graciosos são dirigidos ao pastor, ignorando sua identidade. 

  

																																																													
19 “As Metamorfoses” são uma coleção de 282 mitos de metamorfose, escritos pelo poeta latino 
Ovídio, em I a. C. O livro soma quinze cantos em 11. 195 versos, entrelaçando diversos mitos gregos 
e romanos filiados pela temática das metamorfoses, em narrativas independentes umas das outras. 
Contudo, apesar da rede de associações que se encadeiam por similaridade e analogia, o poeta 
também estabelece uma estrutura narrativa que se renova pela transformação incessante de um ser 
mitológico em outro (SANTOS, 2010).  
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A narrativa de Ovídio atravessa séculos de tradição literária sem deformar os 

elementos da tradição, mas fazendo escolhas entre as variantes que se espalharam 

no período helenístico. Durante o século XVII, o interesse pelas literaturas 

estrangeiras se manteve correspondendo às influências italianas (LAGARDE; 

MICHARD, 1962).  

 

Os versos de Ovídio, onde aparece a referência a Mnemósine, estão contidos no 

Livro Seis que conta a saga de Minerva. Aracne era uma tecelã que se gabava, 

alardeando que seu talento e graça eram maiores que os de Minerva. Consoante 

Pinho (2008), Ovídio relata em versos que até as ninfas deixavam os rios para vê-la 

entrelaçar os fios macios e delicados como uma nuvem. Minerva, disfarçada como 

uma velhinha, adverte-a para que fosse humilde, submetendo-se à deusa.  

 

Contudo,  Aracne é arrogante e não se intimida nem diante da própria deusa, 

desafiando-a. As duas tecem narrativas sobre os deuses: Minerva representa a 

colina, onde os principais deuses dos céus são presididos por Júpiter. Nos quatro 

cantos da estampa, a deusa tece a expressão “Perigo!”, ilustrada por personagens 

que sofreram metamorfoses como castigo, enquanto Aracne mostra situações 

terrenas em que Júpiter, Netuno e Baco assumiram disfarces, enganando e 

divertindo-se com moças e musas.  

 

Com raiva e inveja, Minerva a castiga por tecer tão bem quanto ela e a transforma 

numa aranha:  

 
[Júpiter] disfarçado de Anfitrion; veio 
Até Dane numa chuva de ouro; foi 
Uma paixão para Egina, para Mnemosine 
Um pastor, uma cobra para a filha de Deo. [...]  
 
Nem Minerva, nem mesmo Inveja 
Poderiam encontrar uma única falha em ambos os trabalhos; a deusa 
Estava brava de verdade, e rasgou a tela da outra, 
Onde estavam estampados os crimes dos deuses, e com a sua lançadeira 
Atingiu a cabeça de Aracne, e continuou a golpeá-la [...]. Minerva 
Finalmente foi tocada pela piedade, e a ergue, dizendo: 
“Viva, iníqua moça; continue a viver, mas fique para sempre pendurada [...]  
Nas laterais do corpo como se fossem pernas, e do ventre 
Ela continuava a tecer: virou uma aranha que nunca esqueceu das 
habilidades que tinha quando humana.” (OVÍDIO apud PINHO, 2003, p. 4). 
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A passagem de Ovídio confirma a cena de Kraus, em que o pastor engana 

Mnemósine, evocando a experiência vivida pela musa, cuja função é de interpretar o 

rememorado em um processo construído por palavras, imagens e significados que 

expressam (mas não reproduzem) um acontecimento.  

  

Ferreira e Amauri (2002) mostram que a memória se tece a si mesma,  tal qual uma 

lembrança que conduz o sujeito à construção de si, perfazendo sua subjetividade em 

articular seu próprio legado e passado.  

 

A metamorfose de Júpiter, como temática associada à musa da memória, mostra 

ainda a semelhança formal com a iconografia da ninfa de Raimondi junto aos deuses 

fluviais, como se a imagem se associasse e se encaixasse, expressivamente, em 

tempos passados, enquanto se expande no tempo:  

 
A palavra “sobrevivência” permitia apreender a sobredeterminação temporal 
da história, e a expressão “fórmula de páthos” permitia apreender a 
sobredeterminação significante das representações antropomórficas tão 
conhecidas de nossa cultura ocidental. Nos dois casos, um trabalho 
específico da memória – a soberana Mnemosyne gravada no frontão da 
biblioteca de Hamburgo – emaranhava e desmaranhava alternadamente os 
fios do novelo móvel (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 243).  
 

O “novelo móvel dos tempos” torna-se desafio para desfiar a relação entre as 

imagens e compreender os efeitos da memória que se impõem, sem obscurecer o 

que as obras possam apresentar.  

 

Desse modo, na gravura de Kraus, o senhor dos deuses camuflado de homem 

comum junta-se à paisagem terrena e à personificação da memória, aquela que 

somente guarda os tempos vividos e os acontecimentos percebidos.  

 

Simbolicamente, a cena revela um processo de polaridade e tensão entre a memória 

do tempo e as formas de representação que se modificam, se transformam e se 

metamorfoseiam em outras. O sintoma da gravura de Kraus, no estado de não ver 

da musa, promove a dinâmica do jogo, no qual Júpiter personifica a metamorfose 

testemunhada por Mnemósine.  
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A oscilação da forma é descrita por Warburg, como “gangorra eterna” de instâncias 

que atuam umas sobre as outras:  

 
“[...] marcas com movimentos, latências com crises, processos plásticos 

com processos não plásticos, esquecimentos com reminiscências, 

repetições com contratempos... Proponho chamar de sintoma a dinâmica 

dessas pulsações estruturais” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 243).  

 

Recordando a noção de “ fórmula de páthos” que constitui o princípio das 

associações entre as imagens do álbum visual, é possível voltar-se à forma da musa 

de Kraus, já vista na gravura de Marcantonio Raimondi, analisada anteriormente, “O 

Julgamento de Páris” (Figura 84) e que ocupa a segunda posição na Prancha 

Experimental:   

 

 
Figura 84. RAIMONDI, M. O Julgamento de Páris. 1514-18. (detalhe)  

Fonte:  <http://www.artic.edu> 
 

Os pormenores da gravura mostram partes da narrativa em torno do juízo que Páris 

tem que fazer após a cena em que, durante o banquete de casamento da ninfa Tétis 

e de Peleu, Éris cria a desavença para que se presenteasse a mais bela deusa com 

a maçã do jardim guardado pelas ninfas Hespérides e por Atlas.   
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No detalhe a seguir, o momento em que Páris oferece a fruta de ouro a Vênus 

(Figura 85), a mais bela entre os corpos das outras deusas, igualmente belas, mas 

que não lhe oferecem o amor e a beleza de Helena para constituir sua própria 

vivência em torno do casamento.   

 

 
Figura 85. RAIMONDI, M. 

O Julgamento de Páris. 1514-18. (detalhe)  
Fonte:  http://www.artic.edu 

 

No detalhe da cena fluvial (Figura 86), a ninfa integra o relato narrativo mudo dos 

três personagens antropomorfos. Enquanto os dois “rios” assistem à cena interna à 

composição, a ninfa volta-se para o espectador, despertando o pensamento de que 

“a história (a legenda) não pertence realmente ao personagem e, sim, ao espectador 

(STOICHITA, 2005, p. 54).  

 

 
Figura 86. RAIMONDI, M. O Julgamento de Páris. 1514-18. (detalhe) 

Fonte:  <http://www.artic.edu 

  



212 

	

Em terceiro lugar na sequência de imagens, novamente, “Concerto Campestre”, de 

Ticiano (Figura 87), mostra um lugar no campo em que acontece uma reunião de 

músicos e ninfas que, entretanto, não parecem compartilhar do mesmo espaço.  

  

 
Figura 87: TICIANO. Concerto Campestre.  c. 1509. 

Fonte: <www.louvre.fr>  
 

 

Enquanto argumento pictórico é, na intriga visual, que reside o núcleo dessa 

representação, conferindo ao espectador a correlação entre os planos mitológico e 

terrestre. No campo, a vida segue: o pastor leva sua ovelha, os músicos tocam 

despercebidos da presença mitológica e a paisagem permanece ensolarada. A  vida 

cotidiana na terra, entretanto, é sobredeterminada pelo espaço sensível e invisível 

aos olhos dos mortais: as ninfas mantém a abundância da água cristalina da fonte e 

a sonoridade necessária para inspirar a criação musical.   

 

A duplicidade da cena fantasmática das narrativas simultâneas, da luminosidade 

dourada nas ninfas e no céu, na cromaticidade entre os volumes vermelho e verde 

da roupa do nobre e na rusticidade do segundo músico em cores, que se juntam aos 

tons da natureza, em oposição e complemento com a cultura, demarcam o caráter 

sutil de deslocamentos que têm como sintoma a temporalidade que investe na 

convocação do nosso olhar para configurar as cenas enquanto convivência 

despercebida – e não como espaços isolados.   
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Tanto aos olhos de Warburg, Freud e Benjamin, o sintoma é reconhecido nas 

“tensões em ato, das situações impuras” (DIDI-HUBERMAN, 1999, p. 31), no sentido 

de um trabalho dinâmico e em processo, cujos resultados formais contrapõem  

“condensação e deslocamento, dissimulação e plasticidade, insensibilidade à 

contradição, dissociação do afeto e da representação”.  

 

A figurabilidade do conteúdo interpretativo solicita ao intérprete supor que a beleza 

dos corpos nus das ninfas conferem graça, harmonia e desejo à vida exterior na 

terra.  

 

Ocupando a posição de número 4 (Figura 88), “Almoço na Relva”, de Manet, que se 

intitulava “O Banho” e, após sua recusa no Salão de 1863, tem o seu título mudado 

por sua própria vontade.   

 

 
Figura 88: MANET, Édouard. Almoço na Relva. 1863. 

Fonte: <http://musee-orsay.fr>. 
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A questão da construção da eroticidade da imagem por Manet são mostrados em 

estudos, onde investe na representação do olhar, culminando na pintura final. Nesse 

processo, além do esboço visto na Prancha 55 de Warburg existe uma aquarela que 

mostra outro estudo de Manet sobre a mesma obra (Figura 89).  

 

 
Figura 89: EDOUARD Manet, Almoço na Relva. 1863-64.  

Fonte: http://www.ashmolean.org/manet/portrait/ 
 

Embora sejam estudos preliminares, nos quais Manet se preocupa em manter em 

comum com Ticiano duas mulheres e dois homens, Ahrens (2006) afirma que, a 

mulher ao fundo, foi citada pelo jornalista Antonin Proust como uma lembrança 

aleatória que Manet tinha de uma garota. Porém, a autora nota que a semelhança 

da posição encurvada do pescador sobre um barco remete à figura feminina de “O 

Almoço na Relva” (Figura 90).  

 

 
Figura 90: MANET, Édouard. Esboço para a Pesca.1860-62. 

Fonte: http://www.boijmans.nl  
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Agachada e próxima a um barco, a figura da mulher (Figura 91) está posicionada 

abaixo de um pássaro voando em meio às folhagens. Entretanto, esse agrupamento 

fragmentário, em relação à composição, não precisa ser entendido como arranjo 

aleatório, pois tanto o barco quanto a posição da figura feminina ao fundo são 

esquemas formais recorrentes em Manet.  

 

 
Figura 91: MANET, Édouard. Almoço na Relva. 1863. (detalhe). 

Fonte: <http://musee-orsay.fr>. 
 

Para Benjamin (1986), as melhores formas de mostrar as transformações do 

pensamento alegórico são pelo fragmento e pela ironia. Assim como um sótão ou 

uma despensa que guardam objetos de diferentes épocas e de valores esquecidos, 

a relação de natureza poética produz efeitos indiretos, não sendo acidental o caráter 

fragmentário e as relações de amontoamento e desordem.  

 

A alegoria então, faz-se na disposição de um centro figural ao redor do qual se 

agrupam, abundantemente, emblemas, ao modo de um séquito ao redor das figuras 
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centrais da corte. Os emblemas ao redor podem, por sua vez, parecer dispersos em 

sua disposição: “As coisas foram reunidas de acordo com sua significação; a falta de 

participação na sua existência dispersa-as novamente” (BENJAMIN, 1986, p. 39). 

 

Ao fundo, uma clareira destaca sua ação: a figura que se banha tem pernas e mão 

direita imersas nas águas do rio. A alça de sua veste cai e, ao modo de uma Vênus 

Pudica, ela revela pequenas partes de seu corpo ao mesmo tempo que cobre a 

parte genital com a outra mão. A representação é de um ato sensorial e 

individualizado, em que a personagem ignora o que acontece à sua volta, alheia ao 

segundo título, “Almoço na Relva”.  

 

Todavia, a autorreflexividade da figura voltada sobre si mesma pode se referir ao ato 

de pintar, pois o diálogo de Manet está voltado à própria da pintura, seus 

procedimentos e a história das obras que ele copiava.   
 
Segundo Cachin (1983), Manet baseou-se nas pinturas de Boucher, “Diana 

Descansando Após seu Banho” (Figura 92), e de Rembrandt, “Bathseba em seu 

Banho” (Figura 93), adaptando as posições de Diana e Bathseba para a sua “Ninfa 

Surpresa” (Figura 94), pintura anterior à “Almoço na Relva” e que seria, de acordo 

com o autor, a forma precursora da ninfa que volta seu olhar para o espectador.  

 

 
Figura 92: BOUCHER, François. Diana 

Saindo do Banho. 1742.  
Fonte: http://www.louvre.fr   

 
Figura 93: REMBRANDT 

VAN RIJN, Harmensz.  
Bathseba em seu Banho com 

a Carta de David. 1654  
Fonte: http://www.louvre.fr  

 
Figura 94: MANET, É. A 
Ninfa Surpresa. 1861.  

Fonte: www.mnba.gob.ar  

 

Em acordo com Locke (2001), a ousadia de Manet estava em modificar as 

iconografias com processos de eliminação de personagens e modificações de 

soluções pictóricas, pois o artista debruçava-se sobre a arte do passado através de 
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um modo de “assumir, recriar, ou negar” as figuras de Velazquez, Hals, Chardin, 

Murillo, Rembrandt, entre outros.  

 

É notório que Manet como também os artistas de sua época faziam cópias de obras 

do passado. Logo, se Manet utilizou como procedimento pictórico a montagem de 

referências de Raimondi e Ticiano para “Almoço na Relva”, dos quais retira as 

conotações relacionadas ao julgamento de Páris, por quais motivos a ninfa do rio  

seria aleatória ou criada sem referências pelo artista?  

 

Nesta tese, pensa-se que o jogo de montagem de Manet não se restringiria a uma 

parte da composição. O corpo da ninfa que segura suas vestes dentro do rio não é 

tão sensual quanto os corpos e os olhares das ninfas que fitam o espectador, que 

ele já havia pintado, além de não encontrar ressonância na ninfa despida de 

Boucher.  

 

Entretanto, observa-se que a posição da ninfa nua, pintada por Boucher, ao lado de 

Diana remete, vagamente, à inversão da posição de agachamento que figura a 

mulher no rio, em Almoço na Relva e, que Manet, como já citado, costumava usar 

espelhos, fazendo a inversão das figuras copiadas.  

 

Insta dizer que Reff (1964) revela que Manet iniciou a cópia de “Diana Saindo do 

Banho” (Figura 92), de Boucher, no Louvre, em 25 de fevereiro de 1852 e, em 1857, 

copiou “Portrait of Héléne Fourment and her Children”, de Rubens, mas ambas 

foram perdidas.  

 

Sem referências diretas de outros autores, nota-se a posição semelhante da ninfa do 

rio com a figura principal da pintura “Tétis Mergulhando o Infante Aquiles no Rio 

Estige”/ “Thetis Dipping the Infant Achilles into the River Styx”, de Rubens, na qual  

representa a ninfa Tétis, mergulhando seu filho Aquiles no rio, para que se torne 

imortal, segurando-o pelo calcanhar (Figura 95). A pintura ocupa a quinta posição na 

prancha experimental. 
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Figura 95:  RUBENS, Peter P. Tétis mergulhando o pequeno Aquiles no Rio Estige. [ca.1630] 

Fonte: http://www.thelincolnlibrary.com/images/Achilles_sample.pdf 
 

Na mitologia grega, esse rio era dedicado à ninfa Estige, filha de Tétis e desaguava 

no submundo governado por Hades. Suas águas mágicas tinham o poder de realizar 

desejos que nenhum deus poderia retirar. Tétis tenta tornar o seu filho imortal, 

banhando-o nas águas do rio, todavia, deixa parte de seu corpo vulnerável à morte, 

pois segura-o pelo calcanhar. Durante a Guerra de Tróia, Aquiles é atingido no local 

por uma flecha envenenada, lançada por Páris e morre.  

 

Por trás de Tétis, a moira Láquesis (que enrola o fio da vida e sorteia quem vai 

morrer) ilumina a cena com uma tocha, enquanto os mortos são levados nas barcas 

ao fundo. Acima do corpo da ninfa, ao alto, morcegos voam (em posição semelhante 

ao pássaro, em meio à vegetação em “Almoço na Relva”). A obra é emoldurada 

pelas falsas colunas de Hades e de Perséfone, enquanto Cérbero (o cão de várias 

cabeças que vigia a entrada do inferno) está centralizado à margem inferior.  
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A passagem mitológica baseada na Eneida, de Virgílio, compreende uma série de 

oito esboços a óleo, feitos por Rubens e assistentes, para serem desenvolvidos em 

tapeçarias e, posteriormente, reproduzidos em gravuras (BEGEMANN, 1975). 

 

Nas tapeçarias e gravuras, Tétis está invertida e, assim como a ninfa do rio de 

Manet, em “Almoço na Relva”, mantém a posição agachada, segurando o 

panejamento com a mão esquerda na altura da região pubiana; seu braço direito 

está direcionado para o rio (Figuras 96 e 97) . 

  

 
Figura 96: OFICINA de Frans Raes. Aquiles 

mergulhado no Rio Estige. [ca. 1650].  
Fonte: http://www.louvre.fr/en/louvre-lens-0 

 
Figura 97:  Ertinger, F. Tétis mergulhando o 

pequeno Aquiles no Rio Estige. Gravura. [ca. 
1679] 

Fonte:	<http://www.britishmuseum.org/> 
 

Em resumo, Manet parece ter-se baseado em dois episódios, em torno da Guerra de 

Tróia, a partir de Raimondi e, quiçá, de Rubens, para compor sua obra. Entretanto, a 

não ser pela hipótese da fonte formal da ninfa do rio, o conteúdo narrativo foi 

eliminado.  
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Transfigurando a mitologia grega nas questões específicas de uma pintura moderna, 

a suposição realizada nesta tese é de que Manet pode ter feito partido da menção 

indireta ao início e ao fim da guerra, acontecimento iniciado a partir de um 

julgamento sobre a beleza, quando Páris decide a quem dar a maçã de ouro, após o 

banquete de casamento entre uma ninfa e um mortal.  De todo modo, o anúncio da 

discórdia - independente da certificação do uso da fonte de Rubens, é promulgado 

por Manet pela autorreferencialidade que o artista faz sobre a linguagem pictórica, 

ao recusar a condição das narrativas mitológicas para se pintar a nudez do corpo 

humano.  

 

Didi-Huberman (1999) já havia notado que a mulher com roupas íntimas lembra o 

estado de nudez que evoca o julgamento sobre a remodelagem do corpo e oculta o 

desejo. Estendendo o pensamento do autor, as ninfas de Manet estão isoladas da 

cena de diálogo entre os homens como um rompimento entre as existências dos 

dois grupos entre si – o que já foi visto em “Concerto Campestre”.  

 

Em efeito, a tríade dos gêneros pictóricos retrato, paisagem e natureza morta estão 

reunidas em “Almoço na Relva”, pintura que acentua a qualidade de alienação 

temporal e espacial entre as partes, quanto à perspectiva, embora, em sua 

totalidade, constitua um arranjo que repensa as formas tradicionais da arte, os 

modos e técnicas de se pintar o visível, e a relação invisível que estabelece com o 

espectador.  

 

A ninfa do grupo fluvial dirige, sem entremeios, seu olhar provocativo para fora do 

quadro, através do corpo Victorine-Suzanne que investe na posição em que se 

encontra o artista, quando pintou a cena.  

 

Através desse corpo conhecido das modelos, apesar de a ninfa de Manet evaporar 

do antigo mundo dos deuses, faz reaparecer seu sentido: “pois ao desvalorizar 

conscientemente o objeto, a intenção alegórica se mantém incomparavelmente fiel à 

condição de coisa daquele objeto” (BENJAMIN, 1984, p. 248).  
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A sobrevivência temporal das formas e seus significados não atende apenas à 

citação direta, nas quais o próprio artista admite ter realizado uma cópia ou 

reprodução de partes de uma obra anterior.  

 

O papel da memória individual e coletiva atravessa não só a arte, mas também a 

história e vai se transformando à medida que encontra um “bom vizinho” ou uma 

forma expressiva afim.  

 

A ninfa moderna de Manet, em conflito entre a antiguidade e o corpo das modelos 

que posaram para o artista, denota, por seu movimento corporal simples, que não 

esconde a intensa languidez sensual e não desvia do “estado de uma ‘sexualidade’ 

que elas não ‘refletem’, mas transfiguram (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 13).  

 

Assim, sua interpretação inusitada procede de um modelo clássico e configura uma 

estranha postura, embora continue imbuída das representações de outras ninfas no 

decorrer dos tempos, compreendendo uma estrutura de sintoma, portanto de 

figurabilidade.  

 

A ninfa nua esclarece a maneira de ver o quadro, parecendo anunciar que, apesar 

de o espaço de representação bidimensional do quadro ser inviolável, a plasmação 

desse espaço com o lugar físico envolve a figura do espectador. A temática do olhar 

é, desse modo, potencializada como narrativa visual transformada. 

 

De modo semelhante, alegorias ressurgidas da Antiguidade pagã, na renascença 

cristã e transformadas em outros períodos, são exemplificadas por Warburg que 

persistiu na busca e no reencontro de figuras através dos tempos. Por exemplo, o 

ímpeto do movimento do corpo e os drapeados da vestimenta da ninfa agitados pelo 

gesto e pelo vento são confrontados em obras de Botticelli, Ghirlandaio, Mantegna 

ou Donatello:  

 
[...] o facão da Mênade transforma-se em sabre na mao da Judite esculpida 

por Donatello; a cesta de frutas tão graciosamente carregada na cabeça 

pela serva de Ghirlandaio, transforma-se numa cabeça decepada, 
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carregada por Judite... ou por sua serva, nos dois exemplos devidos a 

Botticelli e ao próprio Ghirlandaio (DIDI-HUBERMAN, 2013a, p. 302) 

 

De acordo com Damisch (1992, apud Wood, 1995), o mito pode ser reinstalado sem 

ser subdeterminado por uma forma histórica, como o tema do Julgamento de Páris 

reaparece em “Almoço na Relva” por um pensamento não ilustrativo que se estende 

para além do modelo. 

 

Dessa maneira, Manet faz um julgamento reflexivo sobre elementos pictóricos, 

técnicas e formas da tradição, porém seu poder reside na convocação do sujeito 

virtual da enunciação: no julgamento estético que desaparece da figura do pastor e 

passa, sintomáticamente, para a distinção entre beleza e arte  no século XIX.   

 

Stoichita (2005) analisa outras obras nas quais observa a preocupação de Manet em 

tratar da tradição da pintura, inserindo no quadro elementos que representam a 

consciência do espectador externo à obra, que vê e é “visto”. Em “Almoço na Relva”, 

essa figura concentra-se na função apelativa e erótica do olhar de Victorine-

Suzanne.  

 

A continuidade e a ruptura de paradigmas representacionais de Manet foram 

revistas por Foucault (2010), durante uma conferência feita na Tunísia, em 1971, ao 

afirmar que a tradição da pintura, desde o século XV, escondia o plano 

bidimensional da tela debaixo da ilusão de um espaço em profundidade, da fixação 

de um ponto de vista e da iluminação.  

 

Manet fez emergir dos gestos a invisibilidade do quadro enquanto objeto, 

evidenciando a pintura de modo não normativa, apontando ao espectador como é 

constituído por suas propriedades plásticas e pela tradição da pintura em tela:   

 
[...] Manet tentou, em certa medida, reduzir, ou talvez ainda sublinhar, não 
sei, por essa mão que está aqui, essa mão clara que está no meio do 
quadro; [...] pois aqui, há essa mão com dois de seus dedos, um que aponta 
nessa direção; ou, essa direção, é precisamente a direção da luz interior, 
dessa luz que vem de cima e que vem de fora. E, ao contrário, o dedo está 
dobrado, dobrado para o exterior, no eixo do quadro, e ele indica a origem 
da luz que aí atinge; de modo que aqui, nesse jogo da mão, ainda há os 
eixos fundamentais do quadro e o princípio a um só tempo de ligação e de 
heterogeneidade deste Déjeuner sur l’herbe (FOUCAULT, 2010, p. 275).  
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Assim, a ambiguidade e a discordância estão presentes em toda a estrutura 

composicional: a mão aponta a luz que vem de fora do quadro e ilumina o corpo da 

ninfa sentada até a ninfa do rio. Esta também é iluminada pela luz que atravessa as 

folhagens (vetores amarelos, na Figura 98) e, a profundidade da cena é indicada 

pela sequência de planos que se sobrepõem com figuras desproporcionais entre si, 

dirigindo o olhar do espectador pela direção diagonal que atravessa a natureza-

morta e chega a ninfa no rio (linha em violeta). 

 

 
Figura 98: MANET, Édouard. Almoço na Relva. 1863. (diagrama). 

Fonte: <http://musee-orsay.fr>. 
 

Além da iluminação discordante, a vegetação escura ao redor e o cesto de frutas 

conferem contraste cromático com o corpo da ninfa e sentido ao título, mas que não 

é de todo revelado.  

 

Parafraseando Stoichita (2005, p. 15), “o que o título do quadro anuncia não se 

mostra”: apesar de espalhado pelo chão, o lanche não parece ter sido tocado. O pão 

não foi cortado e não há outros indícios, como as frutas descascadas ou abertas, tão 

comuns em naturezas-mortas.   
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Manet livra a comida de sua função cotidiana e agrega um conteúdo erótico, a partir 

da tradição da natureza morta que fascina pela cor, textura, formas e simbolismo 

combinada à nudez feminina, dados ao prazer do olhar.  

 

O simbolismo da natureza morta, em concordância com Gualdoni (2009), oferece ao 

espectador sua qualidade de beleza nua e, na Antiguidade nasceu do costume de 

dispor sobre a mesa do quarto pratos de alimentos e bebidas para os hóspedes, 

como um voto de “bem-vindo”. Mais tarde, esses alimentos serão representados em 

pinturas de frutas, legumes, jarros e copos de água, vinho ou leite.  

 

De acordo com Gallager (2004), a palavra holandesa stilleven (modelo inanimado ou 

natureza imóvel) deu origem ao termo inglês still life e, mais tarde, a expressão 

francesa nature morte, vem designar  os objetos imóveis.  

 

Na época áurea do gênero, no século XVII, a pintura flamenga e espanhola incluía 

flores, frutas, tecidos drapeados, animais e recipientes, entre outros objetos 

prosaicos.  

 

As coisas representadas davam a impressão de abandono, conotando ideias de 

transitoriedade, temporalidade, acaso, vaidade e brevidade da vida pela 

deterioração dos elementos naturais.  

 

Segundo Schneider (2009), durante os séculos XV e XVI, maçãs, peras e uvas 

poderiam simbolizar o sangue de Cristo e o amor pela igreja, mas, frutos maduros 

sinalizavam o fim da vida. Um lagarto ou uma rã poderiam contaminar quem neles 

tocassem até o entardecer, sendo, geralmente, representados saindo de partes 

sombrias, pois se acreditava que nasciam da podridão, como as moscas, por 

exemplo, que, deixando larvas, deterioravam os alimentos.  

 

Na sexta posição da Prancha Experimental, é interessante notar na pintura de 

Rachel Ruysch (1686?) que um tronco de árvore morta está entrelaçado a lírios, íris, 

papoulas, peônias e rosas, ao modo de um bouquet. Cobra, borboletas, gafanhotos, 

caramujos, lagartos e rãs estão à beira de um córrego com pedras, folhagens, 

grama e um cogumelo.   
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A apresentação da natureza-morta de Ruysch baseia-se em pintura de Jan Davidsz, 

mas a pintora agrega novos elementos e oculta outras figuras, adaptando o arranjo 

de flores a uma pequena paisagem, à beira de um córrego (Figura 99).  

 

 
Figura 99: RUYSCH, R. Flores em Tronco de Árvore. [1686?] 

Fonte: http://altemeister.museum-kassel.de/33836/0/0/147/s1/0/0/objekt.html  
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Na extremidade inferior da margem esquerda (a partir do ponto de visão do 

observador), a figura de uma rã, de perfil, é iluminada e está cercada por uma cobra 

que a ameaça, porém, ela volta seu olhar para fora da cena pintada. Na extremidade 

oposta, outra rã é pintada de costas sobre o fundo sombreado em tons terrosos e, 

volta-se para um lagarto, no interior da cena (Figura 100). 

 

 
Figura 100: RUYSCH, R. Flores em Tronco de Árvore. (detalhe). [1686?] 

Fonte: http://altemeister.museum-kassel.de/33836/0/0/147/s1/0/0/objekt.html 
 

Embora não haja referências autorais que comprovem o uso da imagem por Manet, 

é de se notar a semelhança com a posição invertida da rã pintada por Manet, em 

“Almoço na Relva”, que também margeia o limite do quadro.  

  

Essa tradição seguia convenções codificadas e foi cedendo lugar na representação 

da arte moderna, expandindo o repertório de temas e a distribuição das formas no 

espaço (GALLAGER, 2004).  

 

Aos poucos, os elementos passam a ganhar autonomia por suas formas, cores e 

qualidades estéticas durante a arte moderna, abandonando a iconografia de 

devoção religiosa e mitológica.  
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Mas, se os princípios religiosos da natureza-morta foram subtraídos da pintura de 

Manet, a demonstração dos valores burgueses e o hedonismo na temática do 

piquenique e da vivência dos prazeres da vida cotidiana ao ar livre, tão em voga no 

século XIX, permaneceram em “Almoço na Relva”.   

 

De modo análogo, a representação da rã no canto do quadro não contradiz Manet 

enquanto “pintor da vida moderna” (Baudelaire, 1865, apud PINOTTI, 2013), assim 

como a mulher nua não era mais que um motivo de se pintar um pouco de carne: “o 

artista não pinta nem a história, nem a alma”, disse Zola sobre Manet, em 1867 

(apud PINOTTI, 2013).  

 

Logo, é a partir do conhecimento da pintura que Manet une, em uma mesma tela, a 

paisagem, o retrato e a natureza-morta, sendo reveladas ao espectador suas 

histórias, sua iconografia e as propriedades específicas que constroem a linguagem 

pictórica.  

 

Pode-se dizer que Manet constrói sua pintura em relações anacrônicas que 

desnudam a história da pintura e afirmam o jogo ilusório de fazer ver: da antiguidade 

da ninfa tornada retrato até a rã que, retirada de sua condição de representar o mal, 

se coloca como elemento iconográfico à margem da pintura e introduz, em sua 

atualidade, o olhar para o passado, sem negar o seu presente.  

 
A sétima obra a ser vista na Prancha Experimental, “Picnic” (2000), de Marco Paulo 

Rolla, é composta por cerca de 300 peças que se dispersam por uma área de, 

aproximadamente, 300 x 400 cm. Segundo Hill (2001), “Picnic” foi criada a partir de 

“Concerto Campestre” e de “Almoço na Relva”, utilizando objetos cotidianos e 

objetos de modelagem em cerâmica vitrificada colorida, dispostos ao chão (Figura 

101).  
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Figura 101: ROLLA, Marco Paulo. Picnic.. 2000. 

Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 
 

Produzidos pelo artista em residência artística, em 1999, em Amsterdã, na 

Rijksakademie van Beeldende Kunsten), os objetos dialogam - além das obras 

citadas - com a própria história das naturezas mortas e seus objetos que 

representam as relações entre sujeitos e coisas inanimadas.  

 

A memória dos corpos ausentes que, normalmente, estariam à volta da cena de 

piquenique sobre a toalha xadrez foram dispensadas em suas representações 

visuais.  

 

Restaram simbologias típicas, tais como alimentos e bebidas (peixe, carne, taças, 

garrafas de vinho, frutas, pães e cestos), objetos pessoais (vestimentas, sapatos, 

véu, luva e roupas) e acessórios (toalha de mesa, cesto, talheres e um galho de 

árvore (Figuras 102 a 107).  
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Figura 102: ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 

Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 
 

 
Figura 103: ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 

Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 
 

 
Figura 104: ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 

Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 
 

 
Figura 105: ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 

Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 
 

 
Figura 106: ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 

Fonte: http://cargocollective.com 
 

Figura 107: ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 
Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 

 
 

  



230 

	

 

Nos detalhes, o pão cortado e o vinho derramado dão a ideia da movimentação das 

pessoas que estiveram por perto; a taça em forma de crânio remete à tradição da 

vanitas, que, de acordo com Gualdoni (2009), alerta sobre a brevidade da vida, as 

vaidades e a passagem do tempo; o galho de árvore alude à paisagem e, diante do 

distanciamento dos participantes, os animais entram em cena à busca dos restos de 

alimentos.  

 

Segundo Hill (2001), entre a falta e a permanência, o tempo da obra “Picnic” suscita 

rememorar as pinturas citadas em meio à “celebração festiva e sensorial da vida”, 

que pode ser interrompida, invariavelmente.  

 

Contudo, em relação às afinidades eletivas com as imagens matrizes de Ticiano e 

Manet, desapareceram as ninfas e os deuses fluviais, sendo substituídos por um 

certo erotismo, visto no véu sobre o galho, em luvas, lenço, roupas e sapatos 

jogados e que remetem a objetos femininos e masculinos (Figura 108 e 109).  

 

 
Figura 108 ROLLA, M. Picnic. 2000 

(detalhe) 
Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 

 

 
Figura 109 ROLLA, M. Picnic. 2000 (detalhe) 

Fonte: <http://galeriavermelho.com.br> 
 

 

Como diferencial, Rolla  traz a fuga do tempo da cena representada como temática 

de “Picnic”:   
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Em minha obra Picnic, quero também ativar a curiosidade e conduzir o 
espectador a completar a cena com suas próprias fantasias e seus próprios 
conceitos. Ao não encontrar nenhum dos convivas ali presentes, temos toda 
a liberdade de construir cenas do um passado quase presente e de um 
presente em sua ausência (ROLLA, 2006, p. 68). 

 

Para observar a obra de Rolla é necessário que o observador ande ao redor do 

trabalho que não apresenta um elemento central ou personagens que se destaquem 

na narrativa.  O efeito produzido é, de algum modo, a participação naquele instante, 

dentro do qual se chegou após o acontecimento ou se foi testemunha ocular, em um 

jogo de ausência e presença entre obra e espectador.  

 

 

5.1.2 Citação e apropriação de “Almoço na Relva” e “Concerto 
Campestre” em piqueniques e banquete.  
 

As imagens do piquenique vistas na arte ou na vida pela fotografia não tratam, nesta 

tese sobre a irrelevância de se discutir sobre o valor da fotografia como arte em 

comparação à pintura.  

 

Benjamin (1994) já revelara que a fotografia não altera a natureza da arte, mas de 

sua aura como obra única. Por isso, acreditava que a reprodução de um quadro não 

poderia ser uma obra de arte, mas um desempenho artístico de ordem técnica e,  

que a obra de arte surge pela interseção da técnica e dos efeitos produzidos pelas 

técnicas com as transformações que acarretam mudanças na recepção da obra pelo 

espectador. 

 

Benjamin condicionava a relação do público com a arte quanto maior fosse o uso de 

aparelhos capazes de multiplicar a obra, modificando as relações sociais com a arte 

e a cultura, assim como o cinema, por exemplo:  

 
A reprodutibilidade técnica da obra de arte modifica a relação da massa 
com a arte. retrógrada diante de Picasso, ela se torna progressista diante de 
Chaplin (BENJAMIN, 1994, p. 187).  
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Nas imagens que seguem na Prancha Experimental, vê-se que as extensões de uso 

das técnicas de reprodução de imagens nem sempre se estenderam como na 

previsão do autor.  

 

A oitava posição da Prancha 55 é ocupada por obra de Albano Afonso (São Paulo, 

1964) que costuma se utilizar da fotografia digital para reproduzir obras de mestres 

da pintura e da gravura, como Rugendas, Thomas Gainsborough e Manet 

(QUEIROLO, 2006). Na obra da quinta posição da Prancha Experimental, “Série 

Paraíso” (Figura 110), Afonso usa imagens de “Almoço na Relva” e “Concerto 

Campestre” em sobreposição.  

 

 
Figura 110: AFONSO, Albano. Série Paraíso, 2001. 

Fonte: <http://itaucultural.org.br/> 
 

As superfícies perfuradas em formas circulares deixam entrever vazios e partes da 

imagem de fundo, dando a falsa impressão de que as superfícies estejam 

enferrujadas ou gastas (ENCICLOPÉDIA de Artes Visuais Itaucultural, [s.d.]). 
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Segundo Lageira (2000), os círculos perfurados na obra de Afonso brincam com a 

dificuldade de percepção e com a perda parcial da memória cultural, pelas 

ausências e nos pormenores extraídos em forma de círculos perfurados: 

 
As perfurações mostram-nos que falta qualquer coisa – elementos de 
história cultural, individual ou pictórica. Mas o espectador é chamado a 
preencher esses buracos, essas lacunas, esses espaços-tempos que são 
como que manchas de nada nas imagens. O seu esforço de percepção e 
intelectual para recompor a história das imagens, os respectivos aspectos 
narrativos e plásticos, para se apreender a si próprio como um tema 
desmultiplicado contra a sua vontade é o que confere unidade a elementos 
aparentemente díspares, em que a realidade suposta da natureza, da 
paisagem, do ser humano, parece para sempre perdida.  

 

Em “Série Paraíso”, Afonso faz a junção dos espaços das ninfas, dos deuses 

fluviais, dos músicos e dos retratos do século XIX, atentando para a referenciação 

da obra de Manet, em relação à de Ticiano.  O jogo de esconder e reconher na 

imagem que foi sobreposta na imagem rasgada, revela a possibilidade da memória 

resgatar, afetivamente, a tradição do esquecimento, retomando a memória pela 

mediação digital.  

 

As pinturas que referenciavam a si mesmas, tornam-se a novidade da impressão 

feita por ferramentas tecnológicas e não mais pela produção manual do artista.  

 

Contudo, o caráter lacunar de cada figura reaparece na montagem por Afonso, 

trazendo em si a ambivalência da citação que não reside no breviário do passado 

nem traz uma reflexão mais profunda sobre a pintura e os espaços por ela 

questionados nas obras dos artistas anteriores.   

 

O “citacionismo” das imagens de segunda geração (CHIARELLI, 2002) não busca o 

novo e o original, como na arte moderna, no entanto, empreende uma viagem pela 

história e as reproduz como meios de comunicação em massa.  

 

Como um tour descompromissado pela história da arte, as obras produzidas a partir 

da década de 90 do século XX e que utilizam do “citacionismo” não possuem, como 

parâmetro, os mesmos juízos de valor que as obras modernas. Assim, a  

transferência do campo artístico para o campo sociocultural caracteriza-se por tomar 
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a tradição por meios como a fotografia e o vídeo, por exemplo, ao modo de um 

banco de dados tecnológicos:  

 
[...] percebe-se muitas vezes que a opção pela ‘volta ao museu’ deu-se a 
partir de uma sensação de impossibilidade de prosseguir trilhando os 
caminhos da arte moderna, presa à tarefa de buscar sempre o novo e o 
original. Sente-se neles [artistas], muitas vezes, a consciência do falimento 
da noção de arte como atividade transformadora, capaz de mudar a face do 
mundo (CHIARELLI, 2002, p. 106).  

 

De modo semelhante, a posição de número 9 da Prancha Experimental traz a 

fotografia digital de Orlando da Rosa Farya (2004) e demonstra um pensamento 

análogo ao “citacionismo” que faz migrar, conscientemente, o jogo do ver e do não 

ver das relações pictóricas para a nova mídia, sem transformar os sentidos dados 

pela obra fotografada.  

 

“Almoço na Relva” (Figura 111), de Farya, é a captura da imagem de um visitante, 

de costas, que não sabe estar sendo fotografado, enquanto contemplava “Le 

Déjeuner sur l’Herbe”, de Manet - obra que integra o acervo do Musée d’Orsay, em 

Paris.  

 

 
Figura 111: FARYA, Orlando da Rosa. Almoço na Relva. 2004.  

Fonte: Acervo do artista 
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A figura masculina, de costas ao espectador, tem seu olhar dirigido ao quadro que 

nos devolve o olhar, continuamente. Sua camisa azul turquesa, a pele clara e os 

cabelos brancos contrastam com os tons terrosos da pintura desfocada, ao fundo.  

Em 2005, a fotografia digital a laser (300 x 400 cm) é exposta sem moldura, 

diretamente fixada à parede no Museu Vale (Vila Velha, ES), durante a exposição 

Passagens e Itinerários da Arte, realizada em 2005. Após a desmontagem da 

exposição, a fotografia foi deteriorada e existe, apenas, em versão digital.  

 

Durante o período em que foi exposta, o artista fez uma segunda versão, enquanto 

seu próprio pai (in memoriam) observava a obra do filho, constituindo, dessa vez, o 

flagrante do flagrante de um espectador diante das duas obras (Figura 112).   

 

	
Figura 112: FARYA, Orlando da Rosa. Déjeuner com meu pai. 2005.  

Fonte: Acervo do artista 
	

Uma certa ironia está presente nos títulos das obras de Farya, “Almoço na Relva” e 

“Déjeuner com meu pai”, já que anuncia, nos títulos, a obra conhecida de Manet e a 

apropriação de imagens de grandes mestres pelo filho a seu pai, criando obstáculos 

para a introdução do olhar do espectador à imagem original.  

 

Ao modo de um quadro vivo (tableau vivant) como recurso cênico, Farya se apropria 

de imagens da tradição da arte e das pessoas que teatralizam, de certo modo, sua 

fotografia em um momento em que pensa ser, unicamente seu, criando uma tensão 

entre formas diferentes do olhar, às vezes, dirigidas para dentro da imagem, outras 

vezes, o olhar representado busca o espaço de fora.   
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Netto (2013) diz que, no uso da fotografia como fotografia de quadros (tableau 

photography), ou de quadros vivos (tableau-vivant photography) existe uma narrativa 

pictórica concentrada na imagem que alude a uma outra história, apresentando uma 

relação direta com fotografias do século XIX.  

 

Contudo, não há em Farya uma ação nostálgica de reviver o passado ou 

ressignificar o tempo histórico da obra, no qual as pessoas posavam em frente a um 

fundo pictórico no studio de um fotógrafo, mas de apropriar-se de alegorias, gestos e 

estilos de todo tempo da arte e do cotidiano, de modo indiferenciado.  

 

A coexistência do campo pictórico na fotografia, entre espaço representado e 

espaço museológico, corresponde a tempos interrompidos e distâncias geográficas 

indiferenciadas.  

 

A fórmula de páthos, em que Warburg observava a repetitividade da posição 

corporal dos visitantes das duas exposições no Musée d’Orsay e no Museu Vale, é 

identificada no esquema corporal dos dois sujeitos fotografados: figuras masculinas 

de cabelos brancos, aparentando idade avançada.  

 

Ambos são vistos na mesma posição nas duas imagens que, potencialmente, 

podem ser projetadas pela terceira vez, na possível situação em que outros 

espectadores podem se colocar ao observarem as mesmas fotografias de Farya 

sendo expostas.  

 

Stoichita (2005) constata recurso semelhante em obras de Manet que tematizam o 

olhar interrompido por um obstáculo, trazendo o exemplo, em que uma menina de 

costas desempenha o papel de introduzir o espectador no interior do quadro, a 

participar da cena exposta. Assim, desde a posição do personagem, a experiência 

de contemplar a cena já começa a constituir o quadro.  

 

A citação em Afonso e Farya faz equivaler, numa mesma superfície, conceitos 

diferenciados numa lógica do bricabraque que aplaina valores e significações 

diversas, reificando formas que não se atentam, necessariamente, às 
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transformações de significação dos tempos passados, portanto, não podem ser 

pensadas do mesmo modo.   

 

Diante do sistema museológico e de seus aparelhos históricos, sendo usados pelos 

artistas, ao modo de um consumo de imagens, em que os artistas parecem ter como 

lema a problemática frase “em vez de se ajoelhar diante das obras do passado, usá-

las”, descrita por  Bourriaud (2009, p. 110) para descrever a tarefa de reescrita da 

modernidade pelo inventário e seleção de toda imagem pública e assinatura do 

passado que possa ser reativada e pirateada como propriedade privada:  

 
Hoje, a cultura global é uma gigante anamnese, uma enorme miscigenação, 
cujos princípios de seleção são muito difíceis de identificar. Como evitar que 
essa visão telescópica de cultura e estilos resulte num ecletismo kitsch [...] 
que exclui qualquer julgamento crítico? (Bourriaud, 2009, p. 103) 

 

No parecer do autor, essas retomadas materializam, por outros meios, as relações 

com o tempo e o espaço e “convidam a considerar a cultura mundial como uma 

caixa de ferramentas, como um espaço narrativo aberto, e não como um relato 

unívoco e uma gama de produtos acabados” (Bourriaud, 2009, p. 110). 

 

Portanto, deixam-se impressões singulares para formar imagens arquiváveis de um 

passado coletivo, cujos vestígios são sentidos como perdidos e, emergem de 

camadas escavadas que trazem marcas do passado de volta ao presente.  

 

A posição 10 da Prancha Experimental mostra imagem de natureza jornalística que 

trata de uma manifestação social, cultural e política ocorrida em forma de 

piquenique, na rua Augusta, na cidade de São Paulo, em um domingo, 05 de junho 

de 2011. A reivindicação por uma área verde, em vias de ser transformada em 

empreendimento imobiliário comercial, foi divulgada por fotografias e posts, em 

mídias eletrônicas (Facebook e Twitter).  

 

Grande número de participantes compareceram com objetos cênicos e vestidos a 

caráter, a partir do tema “Picnic à moda antiga”: cestos de frutas, alimentos 

industrializados, sucos e vinhos dispostos sobre toalhas. A música se fez presente 
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por discos de vinil, tocados em gramofone ou por instrumentos musicais atuais 

(Figuras 113 a 115). 

 

 
Figura 113: QUEIROZ, Tiago. ELEGÂNCIA em protesto pelo Parque Augusta. 05/06/2011. 

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/protesto-elegante-por-mais-verde/ 
 

 
Figura 114 QUEIROZ, Tiago. ELEGÂNCIA em protesto pelo Parque Augusta. 05/06/2011.  

Fonte: www.facebook.com/parqueaugusta/photos 
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Figura 115: COMUNIDADE Aliados do Parque Augusta. 05/06/2011.  

Fonte: www.facebook.com/parqueaugusta/photos 
 

O protesto ocorrido foi divulgado durante a semana em jornais da cidade (Figura 

116) e a foto de capa tornou-se ilustração do cartaz do ano seguinte, em 2012 

(Figura 117).  

 

  
Figura 116: JORNAL da Tarde. 06/06/2011 
Fonte: www.facebook.com/parqueaugusta  

 
Figura 117: PICNIC à moda antiga. 2012 

Fonte: www.facebook.com/parqueaugusta 
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Os moradores dos bairros Cerqueira César e Consolação, reivindicam que o terreno 

de mais de 24 mil m2, entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá 

torne-se uma área verde preservada e de uso público. No local, ainda existem 

resquícios de parte do Colégio Des Oiseaux (que funcionou de 1907 até 1967) e de  

vegetação nativa da Mata Atlântica que precisam ser conservados.  

 

Entretanto, Granjeia (2015) observa que o Conselho Municipal de Preservação do 

Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) 

aprovou projeto de 33% da área destinada às novas construções residenciais, 

comerciais e rede hoteleira, sendo o restante destinado à preservação da vegetação 

e à restauração das antigas construções.  

 

Na fotografia de Queiroz, a posição dos corpos masculinos fotografados sobre 

toalhas estendidas no asfalto aludem aos deuses fluviais e aos quadros vivos quase 

ao acaso, assim como o enquadramento da foto com o cesto de frutas, em primeiro 

plano.          

 

A vontade de reviver tempos passados de lazer na rua, ao modo dos piqueniques 

parisienses do século XIX, é reificada nas roupas misturadas ao estilo atual e no 

título do evento que mistura tempos, assim como descrito no cartaz ˜Picnic à moda 

antiga - No Asfalto @ Rua Augusta” (Figura 117), divulgada em formato de cartaz e 

por veiculação on-line.  

 

Como uma teatralidade das imagens encenadas ou que reaparecem ao acaso, no 

tempo, a partir das memórias da tradição que cada sujeito carrega como herança 

cultural, Queiroz, o fotógrafo do Jornal da Tarde, corresponde às expectativas 

descritas nos diários na biblioteca de Warburg, ao procedimento de buscar imagens 

em periódicos e na publicidade que tratassem da vida cotidiana, mesmo que 

remodeladas e reconfiguradas, indicando que “Warburg não via cada imagem 

permanentemente fixa a um contexto determinado, mas que em cada nova 

constelação lhe confiava  um novo significado” (WARBURG, 2010, p. VI).  
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A ocupação do asfalto, transformado em área de lazer, nos traz, novamente, a ideia 

de que as toalhas coloridas, as frutas e adereços compõem o desejo de fruir a 

cidade em convívio social.  

 

Enfim, desvinculado de citações rígidas ao passado das imagens da arte, a 

fotografia de Queiroz utiliza das novas mídias, mas não reproduz seus antigos 

significados alegóricos, junto ao campo de experiências vividas na coletividade 

urbana.  

 

A paisagem e a iconologia do piquenique urbano convertem-se em matéria de 

reinvestimento de outros pensamentos, ao modo de um simulacro de antigas 

alegorias que sofrem um esvaziamento de seus antigos valores, enquanto 

suplementa outros: 
 

Ela [a alegoria] não restaura um significado original que possa ter sido 

perdido ou obscurecido: a alegoria não é hermenêutica. Mais do que isso, 

ela anexa outro significado à imagem. Ao anexar, no entanto, faz somente 

uma recolocação: o significado alegórico suplanta seu antecedente; ele é 

um suplemento. É por isso que a alegoria é condenada, mas é também a 

fonte de sua significação teórica (OWENS, 2004, p. 114). 

 

Apesar das diferenças, o piquenique da Augusta se assemelha aos propósitos que 

refletem o investimento em momentos de prazer, compartilhados a céu aberto e 

desvinculados de formalidades domésticas e sociais, vistos no século XIX:   

 
É digna de nota a quantidade de quadros que encontramos no primeiro 
impressionismo de sociabilidade informal e espontânea, de desjejuns, 
piqueniques, caminhadas, passeios de barco, viagens de férias ou feriados. 
Esses idílios urbanos não apenas apresentam as formas objetivas da 
recreação burguesa nas décadas de 1860 e 1870; também refletem na 
escolha de temas e nos novos recursos estéticos a concepção da arte como 
um campo de prazer individual, sem referência a ideias e motivos, além de 
pressuporem o cultivo de tais prazeres como o campo mais elevado de 
liberdade para um burguês ilustrado desvinculado das crenças oficiais de 
sua classe (SCHAPIRO apud CLARK, 2004, p. 35-36).  

 

Nesse ambiente de transição entre uma cidade e outra, os parisienses falavam da 

cidade pitoresca de choupos, jardins, pescadores, carroças e velhos barris, junto a 

letreiros, muros e chaminés, em uma cena miserável e decrépita, mas alegre e viva. 
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O páthos do sentimento romântico e mitológico cedia passagem ao cotidiano visto 

enquanto “um novo foco na vida privada e no lazer, à cultura como algo cada vez 

mais individual, talvez devido ao domínio do desenvolvimento econômico sobre o 

político” (CLARK, 2002, p. 280).  

 

Na segunda metade do século XIX, os parisienses se deleitavam com o espaço 

físico e visual que os cercavam: a sensação térmica do sol e do ar, as qualidades 

táteis da água, da relva, da rocha e do solo, as sensações físicas de caminhar, 

remar, dançar e os estímulos ao paladar e ao olfato nos cafés, nas mesas de jantar 

e nos jardins.  

 

Mas nem sempre foi visto assim: o piquenique já havia chamado a atenção de 

Darwin, que em “Voyage of the Beagle” (1831), comparou o deleite de viver ao ar 

livre com os costumes de selvagens de hábitos nativos, enquanto o filósofo Spencer 

considerou a ação de comer sem talheres um retorno à barbárie (CLARK, 2000).   

 

Todavia, de acordo com Clark (2004), a despeito da ideologia modernista, Manet 

buscava competir com a instabilidade de significados que transformara o 

deslocamento de bairros da antiga Paris20 em uma cidade moderna e encantadora, 

porém, para alguns, a destruição dos antigos modos de vida sugeria que os 

prazeres da visão envolviam algum tipo de despudor.  

 

De fato, Manet retratava os tipos de pessoas que via, desde prostitutas, cantores, 

pessoas com binóculos, balconistas e mendigos, pintando a cidade como lugar de 

prazer e, ao mesmo tempo, de falta ou perda:  
 

Ela [a pintura de Manet] queria pintar a Paris de Haussmann como um lugar 

de prazer, particularmente para o olhar, mas de tal modo que sugerisse que 

os prazeres da visão envolviam algum tipo de falta – uma representação ou, 

alternativamente, um despudor. A prostituta era a figura ideal e conveniente 

para coisas dessa ordem, pois concentrava-as em sua pessoa; e Manet, 

																																																													
20  A urbanização promovida por Haussmann, prefeito da cidade, nos anos de 1850 a 1870, 
reconfigurou o traçado da cidade, desalojando mais de 300 mil pessoas e bairros inteiros, construindo 
largas avenidas, aquedutos, rede de esgoto, estradas de ferro e iluminação a gás, entre outros 
(CLARK, 2002).  
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como outros, levou-a a representar a verdade da cidade que Haussman 

havia construído (CLARK, 2004, p. 127).  

 

Dessa forma, poderíamos pensar - a partir de Manet, se as relações que seu olhar 

sensível constrói em relação à arte e à cidade provocam uma outra ordem do visível, 

dada aos afetos, aos sabores e às possibilidades críticas de viver a cidade. Vê-se 

que, em alguns contextos, a proposição das obras que possuem “Almoço na Relva”, 

como referência, se destina a uma associação direta com a história da pintura de 

Manet, em diálogo com museus, mídias de divulgação e vida cultural.  

 

Daniel Spoerri propôs um desses momentos (que consta na posição 11 da Prancha 

Experimental) durante o happening21 “Almoço sob a relva, à ocasião do enterro do 

quadro-armadilha” (“Déjeuner sous l’Herbe, à l’occasion de l’enterrement du tableau-

piège”), ironicamente, em referência às obras de Manet, de Ticiano e das próprias 

obras do artista (Figura 118).  

 

 
Figura 118. SPOERRI, Daniel. Almoço sob a relva, à ocasião do enterro do quadro-armadilha. 1983. 

Fonte:< http://www.dejeunersouslherbe.org 
  

																																																													
21 Spoerri, artista integrante do Novo Realismo e do Fluxus, realizava ações estéticas que envolviam 
o público em happenings, nos quais os elementos materiais eram orquestrados de forma a aproximar 
os espectadores, transformando-os em participantes da cena proposta pelo artista e provocando uma 
forma diferenciada de percepção das ações cotidianas (Enciclopédia Itau Cultural, s.i.d.). 
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Os quadros-armadilha (“tables-trap” ou “trap-paintings”) eram produzidos desde a 

década de 1960, quando o artista transformou a Galerie J., em Paris, em um 

restaurante no qual cozinhou, e críticos de arte ajudaram a servir aos demais 

visitantes. Ao fim da refeição, os objetos usados pelos participantes eram colados 

aos tampos das mesas e pendurados em paredes, ao modo de relevos sobre planos 

pictóricos (assemblages):   

 
A cozinha mudava a especialidade gastronômica todas as noites: “o mestre 
cuca Daniel está no fogão, os críticos de arte garantem o serviço”. Os restos 
de comida deixados pelos fregueses, colados no lugar, fornecem a matéria 
para outros quadros-armadilha ready-made (RESTANY, 1979, p. 34).  

 

A obra “Comido por Duchamp” (“Eaten by Duchamp”) instaura o processo da 

montagem, desde o cozinhar para o artista à instalação dos objetos na parede, ao 

modo de um readymade22 (Figura 119).   

 

 
Figura 119. SPOERRI, Daniel. Comido por Duchamp (Eaten by Duchamp). 1964. 60 x 70 cm.  

Fonte:<	http://www.artcurial.com/fr/actualite/cp/2008/2008_01_29_1420.asp  
  

																																																													
22 O readymade de Duchamp está associado ao abandono do campo da pintura e da manufatura, ou 
seja, o artista recusou o quadro enquanto produção manual de objeto pictórico ao atribuir o status de 
obra de arte a quaisquer objetos prontos, comerciais ou industrializados pelo fato de escolhê-los, 
assiná-los e dar-lhes um título (TOMKINS, 2004). Logo, o quadro-armadilha de Spoerri está 
relacionado ao fato de tornar quadro qualquer objeto ordinário disposto sobre um plano de mesa, 
após a ação estética e conceitual de alimentar-se da comida produzida pelo artista.   
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Em 23 de abril de 1983, o happening “Almoço sob a relva, à ocasião do enterro do 

quadro-armadilha” foi realizado para cerca de oitenta pessoas (artistas, críticos de 

arte e crianças), evento no qual cada convidado deveria levar seus próprios objetos, 

sabendo de antemão que os mesmos seriam enterrados após o banquete, no 

mesmo local – o jardim do castelo de Montcel, em Jouy-en-Jos (França), em uma 

vala de, aproximadamente, 40 metros (Figura 120).  

 

 
Figura 120. SPOERRI, Daniel. Almoço sob a relva (...). 1983. 

Fonte:< http://www.dejeunersouslherbe.org 
 

O jardim do parque era uma área arrendada por Jean Hamon que depois foi 

incorporada à Fundação Cartier.  

 

Simbolicamente, o enterro do fazer pintura tem como paradigma, a obra “Almoço na 

Relva”, de Manet. Transformado em acontecimento, as relações críticas 

desenvolvidas por Manet que inseriu, em sua pintura, retratos de pessoas 

conhecidas em seu círculo cultural, sem aludir, diretamente, à mitologia, coincidem 

com os convidados de Spoerri, se considerarmos que ele também faz o registro dos 

participantes, de algum modo, relacionados ao mundo da arte e da cultura.  

 

A fotografia e a filmagem do happening, entretanto, documentam a experiência 

vivida, coletivamente, a partir da proposição de Spoerri, mas não possui o estatuto 

artístico do evento temporário.  
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Para a montagem e realização, Spoerri contou com o apoio de várias equipes e por 

seus próprios convidados, desde a montagem das mesas dispostas em módulos 

sobre cavaletes, a produção de comida e o momento de servi-la, a abertura da 

trincheira e a ajuda para desmontar e enterrar os tampos junto às toalhas, pratos, 

talheres, copos, garrafas, vasos de flores e objetos pessoais, como dedicatórias 

(Figuras 121 e 122).  

 

 
Figura 121. SPOERRI, D. Almoço sob a relva 

(...). 1983. 
Fonte:< http://www.dejeunersouslherbe.org 

 
Figura 122. SPOERRI, D. Almoço sob a relva 

(...). 1983. 
Fonte:< http://www.dejeunersouslherbe.org 

 

Constata-se que, como nos quadros-armadilha, a ação possuía caráter efêmero e a 

participação coletiva se fazia em torno da comida e dos objetos acumulados, 

aludindo à mutação do espaço e à passagem do tempo (ARGAN, 1993).  

 

Não deixa de ser interessante notar que Spoerri foi expoente do Nouveau Réalisme 

(Novo Realismo), do Eat Art e do Fluxus, compreendendo o período dos anos 50 

aos 70 do século XX, em grupos que questionavam a evasão para mundos 

imaginários, representados na arte dos mestres figurativos modernos e utilizavam 
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materiais e objetos cotidianos, de modo a criar novas formas de perceber e 

apreender o real (RESTANY, 1979).  

 

Após enterrado, às vezes visível ou invisível, dependendo da época do ano e da 

vegetação, a área do enterro dialoga com outras obras de outros integrantes do 

Novo Realismo, porquanto permanentes e visíveis, compondo a mesma ára do 

jardim.  

 

A  apropriação dos objetos significantes não se esgotou na obra ou na figura do 

artista, pois do processo de experiência superou o princípio interpretativo de que os 

happenings dos integrantes do Novo Realismo envolviam mais a “espetacularidade 

pessoal” e “as ações do artista no processo final” (ARCHER, 2001, p. 24).  

 

A obra enterrada, entre ver e o não ver seus resquícios, guarda a proliferação de 

sentidos que estão além do processo de enterro, inserindo-se na categoria das 

“práticas teorizadas: as dos próprios artistas que, frequentenmente, explicitam seus 

trabalhos e, em suma, os teorizam” (CAUQUELIN, 2005, p. 92).  

 

Spoerri não faz uma arte mimética sobre os espaços da obra de Manet (fragmentado 

e moderno) e de Ticiano (ambíguo na simultaneidade de espaços mitológico e 

campestre): o artista compreende que os modelos são autônomos e não cópias, não 

podendo ser avaliados por critérios semelhantes. Em sua narrativa, seus ilustres 

convidados tornam-se personagens de um banquete, mesmo sem desempenhar 

papéis referenciados em Manet, Ticiano (ou Raimondi).  

 

O desaparecimento aos olhos dos elementos enterrados é visto como um sintoma 

da vída contínua, onde triunfa a “separação entre exterioridade e interioridade e se 

coloca como uma reconciliação entre a natureza finita e a liberdade infinita do 

pensamento” (CAUQUELIN, 2005, p. 37).  

 

Logo, a memória da obra é o tempo que nos pertence, unindo lapsos, lacunas, 

perdas vividas em espaços e locais geográficos onde aconteceram as experiências 

de vida e da arte.  
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Entretanto, apesar de aludir, sarcasticamente, à pintura modernista, o artista 

imprime um caráter de sobrevida do passado e de seu próprio histórico, voltado à 

tradição de representar banquetes e alimentos. Pois, apesar de não referenciar, 

diretamente, a mitologia, convida personalidades ilustres do meio artístico como 

integrantes da obra que permanece em espaço museológico, portanto, avalizada, de 

antemão, pelo julgamento em torno do que é, ou não, considerado arte.  

 

O happening - de característica efêmera - faz uma referência irônica e teatralizada 

de “Almoço na Relva”, de Manet . Entretanto, é “sepultado” em área institucional, 

integrando o acervo permanente da Fundação Cartier.  

 

De 31 de maio a 10 junho de 2010, o desenterro dos objetos foi acompanhado pelo 

próprio artista junto às equipes de arqueólogos, antropólogo, historiador da arte, 

equipe fotográfica e de filmagem, integrantes do IRIS ( l'Institut de Recherche 

Interdisciplinaire da Universidade de Paris I, EHESS – Panthéon - Sorbonne), CNRS 

(Centre National de la Recherche Scientifique/Centro Nacional de Pesquisa 

Científica) e INRAP (Institut National de Recherches Archeologiques 

Préventives/Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas), que 

perscrutaram e analisaram a obra enterrada (Figuras 123 e 124).  

 

 
Figura 123. GLIKSMAN, D.  PESQUISA 

arqueológica de “Déjeuner sous 
l’herbe”. 2010.  

Fonte: <http://www.inrap.fr> . 

 
Figura 124. GLIKSMAN, D. PESQUISA arqueológica de 

“Déjeuner sous l’herbe”. 2010.  
Fonte: <http://www.inrap.fr> . 
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Em carta de 04 de agosto de 2011 (Figura 125), Spoerri declara que todos os 

vestígios como pratos, cinzeiros, garrafas, isqueiro, escova de dentes, jarras, entre 

outros objetos encontrados na pesquisa organizada por Jean-Paul Demoulle e 

Bernard Müller (INRAP), deveriam ser considerados objetos exumados e expostos 

fora do contexto original da arte, portanto, arquivos que documentam vestígios do 

happening realizado em 198323. Outra nota de mesmo teor foi divulgada no Journal 

Officiel de la République Française, em 27 de março de 2010, p. 1443.  

 

 
Figura 125. QUELLE Œuvre? . 2011. 

Fonte: http://www.dejeunersouslherbe.org/wp-content/uploads/2014/12/Spoerri2011.compressed.pdf 
  

																																																													
23 O documento está contido no site que apresenta a listagem dos objetos exumados.  
Cf.:  http://www.dejeunersouslherbe.org/wp-content/uploads/2014/12/Spoerri2011.compressed.pdf 
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Os documentos escritos, filmes e fotografias diferenciam, claramente, experiência 

artística e científica: Spoerri considera a pesquisa sobre arte, mas deixa sua 

performance em um tempo restrito ao passado. 

 

O banquete por Spoerri baseia-se na pintura da modernidade de Manet e a enterra. 

O que seria para Spoerri, pensar a pintura de Manet, senão uma operação 

combinada na qual os objetos típicos de uma natureza-morta alcançam a vida pela 

experiência vivida e pela interdição das antigas técnicas da pintura que são 

substituídas pelo uso dos objetos.  

 

O happening de Spoerri, à maneira de um piquenique vivido com a crítica de arte, os 

artistas e demais convidados, lembra o antigo gênero “natureza-morta”, pois, apesar 

das distâncias da tradição, materializa formas e cores em objetos, alimentos e 

bebidas.  

 

 

5.1.3 Da alegoria da abundância dos deuses fluviais na cidade 
monumental aos banquetes coletivos em lotes vagos na cidade atual. 
 

As cornucópias eram recipientes em formas de chifres retorcidos que 

acompanhavam as divindades fluviais e possuíam a função de conter frutos, grãos, 

flores e folhas que representavam a fecundidade da terra fértil, irrigada pelas águas 

abundantes dos rios, portanto, associavam-se à riqueza cultivada e concedida.  

 

Em uma das versões da origem da cornucópia, Bulfinch (2006) conta:  

 
Quando nasceu, Júpiter foi entregue por sua mãe, Réia, aos cuidados das 
filhas de Melisseu, um rei cretense, que alimentaram o deus infante com o 
leite da cabra Amaltéia. Júpiter quebrou um dos chifres dessa cabra e deu-o 
às suas amas, atribuindo-lhe o poder mágico de se encher com aquilo que 
desejasse seu dono.  

 

Mais que objetos decorativos, Penders (2012) acredita que personificações dos rios 

traziam a ideia do poder imperial sobre a geografia e a produção daquela  

civilização, presente desde o Egito Antigo.  
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Segundo Brandão (1986), desde o Antigo Testamento, a expressão quebrar os 

cornos de alguém, tinha o significado de destruir o poder e a força do outro. Assim, o 

chifre era já um amuleto contra a esterilidade e, na tradição greco-latina, simbolizava 

a fecundidade e a felicidade.  

 

Para compor o processo de análise, constam nas posições 12A e 12B as esculturas 

antropomórficas do rio Nilo e do rio Tigre, em mármore, de autoria desconhecida, 

produzidas na passagem dos séculos I e II (Figuras 126 a 128). Ambas as 

esculturas possuem as pernas flexionadas e são cobertas por um manto.   

 

  
Figura 126. NILO. [ca. 98-117 d.C.]  

Fonte: http://digitalimages.net. 
 

Figura 127. TIBRE. [ca. 98-117 d.C]  
Fonte: http://digitalimages.net. 

 
Figura 128. TIBRE (detalhe).[ca. 98-117 d.C.].  

Fonte: http://digitalimages.net. 
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Barba (2008) conta que houve adaptações das antigas referências alegóricas aos 

rios, transladando antigas esculturas e fazendo pequenas modificações nas peças 

em mármore (em vez de copiá-las, como o fez Rafael em relação ao sarcófago 

romano).   

 

À esquerda do observador, a figura do rio Nilo ampara seu braço sobre uma esfinge, 

e, à direita, em inversão de postura, a escultura que representava o rio Tigre foi 

transformada em Tiber, personificação antropomórfica que recebeu as figuras da 

loba (no lugar do tigre) e das crianças Rômulo e Remo sob seu braço direito.   

 

Cada entidade fluvial possui o dorso reclinado, levemente, para trás e volta-se para 

o lado oposto. De acordo com Penders (2012), a representação de rios como 

divindades remonta à Antiguidade, quando possuíam atributos como chifres, sendo, 

totalmente, zoomórficas e encontradas em posições verticais.  

 

A posição reclinável se espalhou pelo Mediterrâneo, enquanto invenção helenística, 

surgindo em cenas de banquetes, algumas recebendo sobre os cabelos uma coroa 

de folhagens. A imagem do homem barbudo e reclinado, segurando uma cornucópia 

na mão, sobreviveu em igrejas, museus, palácios e fontes em todo o mundo 

ocidental europeu e funcionava como marcadores geográficos de rios que 

banhavam as principais cidades.  

 

Algumas personificações possuíram maior apelo mitológico, como o rio Tibre que 

portava a relação com a lenda de Rômulo e Remo, adquirindo, portanto, uma 

expressão de triunfo imperial sobre o controle dos recursos hídricos naturais e da 

agricultura, evocando o bem-estar físico, a abundância e a comercialização das 

produções de cultivo que dependiam da irrigação e da fertilidade das terras às 

margens dos rios. Cada qual segurava uma cornucópia, alegorizando os grãos e os 

frutos colhidos de um terreno fertilizado e uma farta colheita.  

 

A transmissão do gesto e do movimento de antigas iconografias da antiguidade pagã 

ao Renascimento mostra quão potentes são as imagens que se deslocam na 

história, pois concentram em si a possibilidade de multiplicar suas relações  

simbólicas com a riqueza e a economia do lugar.   
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Conta a lenda que a Praça do Capitólio, local atual que abriga as estátuas de Tibre e 

Nilo, foi um espaço temporário de asilo e refúgio para fugitivos (Asylum), a mando de 

Rômulo, mítico fundador de Roma.   

 

As duas esculturas integravam, originalmente, as Termas de Constantino e foram 

levadas, em 1517 para a região do Capitólio, a fim de integrar uma espécie de 

museu ao ar livre.  

 

Michelangelo Buonarroti começou a atuar na transformação da área em 1537. Seu 

projeto de integração - entre a Praça do Capitólio (a 45 m acima do nível do mar) às 

regiões do Fórum Romano e do Campo de Marte - incluía a melhoria dos acessos 

com a construção de largas escadarias e rampas, modificações arquitetônicas no 

Palácio dos Senadores e nos demais prédios que o ladeavam, pavimentação e 

inserção das estátuas dos deuses fluviais, além de outras modificações que 

reorganizavam a unidade cenográfica monumental.  

 

De acordo com Blasco (2015), o cume da colina era agreste e muito irregular, com 

relevos e depressões que formavam cotas diferenciadas (Figura 129).  

 

 
Figura 129. PRAÇA do Capitólio, Roma. [155_?] 

Fonte: http://urban-networks.blogspot.com.br 
 

A pavimentação, entretanto, centralizada por uma figura estrelada e elíptica só foi 

construída em 1940, seguindo a gravura de Bartolomeo Faletti, desenhada três anos 
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após a morte de Michelangelo - mesmo assim, acredita-se que a concepção inicial 

do projeto é de autoria do artista (Figuras 130 e 131).  

 

  
Figura 130.  FALETTI, B. Projeto para a Praça do Capitólio, Roma. Gravura. 1567.  

Fonte: http://urban-networks.blogspot.com.br 
 

 
Figura 131. PRAÇA do Capitólio, Roma. [2015?]   

Fonte: http://urban-networks.blogspot.com.br/2015/01/escenografias-trascendentales-el-caso.html  
 

As fontes não faziam parte dos planos de Michelangelo e foram construídas após a 

finalização do aqueduto Acqua Felice, por Giacomo della Porta, em 1586, época em 
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que também foi inserida a figura de Minerva, em um nicho central (Figuras  132 e 

133).  

 

 
Figura 132. VISTA da escultura do Nilo e 

fonte.  
Fonte: http://urban-

networks.blogspot.com.br/2015/ 

 
Figura 133. ESCADARIAS com Minerva, Nilo e Tiber. 

Palácio dos Senadores.   
Fonte: http://www.digital-

images.net/Gallery/Scenic/Rome/Scenery/Capitoline.html 
 

A reconfiguração da cenografia arquitetônica e urbana com a inserção das 

esculturas dos rios Nilo e a transformação do rio Tigre para Tibre demonstram a 

preocupação de que a Praça do Capitólio fosse caracterizada pelo rio que banha a 

cidade de Roma.  

 

A memória cultural de vários tempos da cidade é monumentalizada no projeto da 

praça que abrigou e/ou ainda mantém momentos de grande simbolismo entre a 

Antiguidade – com o templo destinado à adoração de Júpiter e de Minerva, protetora 

de Roma (c. 509 a. C), as construções medievais, as representantes do passado da 

Roma imperial e gloriosa (o centro da praça recebeu, em 1537, a estátua de bronze 

de Marcus Aurelius) e a grandiosidade do projeto ao estilo renascentista. 

 

As relações com a memória da cidade traduzem a ênfase no mundo humanizado, 

através dos valores de racionalidade e harmonia das ordens clássicas greco-

romanas e da celebração da história presente, mediada pela antiga: “o humanismo 

renascentista tinha a missão de ‘transformar a caótica variedade de registros 

humanos no que poderia chamar de cosmos da cultura” (ARGAN, apud BRANDÃO, 

2006, p. 71)  
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É significativo que Brandão (2006) reporte à monumentalização da experiência 

histórica da cidade realizada por Michelangelo que oferece, a cada habitante, a 

exposição de sua relação com o passado e com o espaço onde habita.  

 

O sentido de habitar os espaços revela o sentimento de segurança dado pela 

memória do sujeito em relação à sua existência em um lugar. Para Brandão (2006), 

o mesmo acontecia com o homem moderno, desde o Maneirismo e o Barroco, e 

ainda nos tempos atuais, levando à perda de significação espacial, histórica e 

temporal. Assim, o que se vê na realização de Michelangelo é o planejamento que 

integra os valores do patrimônio histórico, artístico e cultural.  

 

Le Goff (1998) compara os usos e os valores dados aos monumentos entre cidades 

de vários tempos: na Grécia antiga, a ágora era a praça, o espaço aberto destinado 

aos encontros e confrontos da vida social, civil, comercial e política, enquanto a 

cidade medieval europeia era fechada por muralhas e portas que desembocavam 

em praças. Voltados à preocupação em divulgar as virtudes do trabalho, a 

população medieval também conservava as festas, os diálogos na rua, o consumo 

nas feiras e nos produtos que chegavam dos portos.  

 

De acordo com Barda (2009), o lazer na Idade Média voltava-se à jardinagem, aos 

passeios, aos torneios, à caça, à pesca, aos banquetes, à leitura, à arte, ao teatro e 

à música.  

 

Para Le Goff (1998), mesmo que a cidade medieval, constantemente, se renovasse - 

por motivos de incêndios, saques ou outros - causava grandes transtornos a 

destruição de um monumento que, pela mentalidade da época, deveria ser 

reconstruído.  

 

Somente no Renascimento, Alberti programou e classificou as diferentes funções 

entre praças e ruas, dentro e fora da cidade, projetando o espaço público e 

considerando os interesse da comunidade junto ao poder governamental.  

 

Duranto o século XIX, pela expansão industrial, as populações observavam, com 

certa nostalgia, as perdas. Na visão moderna europeia – como a Paris transformada 



257 

	

por Haussmann, ocorre uma significativa ampliação da cidade industrial, 

modificando a trama das ruas, avenidas e praças e diminuindo ou destruindo bairros 

inteiros formados pela arquitetura vernacular.  

 

Entretanto, a concepção urbana moderna parisiense previa uma relação de 

proximidade entre espaços privado e público, visto e vivido nas sacadas, nos 

portões dos jardins, nas janelas, nos cafés, nos boulevards e nas margens do rio 

Sena. As pessoas passeavam ao ar livre, usavam binóculos para observar a 

paisagem e o movimento das vias públicas, onde acontecia a vida comunitária.  

 

Porém, na cidade contemporânea, policêntrica e difusa, a fragmentação e a 

dispersão mudam alguns parâmetros de socialização na cidade. Ao redor daqueles 

primeiros centros (os “centros históricos”), foram construídos outros lugares 

distantes, como os aeroportos, por exemplo, “onde os estudantes da Idade Média 

combinariam um piquenique” (LE GOFF, 1998, p. 144).  

 

Segundo Barda (2009), as cidades, entretanto, possuem intervalos, espaços 

intermediários e de transição entre a rua e o espaço privado, onde os moradores 

expandem sua influência para a área pública no encontro com vizinhos. Quanto 

maior a preocupação em realizar a integração social pelo bem comum, maior a 

relação com o espaço ocupado e a aproximação entre pessoas: “Pouco importa a 

magnificência dos projetos urbanos criados; se não existe coesão, é impossível 

assegurar a vitalidade do espaço público” (BARDA, 2009, p. 52).  

 

A cidade atual, segundo Peixoto (2004), não se apresenta mais como nas pinturas 

do século XIX, entre horizontes longínquos e janelas que descortinavam o mundo 

sem grandes interrupções. A paisagem, que vemos nas cidades hoje, está limitada 

ao que damos conta de ver em determinado instante: placas, trânsito, outdoors, 

fiações, grades, prédios, monumentos e algumas partes de céu, sobrepostos e 

justapostos ao olhar.  Imagens tão articuladas que parecem fragmentos de histórias 

e memórias, colocando o tempo como possibilidade de entrelaçar diferentes 

paisagens em uma mesma cidade, em um mesmo bairro, em torno de um parque, 

uma praça, uma escola.  

  



258 

	

A imagem 13 da Prancha Experimental parte dos limites e condições impostos pela 

vida nas grandes cidades para criar outras proposições. A fotografia apresenta um 

momento de uma vivência proposta por Louise Ganz e Breno Silva24 que documenta 

a intervenção urbana intitulada “100 m2” de grama” (Figura 134), realizada na rua 

Maranhão, bairro Funcionários,  em Belo Horizonte, entre abril e junho de 2005. A 

proposição é parte da série “Lotes Vagos – Ação Coletiva de Ocupação Urbana 

Experimental”. 

 

 
Figura 134: GANZ, Louise e SILVA, Breno. 100 m2 de grama. 2005. 

Fonte: <http://terra.com.br/istoe-temp/edicoes/2075/artigo147991-1.htm> 
 

Na fotografia, veem-se dois rapazes e uma mulher em um terreno baldio que faz 

limite, ao fundo, com a parede de outra casa, pintada em branco. As pilastras em 

concreto indicam o início de uma construção, e um monte de terra avermelhada, no 

limite entre rua e terreno, ocupa o meio da foto, à direita. 

 

Em primeiro plano, um rapaz de calça jeans e camiseta branca está deitado sobre 

um tecido azulado, com a perna direita dobrada. Seu rosto volta-se para o alto, 

desfrutando a sombra de um guarda-sol de praia. À esquerda dele, a figura de barba 

está vestida com bermuda, camiseta e tênis e encosta-se em uma das pilastras da 

obra. Próximo a eles, duas garrafas de cerveja e outra de refrigerante compõem o 

momento de lazer no terreno baldio. 

  

																																																													
24 Ambos são arquitetos, professores e artistas e divulgaram suas proposições em livros impressos, 
vídeos e páginas online, tais como no grupo do Facebook “Ativador de Espacialidades Temporárias” 
(a.e.t.), nas plataformas www.ativador.org  e http://ativador.herokuapp.com  e no blog  
http://lotevago.blogspot.com.br . 
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Intermediando o plano de fundo, uma churrasqueira portátil e redonda assa algum 

tipo de alimento. Atrás dos obstáculos visuais da churrasqueira e da pilastra, vê-se 

parte de uma mulher deitada, de camiseta cinza e que aparenta ler. Seu corpo 

destaca-se frente à vegetação recém-plantada.  

 

As semelhanças e diferenças formais e simbólicas entre os dois rapazes e os 

deuses fluviais Tiber e Nilo transladam séculos e, embora não mais personifiquem a 

fertilidade dos lugares geográficos da Antiguidade, a posição reclinável ressurge na 

cena.  

 

Como a imagem da divindade barbuda e reclinada que segurava uma cornucópia 

não existe mais, o rapaz barbudo que se recosta em uma pilastra inacabada 

transmite a ideia de descanso diante do trabalho gratuito que não evoca o controle 

imperial sobre os recursos hídricos e agrícolas.  

 

As cidades do passado dependiam da fertilidade das terras banhadas pelas águas 

do rio, e toda a produção de subsistência agrícola relacionava-se, diretamente, com 

o local geográfico, apesar das feiras e do comércio de transporte fluvial. Nas cidades 

atuais, essa relação dos sujeitos urbanos com a natureza cultivada para o próprio 

sustento se perdeu, e muitos alimentos consumidos provém de outras regiões ou 

países.  

 

O ângulo de visão, apontado na fotografia de “100 m2” de grama”, mostra os três 

sujeitos retratados com seus rostos voltados para o interior da cena, que não se 

apresentam como personagens, artistas e/ou sujeitos a serem vistos e 

reconhecidos, mas vivem a experiência que visa a multiplicar essas relações em 

outros lugares, enquanto potencialidade a ser vivida por quem quiser se apropriar da 

mesma ideia.   

 

Fornecendo, inicialmente, a ideia de piquenique, a sombrinha de praia causa 

estranheza. O objeto possui a função de abrigo do sol diante de mar, rio, lagoa ou 

piscina, no entanto, a água não é um elemento presente no lote vago. Entretanto, 

existiu o uso da água no decorrer do processo:  
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No sábado seguinte levamos uma piscina plástica, churrasqueira e guarda-
sol. Foi um dia de descanso. Várias crianças se divertiram limpando partes 
do terreno ou experimentando as ondulações na grama para deitar, ou 
carregando algumas placas de grama que ainda estavam por plantar, ou 
transplantando flores do próprio local para criar canteiros e plantando 
sementes de abóbora (GANZ, 2009, p. 28). 

 

A figura em questão documenta parte de uma experiência estética que perdurou por 

um tempo que ultrapassa o momento de uma única foto. A microvisibilidade da ação 

traz as ideias de produção, cultivo e irrigação para um terreno onde não existe sinal 

de fertilidade.  

 

Evidencia-se que a inserção da piscina e da sombrinha de praia demonstram como 

a vivência lúdica agrega valor ao desejo de bem-estar coletivo  (Figuras 135 e 136).  

 

 
Figura 135: GANZ, L.; SILVA, B.  Sombrinha de praia e 

piscina de plástico. 100 m2 de grama. 2005. 
Fonte: GANZ (2009). p. 26. 

 
Figura 136: GANZ, L.; SILVA, B. 

Ondulações do terreno. 100 m2 de grama. 
2005. 

Fonte: http://lotevago.blogspot.com.br 
 

A reconfiguração de parte do terreno pela limpeza do lixo e da vegetação, a inserção 

de terra e o plantio demonstram a preocupação em construir e compartilhar um 

tempo diferenciado entre sujeitos, mesmo que essas ações não sejam 

representativas, institucionalmente, da memória da cidade.  

 

Logo, quando o terreno abandonado se torna “vago” ou criado pelo empréstimo 

entre cidadãos, surge a chance de sua breve e parcial transformação em idílio 

urbano, mas que não esquece as funções, os ofícios e os momentâneos interesses 

das pessoas que fazem uso do território ao redor do lote:  
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Proposta: Plantamos 100 m2 de grama, junto com vizinhos e moradores de 
rua. Esse plantio foi o catalisador de outras atividades definidas em conjunto 
com os vizinhos, e posteriormente implantados no lote. Acoes como plantio 
de sementes, churrascos, dias de descanso e sol, lavar carros, etc.  
Pessoas envolvidas: vizinhos, dono da padaria, professores e alunos da 
creche em frente, dono da boutique em frente, proprietário da clínica ao 
lado, garotos da vizinhança, lavadores de carro da rua, tomador de conta de 
carros, passantes, amigos (GANZ, 2009, p. 67). 

 

Em todas as fotos promovidas, vê-se que a presença constante é dos próprios 

proponentes e demais amigos que mantêm a ação de ocupação experimental. 

Segundo Ganz (2009), as situações de participação da comunidade se repetiam, 

principalmente, com a presença de (da): Andreia, a síndica do prédio ao lado que se 

incomodava com o lixo e com o matagal no terreno abandonado (e já havia 

denunciado à prefeitura); vizinhos que serviram água; padaria que ofereceu 

sanduíches e refrigerantes; professora da creche que planejou plantar flores e 

hortaliças com crianças e seus pais; Charles (lavador de carros 1) que transformou o 

local para ganhar seu sustento; e Natal (lavador de carros 2) que surgiu para saber 

se havia serviço disponível.  

 

“100m2 de grama” não indica relações causais ou temporais diretas entre as demais 

imagens da Prancha Experimental, mas relações de diferenças binárias que também 

podem constituir arranjos visuais polares que se estruturam na percepção de que 

formas expressivas podem contrastar e oscilar em seus significados.  

 

Independente da quantidade de participantes da ação, o espaço público deixa de ser 

glorioso para buscar transeuntes nos resíduos da arquitetura vernacular da cidade, a 

fim de acessar desconhecidos que possam se conectar por intermédio de ações 

comuns, como plantar e comer. 

 

Conforme a figura 14 da Prancha Experimental, a ação intitulada “Banquete 

Coletivo”  proposta por Ganz e Ines Linke, ocorreu à rua Zeus, bairro Nova Vista, em 

Sabará (MG), envolvendo famílias vizinhas que colaboraram, levando comidas, 

talheres, bebidas, cadeiras e mesas forradas com toalha de plástico impressa com 

frutas e legumes, para o campinho de futebol (Figuras 137 e 138).   
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Figura 137: GANZ, L.; SILVA, B. Banquete Coletivo. Set. 

2006. Mesa 22 mts. Lote aprox.. 40 x 20 m 
Fonte: GANZ (2009). p. 71.  

 
Figura 138: GANZ, L.; SILVA, B. 

TOALHA de mesa (detalhe). 2006 
Fonte: GANZ (2009). 

 

Nessas proposições, a expansão dos modos de viver a vida privada para o espaço 

público não possui a intenção de monumentalizar o espaço, como o caso da Praça 

do Capitólio, em Roma, mas de incorporar os espaços abertos da cidade, ocupando 

os mesmos pela imprecisão de um evento que não dialoga com o espetáculo perene 

da grande arquitetura do passado.  

 

A fotografia e o vídeo cumprem o papel de registro de eventos estéticos passados, 

ao modo de um arquivo que se apresenta difuso em suas fronteiras entre o cotidiano 

e a história, o vernacular e o universal, o documental e o artístico (ROSENGARTEN, 

2012) que não substituem as proposições. 

 

A última imagem consta na posição 15 da Prancha Experimental: “Banquete 1”25 foi 

documentado com fotos (Figura 139) e vídeo e, aconteceu em setembro de 2006, na 

cidade de Santa Luzia, interior de Minas Gerais, durante o casamento de Camila e 

Bruno Massara.  

  

																																																													
25 “Banquete 1” possui duração de 03 minutos e integra o vídeo “Banquetes” (2007), de 20 min., 
subdivido em 06 situações, a partir da temática dos “banquetes” públicos ocorridos em lugares e 
datas diferentes e independentes entre si. Cf.: https://vimeo.com/75220314.  
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Figura 139: GANZ, L.; SILVA, B. Banquete 1.  2006. 

Fonte: GANZ (2008). p. 31 
 

A Banda de Música de Santa Luzia fez o fundo musical após a cerimônia (de acordo 

com Ganz [2008], contratada pelos noivos) que iniciou com a tradicional Marcha 

Nupcial. Ao sair da igreja, adultos e crianças se depararam com as mesas alocadas 



264 

	

e se serviram do cardápio do banquete de rua composto por algodão doce colorido e 

maçã do amor.   

 

Em todo “Banquete 1”, as cenas acontecem no mesmo quarteirão de uma típica 

cidadezinha, reunindo cenas forjadas e, ao acaso, sendo impossível comprovar o 

grau de acaso e programação, em meio às ações (divulgadas, a partir dos critérios 

de divulgação do empreendimento dos envolvidos).  

 

A mistura de cotidiano e as ações artísticas compartilham do fato de que derivam de 

acontecimentos de maior sucesso ou fracasso, considerando-se o desempenho de 

inserção local e de participação de anônimos, que não os próprios artistas, 

cenógrafos e arquitetos.    

 

As ações concebidas por Ganz e seus colaboradores reprogramam e transfiguram 

estruturas formais e procedimentos preexistentes, sem considerar a herança 

artística e cultural como uma coleção de obras a serem superadas e reinvestidas do 

novo, conforme feito por Manet em “Almoço na Relva”, por exemplo.   

 

Os artistas contemporâneos, desde os anos de 1990, concebem, genericamente, a 

tradição “como uma loja de ferramentas para usar, estoque de dados para 

manipular, reordenar e lançar” (BOURRIAUD, 2009, p. 13).  

 

Em texto transcrito do vídeo “Banquetes” (primeira cena após “Banquete 1”), a 

narradora cita a obra de Manet e lembra “Concerto Campestre”, de Ticiano (que  

misturou personagens de diferentes classes sociais e espaços do campo e 

mitológico, representando a música que une a todos):   

 
Há muitos anos passava de ônibus por uma avenida. Creio ter visto 
algumas pessoas assentadas em volta de uma mesa na calçada, diante do 
muro de uma casa. Parecia um sonho. Anos passaram e a imagem da 
mesa na calçada ainda ressoa.  A essa imagem, outras foram se somando: 
“Almoço sobre a Relva”, temática pastoril, banquetes festivos, diálogos 
sobre o amor,  alegrias (GANZ, 2009). 

 

Apesar das referências às fontes artísticas, a ocupação provisória dos espaços 

urbanos usados como áreas de lazer demonstram o desejo em fruir a cidade em 
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convívio e ao ar livre, de forma espontânea e informal, à maneira de um piquenique 

urbano.  Entretanto, os modos atuais de uso do patrimônio artístico e histórico 

mundial, dos códigos culturais e das atividades diárias são apontados por Bourriaud 

(2009), como procedimentos de posse que atenuam as fronteiras entre o fazer 

artístico e sua recepção, implicando na transformação do estatuto tradicional do 

artista e do que pode vir a ser uma obra de arte.  

 

A atuação dos artistas se assemelha à mixagem produzida pelo DJ e à atividade do 

internauta que entre imagens, sons e links percorrem itinerários como um jogo em 

que as narrativas podem não possuir fim:    

 
Pois não é a arte, segundo Marcel Duchamp, “um jogo entre todos os 
homens de todas as épocas” ? A pós-produção é a forma contemporânea 
desse jogo [...] Assim, a obra de arte contemporânea não se coloca como 
término do “processo criativo” (“um produto acabado” pronto para ser 
contemplado), mas como um local de manobras, um portal, um gerador de 
atividades (BOURRIAUD, 2009, p. 15-16).  

 

Os eventos provisórios necessitam de investidura dos artistas para reunir sentidos à 

proposição inicial, conferidos pela colaboração de amigos e, principalmente, de 

desconhecidos, pois, “‘são os espectadores que fazem os quadros’, dizia Marcel 

Duchamp: a frase só adquire sentido quando [...] nasce de uma colaboração, de 

uma negociação entre o artista e as pessoas que vêm observá-la” (BOURRIAUD, 

2009, p. 17).  

 

A experiência do lugar é “uma experiência privada e incomum, um evento do sujeito 

e não um fato mensurável” (DIDI-HUBERMAN, 2000b, p. 250, tradução nossa). 

 

A documentação dessas ações por vídeos e fotografias digitais possibilitam uma 

referência direta entre objetos artísticos e culturais, locais geográficos e tempos 

narrativos distintos, quando expostos em websites.  Os mesmos testemunham as 

marcas subtraídas da completude dos eventos já vividos, embora indicados, 

ilimitadamente, no presente por um sem fim de apontamentos, imagens e hyperlinks 

que parecem dizer: “Olha aqui!” ou “Vê isto!” (ROSENGARTEN, 2012, p. 15).  
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Contudo, desde a arte moderna, Merleau-Ponty26 (apud FONTES FILHO, 2005) 

denunciava que não existe um inventário do visível que celebre o retorno às fontes, 

sem instaurar um outro espaço de pensamento em mutação ou reinterpretação.  

 

O encontro com o passado revela que cada nova obra não é uma etapa concluída 

em absoluto, pois nasce da condição contraditória de ser semelhante, porém 

produzida pela dessemelhança em relação à sua fonte originária. Isso explica a 

questão de que o tempo das obras não figura somente uma cronologia histórica, 

mas pode ser reorganizado pelas lembranças latentes de um passado descentrado:   

 
Quanto à história das obras, em todo caso, se são grandes, o sentido que 
se lhes dá posteriormente provém delas. Foi a própria obra que abriu o 
campo no qual aparece debaixo de uma outra luz, é ela que se 
metamorfoseia e se torna no que vem a seguir, as reinterpretações 
intermináveis, de que é legitimamente susceptível, não a transformam 
senão nela mesma, e, se o historiador encontra sob o conteúdo manifesto o 
excedente e a espessura do sentido, a textura que lhe preparava um  
duradouro futuro, essa maneira ativa de ser, essa possibilidade que ele 
desvela na obra, esse monograma que aí encontra fundam uma meditação 
filosófica. Mas esse trabalho requer uma longa familiaridade com a história 
(Merleau-Ponty 1964: 62-63 apud FONTES FILHO, 2005, p. 108).  

 

Somente a constante pesquisa sobre a história das obras pode fazer  compreender 

a familiaridade entre uma imagem e outra (s). Em consequência, a “fórmula de 

páthos” de Warburg não se funda, unicamente, pelas formas expressivas 

semelhantes e pelos sinais congruentes, como também pelos sintomas que as 

acompanham, já que as citações não comunicam valores isolados.  Por isso, o atlas 

warburguiano não indica relações causais ou temporais entre obras, mas relações 

de sentido entre imagens diferentes que são comparadas entre si.   

 

 

5.1.4 Sobre os valores semelhantes, as dispersões e os intervalos na 

Prancha Experimental e na pesquisa sobre arte  
 

Segundo Knape (2008), a "formula de páthos" busca a eloquência na transmissão 

das formas expressivas que oscilam da Antiguidade à Renascença como um 

																																																													
26 Fontes Filho refere-se à versão original  francesa do livro  “O Visível e o Invisível”  (São Paulo: Perspectiva, 
1984): “Le visible et l'invisible”. Paris: Gallimard,1964. 
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movimento pendular, considerando o  critério das diferenças binárias em formas que 

se apresentam, renovam padrões visuais e formam arranjos de polaridades axiais 

com base na percepção entre contrastes. 

 

O legado de Warburg está em sua hermenêutica que faz um amálgama teórico da 

linguagem da gestualidade humana aos registros, vestígios e engramas 

reconhecidos nas marcas da memória dos valores expressivos que reaparecem 

como fórmulas, modelos ou formas persistentes.  

 

O paradoxo visual e temporal cria uma dupla face entre os modos de ver o objeto ou 

sua imagem. A complexidade da montagem anacrônica provoca uma abertura que 

interrompe o curso cronológico da história para verificar os sintomas que acusam um 

inconsciente da representação composto por “durações múltiplas, tempos 

heterogêneos e memórias entrelaçadas” (DIDI-HUBERMAN, 2000b, p. 40, tradução 

nossa).   

 

O sintoma seria, então, a conjunção da diferença junto à repetição. A atenção ao 

que se mostra oscilante e repetitivo na memória cultural constitui o conceito de 

“sobrevivência”, por Warburg: uma arqueologia do tempo, ao modo de uma criança 

que inventa as condições de seu saber, seu método e sua história, assim como dizia 

Benjamin. Didi-Huberman (2000b, p. 112) mostra que esse jogo é formado pela 

memória, mas “a memória como processo e não como resultado”.  

 

O conhecimento das imagens, pelo procedimento de montagem, desagrega e 

dispersa o saber dos tempos e dos estilos, ao mesmo tempo em que se reconstrói e 

se cristaliza por mecanismos descontínuos. Para a pesquisa sobre arte é um estado 

de reconhecimento do não-saber que tem como procedimento percorrer bifurcações 

e desvios para encontrar a significação de cada imagem.   

 

Benjamin (2000) lembra que as “afinidades eletivas” descritas por Goethe no 

romance de mesmo nome, fazem comparações entre elementos distantes ou 

opostos.   
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Isso é o que Warburg reconhece como os sinais da linguagem visual que não 

surgem isolados por imagens somente da arte ou da cultura nem como símbolos ou 

códigos culturais condicionados, pois os contextos morfológicos estão sujeitos às 

mudanças dos valores, assim como dos afetos que representam os modos do 

homem sentir e expressar as histórias do mundo, das imagens e da vida.   

 

O romance de Goethe (2014) é enxertado com novelas, cartas, diários íntimos, 

discursos, obras pictóricas, aforismos, poemas, questões científicas ou filosóficas, 

passagens bíblicas e referências ao mito de Narciso, retirando o leitor da narrativa 

principal para, em seguida, devolvê-lo. Apesar de todas as variantes, permanece 

sendo um romance.  

 

Desse modo, as narrativas poéticas são enquadradas – como fazia Warburg, por 

forças contrárias de atração e repulsão, embora exista “um fio vermelho” que conduz 

às diferentes partes, revelados em fragmentos, pormenores e marcas  (CARICARI, 

2008). Por exemplo, o narrador Eduard comanda a narrativa e insere novos 

personagens no decorrer da história, sem se deter a um tempo linear. Ao contrário, 

os temas, atividades e relações afetivas são revelados entre intervalos e pausas, 

como uma sucessão teatralizada por quadros-vivos, e também nos aforismos do 

diário da jovem Ottilie, ao escrever sobre o comportamento daqueles que exibem 

sua própria imagem, julgando ter a posse do objeto de desejo:   

 
Existe uma cortesia do coração; ela guarda afinidades com o amor. Dela se 
origina a cortesia mais amável do comportamento exterior. 
A dependência voluntária é a mais bela condição; como seria ela possível 
sem o amor? 
Jamais nos distanciamos tanto do objeto de nossos desejos do que quando 
imaginamos possuí-lo.  
Ninguém é mais escravo do que aquele que se julga livre sem o ser. 
Basta a alguém declarar-se livre para logo se sentir limitado. Se, porém, 
vem a se declarar limitado, sente-se livre. 
Diante da enorme superioridade de alguém não nos resta outro meio de 
salvação senão o amor (GOETHE, 2014, p.174).  

 

Do mesmo modo que o diário de Ottilie é um fragmento contado por Eduard, 

atravessando como um corte a narrativa principal, as afinidades eletivas no atlas 

visual de imagens funcionam conforme a transição entre uma imagem e outra. Esse 

movimento “já não nasce da disposição das figuras no espaço, mas da 
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concatenação das imagens que desfilam no pensamento de quem olha” (MICHAUD, 

2013, p. 88).  

 

Portanto, as pranchas warburguianas são formações de pensamento ativados pelos 

dados visuais que se apresentam por sequências descontínuas por associações, 

repetições, reminiscências, focalizações, etc. De acordo com Michaud (2013), as 

pranchas funcionam na simultaneidade, nos enquadramentos que destacam parte 

das imagens, nos cortes e na recomposição da totalidade, assim como o cinema 

produz uma sucessão de significações.   

 

Trata-se de sistematizar a observação e fazer intervir, quando necessário, a 

imaginação junto à intuição morfológica e à classificação, explica Didi-Huberman 

(2013b), organizando cada problema e cada temática em uma pequena coleção 

entre o ver e o saber cada coisa (o que não impede a desclassificação). Goethe era 

um colecionador e, em razão disso, estava em busca dos intervalos que constituem 

a decisão de construir afinidades e semelhanças entre os objetos aptos e os inaptos 

em determinado grupo.  

 

Logo, Warburg explica os motivos pelos quais voltou-se para Goethe e seu princípio 

das “afinidades eletivas” para compilar sua “iconologia dos intervalos”: “o que se 

encontra entre os dois é o problema (e não a solução, a verdade encontrada: talvez 

impesquisável, mas também, talvez, apreensível” (apud DIDI-HUBERMAN, 2013b, 

p. 141).  

 

 A reflexão durante o decorrer da Prancha Experimental revela suas possibilidades 

(e dificuldades) de adaptação ao ensino e à pesquisa sobre arte: formar a epígrafe e 

juntar uma mínima coleção, fazer acontecer a observação e compilar da imaginação 

coletiva a memória de singularidades visuais (não porque sejam únicas ou inéditas, 

mas por sua montagem e desmontagem) para iniciar o processo de pesquisa. 

 

Para isso, exige-se uma cortesia que guarda afinidades com a condição de se 

desejar pensar uma metodologia que pense as imagens - para crianças e adultos, 

lembrando o aforismo de Ottilie sobre o quanto nos distanciamos do objeto, ao 

imaginarmos já tê-lo possuído.   
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Dividir o conhecimento e torná-lo acessível é sempre uma “cortesia do coração”. O 

que fica dessa forma de leitura e abordagem das imagens é que o atlas visual abre 

um lugar diferenciado para explorar as afinidades, as vizinhanças, as 

correspondências e as diferenças entre os modos de se ver e de se pensar a 

herança artística e cultural de cada sujeito em particular e da memória coletiva.  	
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6. DA IMPOSSIBILIDADE DA CONCLUSÃO 
 

 Álbum de figurinhas: Quais referências se pode levantar? Qual sequência fazer? 

Quais temáticas percorrer? De repente, a turma precisa classificar, selecionar, juntar 

esforços para as trocas e dar sentido à sua pequena coleção: a palavra-chave 

divertida, mas que oculta todos os modos e dificuldades de classificação e 

desclassificação. 

 

Eis o problema dos intervalos que seguem, das lacunas e das interrogativas que se 

abrem: O que o Cupido faz ao lado de Santa Teresa na igreja? Os raios dourados 

também fazem parte? Ele não era da mitologia grega? E o seu colar no pescoço, 

menina, o que significa e de onde vem esse coração atravessado por uma flecha?  

 

O conhecimento tem muitas camadas. A visão que problematiza, na medida 

necessária, a cada etapa do desenvolvimento do pensamento precisa ter 

imaginação e estar sensível às diferenças. Mais que encontrar a “correta” 

interpretação, os procedimentos, os recursos, a metodologia e as atitudes 

determinam um modo diferenciado de se perguntar e entender as imagens do 

mundo.  

 

Em primeiro lugar, qual a duração de uma pesquisa sobre arte para uma criança e 

para um adulto? Acredita-se, nesta tese, que dependeria menos da idade do que 

das “afinidades eletivas” estabelecidas com os objetos de estudo e sua própria vida, 

do conhecimento prévio, do valor dado ao saber e da herança cultural mantida e 

regada em cada um, cada família, ou grupo social.   

 

Em todo caso, o corpo de referências  precisa ser, cuidadosamente, elaborado pelo 

professor junto às escolhas e à seleção de seus alunos, sujeitos diferentes entre si e 

que dividem um mesmo espaço físico, durante um período diário: a sala de aula. Na 

aula de arte, menos que grade curricular – embora seja importante - a visão 

panorâmica cronológica, a possibilidade de combinações entre imagens e a 

verificação das relações dependem sempre dos objetivos determinados: são as 

epígrafes que conduzem os caminhos.  
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Entretanto, não há limite prévio para o que deve ser ensinado, mas existem valores 

e referências que estruturam o processo educativo e que acompanham a arte, a 

cultura e a ética em qualquer tempo e lugar.  

 

De repente, o “fio vermelho” vai sendo revelado: à medida que são constituídos os 

julgamentos, as decisões em favor de uma ou outra imagem, o professor e seus 

alunos reestabelecem,  prioritariamente, o que desvelar em suas “pranchas de 

trabalho”. A mesa da sala e as carteiras escolares tornam-se o gabinete de 

curiosidades, o escritório, a biblioteca, o álbum de figurinhas a se completar.  

 

Certamente, a manipulação concreta das imagens copiadas não eliminam as 

intervenções das aulas teóricas, das explanações que seguem de modelo para o 

desenvolvimento do pensamento. A “fórmula de páthos” segue na condução do 

professor em como associa imagens, faz cortes, eliminações, trata dos “sintomas”, 

daquilo que insiste em aparecer e fazer o grupo perguntar e perguntar de novo: “o 

que é isso?”  

 

A adaptação do vocabulário e o compartilhar as necessidades da pesquisa do outro 

enfatizam a vontade, o envolvimento, o entendimento do papel de ser professor e a 

cortesia para com o outro, em qualquer instância – da educação infantil às pós-

graduações. Dela parte a condição que estrutura o comportamento exterior, explicou 

Ottilie. 

 

Minimamente, existe uma dependência voluntária entre o professor que “já sabe”, o 

aluno que já “entendeu” e os que desejam logo as “respostas prontas”. Mas, todo 

aprendizado se faz em processo. Essa transição nasce da concatenação das 

imagens que desfilam diante do professor e dos alunos, todos testemunhas de um 

pensamento em construção.  

 

Portanto, as pranchas warburguianas precisam ser ativadas pelos dados visuais que 

sistematizam a intuição morfológica e a organização das temáticas em um 

agrupamento inicial do que pode ser apreensível, dependendo dos recursos 

oferecidos, do acesso à biblioteca e à internet que, nos dias atuais, revela pelos 
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hiperlynks o que Warburg fazia com os livros em suas ideias de “boa vizinhança” e 

“fórmula de páthos”.  

 

Na imensidão de sua busca do saber,  o modelo warburguiano que fica gravado na 

memória, espontaneamente, feito um engrama é a reflexão de que o conhecimento 

se relaciona entre diversas áreas, podendo ser revisto e repensado de acordo com a 

combinação congruente dos elementos entre si.  

 

Ao modo do jogo da arte que sobrepõe tempos em imagens, a composição da 

pesquisa ao modo do atlas visual da memória demanda esforço, escolhas e 

posicionamento: a sua execução não é resoluta, não é acabada, mas sistematiza, 

temporariamente, os objetivos de análise interpretativa por comparação.  

 

A cautela, quando se convocam tantos tempos para o diálogo, anda de mãos dadas 

com a ousadia, porém a complexidade da investigação e escolha das imagens e das 

fontes é, basicamente, a constituição do ato de fazer pesquisa, observando os 

intervalos e as modificações no tempo.   

 

O julgamento de Páris não decide somente a imagem mais bela, entretanto, possui 

implicações que não possuem mérito, no princípio da indiferença com as 

consequências: para ele, a guerra de Tróia culminará com sua morte.  

 

A moral das antigas histórias retiradas das sobrevivências das narrativas literárias 

na arte moderna e contemporânea, tecem outras narrativas que colocam, em 

evidência, o voltar-se sobre as próprias linguagens, os meios visuais e tecnológicos 

utilizados, as ações e proposições artísticas e estéticas que abrangem o mundo da 

arte e a vida no cotidiano.  

 

As pistas são dadas pela epígrafe e pela formação de palavras-chave. A dificuldade 

em sintetizar um pensamento não linear necessita de amostras que supõem a 

passagem e o deslocamento da reflexão sobre o conjunto.  

 

Como vetor que orienta a interpretação, a epígrafe demarca a hipótese de percurso 

entre o arranjo visual e a constituição de um “saber em espera” que vai se formando 
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na experiência dos sujeitos e conduz a apresentação da “sobrevivência” das 

imagens nos diagramas esquemáticos. 

 

Assim, a iconologia de Warburg busca as chaves das configurações simbólicas e 

artísticas, sem excluir os detalhes, as contradições e as dissimulações do uso das 

fontes imagéticas. 

 

De certo modo, a epígrafe projeta ao leitor o que o espectador vê, inicialmente, mas 

como um reflexo que duplica os espaços do questionamento histórico, estimulam os 

sujeitos a se perguntarem: “O que é isso que vejo?”.  

 

A construção e a verificação das hipóteses nos tiram do rio das cópias, ainda feitas 

em sala de aula ou nos fóruns on-line e modificam a junção entre a informação, o 

conhecimento e a imaginação. 

 

 Parafraseando Didi-Huberman, a epígrafe assim como a ninfa é uma “fantástica 

nebulosa”, são as heroínas de Warburg que preveem genealogias recriadas e 

transformadas em outra ordem de causalidade histórica.   

 

Warburg, o homem que falou com borboletas em seu período de convalescência 

psiquiátrica, via as ninfas como as marcas de projeções descontínuas apresentadas 

no jogo de ver e não ver entre imagem e observador, entre proposição de 

intervenção urbana e transeuntes.   

 

A figurabilidade das ninfas não se fixam em uma função simbólica definida, não 

excluem sua participação no erotismo da nudez do corpo representado e não 

buscam o gesto adorador em torno das divindades. Elas personificam o modelo 

pagão que, de acordo com Warburg, atravessa tempos junto a uma reconstrução 

crítica da própria imagem: seu olhar pode contemplar o mundo interno da obra ou 

voltar-se para o espaço físico do espectador, sem ater-se a codificações simbólicas 

convencionais de um dado tempo ou lugar.  

 

Nessa trajetória, a noção da “fórmula de páthos” vista nas  formas gestuais e 

expressivas reincidentes, ambiguamente, intermedeiam as relações entre ver, 
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apresentar, representar, transformar, rejeitar e ocultar sentidos por semelhanças, 

conflitos e parentescos visuais. 

 

Considerando abrir a imagem para que sua figurabilidade seja revelada nos 

sintomas recalcados que transfiguram ou manifestam o efeito de outra coisa, a 

palavra “sobrevivência” permite apreender a soberania da memória que emaranha 

os fios do novelo dos tempos e reapresenta as fontes visuais, mesmo que seu 

conteúdo narrativo tenha sido modificado ou eliminado.  

 

Apesar da evaporação dos valores mitológicos e alegóricos da ninfa e dos deuses 

fluviais através dos tempos, essas representações dos corpos femininos e 

masculinos ainda configuram sua condição enquanto narrativa visual transformada, 

pois não são meros pensamentos ilustrativos.  

 

O efeito de se compreender as sobrevivências das fontes atua, de algum modo, na 

participação daquela imagem ou registro que documenta um acontecimento, no qual 

o sujeito da pesquisa se inscreve no papel da testemunha ocular do jogo de 

descobertas da presença da cultura e da arte na vida.   

 

Portanto, não existe um momento definido e acabado da arte, da vida ou da 

pesquisa que se possa ter como, definitivamente, acabada, pois dependem dos 

arranjos, das montagens, das comparações, das significações dadas pelas fontes ou 

atribuídas pelos sujeitos envolvidos. 

 

A perspectiva de “montagem” da memória social, artística, estética e cultural 

perpassa a articulação entre passado e presente, ao modo do anjo de Paul Klee que 

voa em direção ao futuro, mas não esquece das temporalidades que constituíram 

seu presente.  
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