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RESUMO 

 

 

Este trabalho busca identificar o elemento responsável pela atratividade da fotografia de guerra, 

considerando que as cenas de conflito são responsáveis pelo aumento da audiência dos meios 

de comunicação. A pesquisa tem a hipótese de que tais imagens contêm Pathosformeln 

(“fórmulas de páthos” ou “fórmulas de paixão”) – segundo o conceito criado pelo crítico 

alemão Aby Warburg (1866-1929) –, que provocam impacto pelo reconhecimento imediato das 

emoções dos personagens retratados. Warburg apontou a presença de imagens antigas, oriundas 

da cultura pagã (como grega ou romana), apropriadas pelos artistas do Renascimento e usadas 

como “fôrmas” pré-moldadas para elementos de expressão de sentimentos em pinturas e 

esculturas posteriores à Idade Média. Desde sua morte, os discípulos do pensador alemão o 

mantêm como a principal referência para ao estudo de manifestações culturais antigas ou 

renascentistas, com raras exceções (como Carlo Ginzburg e Pablo Schneider, que usam os 

conceitos também  nas análises de imagens contemporâneas). Esta pesquisa – que se vincula 

aos estudos e às reflexões da Teoria da Imagem de Norval Baitello Jr. – aplica à fotografia de 

guerra, como método, as análises de Warburg sobre obras clássicas, rompendo sua contenção a 

objetos antigos. O corpus escolhido para o estudo é formado por fotografias que obtiveram 

repercussão e reconhecimento, tendo sido incluídas em antologias do gênero. O trabalho, 

inédito quanto ao método aplicado e a seu objeto, detectou nas imagens analisadas diversas 

“fórmulas de emoção” usadas como paradigmas em fotos de conflitos. 

 

 

Palavras-chave: Fotografia de Guerra. Iconologia. Teoria da Imagem. Pathosformel. Fórmula 

de Emoção. Aby Warburg. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research seeks to identify the element responsible for the attractiveness of war 

photography, considering that conflict scenes are responsible for increasing audience of the 

media. The hypothesis of the research is that they contain Pathosformeln ("pathos formulas" or 

"passion formulas", concept created by the German critic Aby Warburg, 1866-1929), which 

cause impact by the immediate recognition of the emotions of the characters portrayed. 

Warburg pointed to the presence of ancient images from Pagan (Greek or Roman) culture 

appropriated by Renaissance artists and used as precoined forms for elements of expression of 

sentiment in paintings and sculptures from after the Middle Ages on. Since his death, the 

disciples of the German thinker have kept him as a reference to the study of ancient or 

Renaissance cultural manifestations, with rare exceptions (such as Carlo Ginzburg and Pablo 

Schneider, who use their concepts in analyzes of contemporary images). This research, which 

is linked to studies and reflections on Norval Baitello Jr.'s "Image Theory", applies to the War 

Photography, as a method, Warburg's analyzes of classical works, breaking his containment on 

ancient subjects. The chosen corpus is formed by photographs that obtained repercussion and 

recognition, participants of anthologies of this genre. The work, innovative as to the 

composition of the applied method and its object, detected in the analysis of the images several 

“formulas of emotion” used as paradigms in photos of conflicts. 

 

 

Keywords: War Photography. Iconology. Image Theory. Pathosformel. Pathos Formula. Aby 

Warburg. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

   
 

 

À beira da morte, um massacrado Orfeu no chão (Imagens 1 e 2, acima) levanta sobre a 

cabeça a mão esquerda tentando proteger-se, um gesto que denota pavor. Na cópia de uma 

gravura atribuída à escola de Mantegna (Figura 1) e, posteriormente, no desenho de Albrecht 

Dürer (Figura 2) nela inspirada, ambos do século 15, inspirados em imagens preservadas desde 

a Antiguidade, o estudioso Aby Warburg viu, “em concordância quase perfeita”, o que ele 

definiu como “a mesma ‘fórmula de páthos’ arqueologicamente fiel, inspirada numa 

representação clássica de Orfeu ou Penteu” (WARBURG, 2013, p. 435 e segs.) em um de seus 

estudos mais importantes, a conferência Dürer e a Antiguidade Italiana (1905). Foi nesse texto 

que Warburg usou pela primeira vez o conceito de Pathosformel, que ele mesmo criou e que 

costuma ser traduzido como “fórmula de páthos”, “fórmula de paixão” ou “fórmula de 

emoção”.  
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 Mais de seiscentos anos depois da gravura da escola de Mantegna e do desenho de Dürer 

e um século após o estudo crítico de Warburg, em 2011, o fotógrafo brasileiro André Liohn 

ganhou o maior prêmio anual concedido à fotografia de guerra, a Medalha de Ouro Robert 

Capa, com a imagem de um rebelde líbio sob ataque do exército do ditador Muammar Gaddafi 

(Imagem 3). Mortalmente ferido, o soldado faz o mesmo gesto que aparece em representações 

da Morte de Orfeu, “a mesma ‘fórmula de páthos’ arqueologicamente fiel”, como diria 

Warburg.  

 Desde seu nascimento, em meados do século 191, o jornalismo de guerra foi responsável 

pelo aumento do impacto e da repercussão das reportagens, assim como pelo incremento de 

vendas e de circulação dos jornais (e, depois, pela escalada da audiência do jornalismo em 

qualquer meio), além de ter se revelado sempre um poderoso motor de ampliação da 

importância dos veículos. Desde aquele início, o jornalismo de guerra se compôs da reunião de 

relatos textuais e imagens. 

 A pergunta original que motivou este trabalho é: o que nas imagens de guerra atrai a 

atenção dos espectadores? O que faz delas um motor de aumento de audiência? 

 Minha hipótese é inspirada no trabalho de Warburg, para quem a arte Renascentista 

renova a potência de imagens arcaicas, que se transformam em “fórmulas de páthos”, capazes 

de falar à memória profunda do observador. Creio que as Pathosformeln2 garantam impacto 

imediato às fotos de guerra. 

 Identificar a presença, na fotografia de guerra contemporânea, de Pathosformeln como 

os que Warburg definiu e apontou em obras renascentistas, a partir do estudo seminal sobre 

Dürer, é, portanto, o objetivo do presente estudo. 

 Esses elementos presentes na pintura – às vezes dominantes, outras vezes, em detalhes 

– são referências a imagens antigas, mitológicas, que vivem uma “pós-vida” (Nachleben era a 

palavra que Warburg usava) ou uma vida continuada, recontextualizando-se em uma imagem 

do presente. 

 Warburg vai buscar e destacar em seus trabalhos essas imagens, recuperando-as do 

passado para presentificá-las em suas manifestações na iconologia contemporânea. Da mesma 

forma, busco apontar as Pathosformeln em fotografias de guerra e mostrar como são decisivas 

para o impacto provocado por essas imagens no público contemporâneo. 

 

                                                 
1 A história dos correspondentes de guerra é o tema da pioneira obra de Philip Knightley, A Primeira Vítima 

(KNIGHTLEY, 1976). 
2 O plural alemão ganha um “n” final. 



15 
 

1.1 METODOLOGIA E CORPUS 

 

Para analisar a presença de Pathosformeln na fotografia de guerra, usei como método a 

justaposição, tal como fez Warburg em seu Atlas de Imagens Mnemosine. As imagens lado a 

lado ou próximas, em um mesmo painel, permitem perceber a presença de fórmulas 

semelhantes em fotografias, esculturas ou pinturas diferentes. E a justaposição também ressalta 

a convicção de que, pela semelhança entre as formas, se podem captar essências similares. A 

ideia é fiel ao trabalho de Warburg, que, como destaca Nuno Felix da Costa, recupera uma 

forma antiga, baseada em similitudes (COSTA, 2012, p. 141-142), de apreensão e compreensão 

do real3. 

 Quanto ao corpus, ele é composto de fotografias amplamente conhecidas do público e 

integrantes de antologias ou de literatura, o que nos permite afirmar sua representatividade. Há 

exceções, como as imagens retiradas do livro War Against War (FRIEDRICH, 2014), que seu 

autor buscou, em 1924, entre as fotos censuradas nos arquivos militares alemães, razão pela 

qual seu livro foi sempre perseguido, frequentemente censurado, tendo baixa repercussão até 

hoje, embora constitua tema frequente de estudos, como em Regarding the Pain of Others 

(2003), de Susan Sontag, o que dá conta de sua representatividade. Outras fotos ainda não 

consagradas em antologias são as de execuções promovidas pelo Estado Islâmico. Por sua 

violência e por serem material de propaganda de um grupo terrorista, foram censuradas em 

quase todo o planeta. 

 

 

1.2 FÓRMULAS DE PAIXÃO E DE EMOÇÃO 

 

 Warburg usava o conceito de Pathosformel, mas jamais o explicou em sua obra. Assim, 

ao longo do tempo, tem sido necessário que estudiosos e exegetas entendam seu sentido e seus 

limites a partir do uso que fez dele o autor.  

 O termo grego “pathós” quer dizer “paixão”, no sentido de “sofrimento, sensação” 

(HOUAISS, 2001, p. 2149), emoção forte, intensa. A palavra grega tem uso corrente no 

português e por isso é dicionarizada em sua grafia original (páthos) com idêntica denotação.  A 

associação com as formas psicológicas mais intensas é o que explica que, durante a Idade 

Média, o termo tenha ganhado uma conotação pejorativa, como “afetação, exagero”, que 

                                                 
3 Ver também FOUCAULT, s/data: 34. 
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desapareceu no século 18 (IDEM). “Pathós” gerou no próprio grego a palavra pathétikos 

(“acessível às impressões exteriores; capaz de sentir; sensível; que sente as impressões de modo 

passivo; passivo (gram.); comovente, próprio para comover”). Em latim, deu patheticus 

(“tocante, impressivo”), que passou ao português como “patético” (assim como o alemão 

pathetisch, que Warburg usava) e quer dizer “1. que ou o que tem capacidade de provocar 

comoção emocional, produzindo um sentimento de piedade, compassiva ou sobranceira, 

tristeza, terror ou tragédia”; e “2. que ou o que traduz comoção emocional, piedade, pesar, terror 

ou tragédia” (HOUAISS, 2001, p. 2149). 

 O termo Pathosformel tem sido traduzido tanto como “fórmula de páthos” (que evita 

dúvidas), como “fórmula de paixão” e também como “fórmula de emoção”4. Malena Contrera5, 

em análise de uma versão anterior deste trabalho, argumenta que o sentido atribuído por 

Warburg seria restrito à manifestação de paixão, “um sofrimento como o de Cristo carregando 

a cruz”. Claudia Wedepohl, chefe do Arquivo Warburg, responsável pelos documentos que o 

teórico alemão deixou e pela coordenação do projeto de publicação de suas obras completas, 

também diz que Warburg só utilizou o termo para “paixão”6 e só no sentido de emoção 

extremada, intensa. Diz também que, embora Warburg conhecesse bem os trabalhos de Darwin 

sobre emoções de outros animais, só empregou o termo para se referir a cenas humanas. Além 

disso, ao comentar a recente pesquisa de Franco Moretti (que estuda os movimentos dos corpos 

das cenas definidas como Pathosformeln, mas elimina as mãos e os rostos, analisando apenas 

as posições dos corpos das pessoas retratadas, (MORETTI, 2017), Wedepohl considera que o 

trabalho ignora o fato de que, em todas as suas referências, Warburg usou Pathosformel para 

descrever manifestações de expressão de emoções pelo rosto ou ao menos com o rosto e as 

mãos. Em outras palavras, sugere que o trabalho de Moretti estaria eliminando aspectos 

essenciais das Pathosformeln apontadas por Warburg. Para aquela que talvez seja atualmente a 

principal exegeta de Warburg, portanto, o termo Pathosformel deveria ser traduzido como 

“fórmula de paixão” e referir-se à expressão de sofrimentos intensificados, principalmente pelas 

mãos e pelo rosto de seres humanos. 

 Assim, embora o conceito possa ter uma tradução mais ampla, seu criador teria dado a 

ele um uso restrito a “fórmulas” (composições pré-cunhadas, como “fôrmas”, em imagens 

                                                 
4 Conforme BAITELLO JR.; WULF, 2014, p. 21: “Nesse sentido, são as imagens uma Pathosformel, “fórmula 

de páthos” (que em grego significa emoção)”. 
5 Depoimento ao autor, durante o exame de qualificação, em 7 de novembro de 2016. 
6 Depoimento ao autor em março de 2017. 
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arcaicas transportadas de forma fiel pela arte, renascentista ou posterior, com efeito de expressar 

o mesmo sentimento manifesto nas imagens originais antigas) de paixão. 

 Isso posto, no entanto, neste trabalho detecto a presença de fórmulas expressivas 

recorrentes que não necessariamente são paixões, e também não necessariamente humanas e 

expressas com o rosto. São fórmulas prontas para expressar algo de forma imediata. 

 Assim, optei por usar em título e nos capítulos a tradução amplificada (“fórmula de 

emoção”), beneficiando o trabalho com o conceito de Warburg e com paralelos que, se o autor 

não explicitou, tampouco refutou. 

 Não é inédito esse procedimento. Pablo Schneider7 analisa a semelhança do movimento 

de diferentes obras e de seus impactos emocionais semelhantes, como entre o quadro O 

Erguimento da Cruz, cena da crucificação de Cristo pintada por Rembrandt van Rijn (1606-

1669), com uma foto da Segunda Guerra Mundial mostrando a fixação da bandeira dos EUA 

em Iwo Jima. Vamos conferir em detalhes sua análise mais adiante. Discípulo de Warburg, o 

crítico britânico Kenneth Clark ministrou em Oxford, no ano letivo de 1961/62, uma série de 

conferências inspiradas em Warburg8 sobre temas visuais que ele denominou “Motivos” – 

fórmulas pré-cunhadas desde a Antiguidade – e identificou como recorrentes na arte ocidental. 

Segundo ele, ao aparecer nas mais diversas imagens, contêm/expressam sempre emoções 

semelhantes. Nas palavras do autor, “os motivos são estados de espírito que adquiriram uma 

forma visível” (GOPNIK, 2015). “Os motivos que ele examinou”, relata Adam Gopnik, 

“incluíam a criança (quase invariavelmente o Menino Jesus virando contrapposto9 em direção 

ao peito e à face da mãe); duas figuras que se abraçam; a imagem de um animal selvagem que 

devora um cavalo; e a ‘espiral estática’, uma forma que une decoração primitiva e epifanias de 

tetos barrocos”10 (IDEM). 

 Uma besta que devora um cavalo e uma figura arquitetônica não contêm homens nem 

seus rostos, não se enquadram, portanto, na definição estrita de Pathosformel, mas são “estados 

de espírito” expressos em imagens recorrentes na tradição iconográfica. 

                                                 
7 Ver mais à frente o capítulo Leituras Contemporâneas Inspiradas em Warburg. 
8 O jornalista norte-americano Adam Gopnik descreveu as aulas: What gives the lectures their force, though, is 

their easy Warburgianism (O que garante às conferências sua força, no entanto, é o Warburgianismo fácil) 

(GOPNIK, 2015). 
9 Coincidentemente, em seu estudo citado, em que usou técnicas de big data para comparar as centenas de imagens 

de Pathosformeln reproduzidas no Atlas de Imagens Mnemosine, de Warburg, Franco Moretti conclui que, nas 

cenas definidas como Pathosformel, os corpos humanos retratados realizam uma torsão do torso, como se as pernas 

se dirigissem para um lado e a parte superior do corpo para outro (MORETTI, 2017). 
10 Tradução do autor do inglês: “The motives that he examined included the child (almost invariably the infant 

Jesus turning in contrapposto toward its mother’s breast and face), two figures embracing, the image of a wild 

beast devouring a horse, and the “ecstatic spiral,” a form that unites primitive decoration and the epiphanies of 

Baroque ceilings”. 
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 Para efeito desta pesquisa, busquei apontar, além das Pathosformeln perfeitas, por assim 

dizer, fiéis ao seu criador, aquelas “fórmulas de emoção” que são fieis a imagens antigas, mas 

não estavam no universo tratado por Warburg. 

 Cientificamente, proponho algo semelhante ao que Jorge Luis Borges (1958) praticou 

no poema sobre o Golem, cuja história ele baseou fielmente em texto de Gershom Scholem 

(1897-1982). Nos versos, o escritor argentino descreve a criação do ser artificial por um rabino 

de Praga, tentado pelo poder quase divino que lhe concede a numerologia, ignorante dos limites 

impostos à condição humana. Do processo cabalístico resulta um monstrengo que vaga pela 

Sinagoga de Praga.  

Algo anormal e tosco houve no Golem, 

já que a seu passo o gato do rabino 

se escondia. (Esse gato não está no Scholem, 

mas, ao longo do tempo, o adivinho.)11 (BORGES, 1974, p. 886) 

 

 Warburg deu ao conceito de Pathosformel uso restrito a imagens de intensa paixão. 

Intuo que não nos condenaria por usar seu método para encontrar também “fórmulas de 

emoção” menos intensas. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
11 Tradução livre feita pelo autor do espanhol: “Algo anormal y tosco hubo en el Golem,/ Ya que a su paso el gato 

del rabino / Se escondía. (Ese gato no está en Scholem / Pero, a través del tiempo, lo adivino).” 
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2 A FOTOGRAFIA DE GUERRA E SUA HISTÓRIA 

 

 A fotografia de guerra nasceu nos anos 1850, quando pela primeira vez um fotógrafo, 

Roger Fenton, foi a campo na Crimeia para cobrir um cenário de batalhas. Naqueles meados do 

século 19, a fotografia em si tinha também poucas décadas de vida. Surgiu aos poucos, ao longo 

dos séculos 18 e 19, como desdobramento da pintura, um desenvolvimento da câmara escura 

dos pintores, ferramenta que eles usavam para isolar e ampliar objetos e “decalcar” suas 

imagens em esboços de papel ou tela, que em seguida serviam de base para os quadros. A 

câmara escura projetava diante dos olhos do pintor o objeto de seu desejo, isolado do contexto 

de outros objetos, e aproveitava a trajetória dos raios de luz, por vezes ampliados com o uso de 

uma lente, para maximizar o objeto no fundo da caixa, facilitando o traço do pintor no esboço 

de sua futura obra. 

 Era, portanto, uma caixa (de tamanhos diversos, até equivalente a um ateliê completo). 

De um lado, tinha um furo pelo qual entrava a luz refletida de certo objeto que o artista queria 

reproduzir. Projetada na parede oposta, em uma caixa pequena ou até na parede de um estúdio 

transportável (há registros de câmaras escuras grandes, levadas a locais para captar objetos da 

natureza, em que o pintor e sua tela ficavam dentro de uma caixa semelhante a um contêiner), 

a luz formava a imagem invertida (“de cabeça para baixo”) do objeto, e o pintor desenhava seus 

traços para fixá-la em uma tela, dando início ao trabalho de pintura. 

 Esse instrumento, já descrito por Leonardo da Vinci entre os séculos 15 e início do 16, 

frequenta, portanto, a vida dos pintores até que, no século 17, passa a incorporar lentes para 

melhorar a qualidade da imagem. Na câmara escura, quanto menor o orifício de entrada da luz, 

melhor a definição da imagem, mas, com a redução da quantidade de luz, mais tênue é o 

resultado da projeção. Por isso, a lente ajudava a maximizar a imagem e melhorar o desempenho 

do sistema. 

 Na segunda metade do século 18, físicos e químicos tentam fixar a luz em superfícies, 

de metais ou papéis. Em torno de 1800, o inventor britânico Thomas Wedgwood consegue 

captar imagem projetada de uma câmera escura e fixá-la ao usar sobre a superfície uma 

substância fotossensível. Por algumas décadas, pipocam no mundo diferentes técnicas 

fotográficas que acoplam à câmara escura, do lado oposto ao do orifício, superfícies 

fotossensíveis. Foi assim que a fotografia nasceu – como desdobramento da pintura12. 

                                                 
12 Em sua Pequena História da Fotografia (1987), Walter Benjamin descreve o intenso processo de 

desenvolvimento científico que antecedeu a invenção do processo. Para ele, naquele momento, “já se pressentia, 

no caso da fotografia, que a hora da sua invenção chegara”. 
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 Essa relação filial, ou pelo menos fraternal, fez com que a fotografia ficasse atada por 

muitas décadas à pintura. O curador Hope Kingsley – em ensaio publicado na coletânea 

Seduced by Art, que serviu de catálogo para exposição sobre coincidências e relações visuais 

entre foto e pintura na National Gallery, em Londres, entre outubro de 2012 e janeiro de 2013 

– diz que “a arte histórica foi um motor para a inovação fotográfica inicial, e esses dois 

precedentes inspiram a fotografia de hoje” (KINGSLEY, 2012, p. 9). Ele segue o raciocínio: 

A história da fotografia hoje cobre 180 anos, mas, quando o meio foi inventado, seus 

praticantes começaram do nada, com rabiscos. Seria algo surpreendente que suas 

imagens viessem a ecoar as pinturas que as precediam? Enquanto esses primeiros 

fotógrafos exploravam novos territórios visuais, eles também moldaram sua 

inspiração a partir de uma arte histórica diferente, que incluía esculturas clássicas, 

naturezas mortas holandesas do século 17 e do Renascimento, recriações de cenas da 

Antiguidade. (IDEM) 

 

 Não é, de fato, nada excepcional que um meio novo beba na fonte dos anteriores para 

técnicas e conteúdo. Ao contrário, é só o normal. A apropriação, citação ou inspiração 

reproduzem, na fotografia, uma história que havia ocorrido também com a própria pintura, 

quando o Renascimento promoveu o ressurgimento da arte clássica, as citações ao estilo e ao 

conteúdo da arte pagã, à medida que a pintura saía das paredes da Idade Média para se tornar 

objeto de exposição, ganhar moldura e abandonar a condição de instrumento de culto para se 

tornar um objeto de culto em si mesma13. Foram exatamente dessas citações ou atualizações 

que Warburg tratou em diversos textos que resultaram no livro A Renovação da Antiguidade 

Pagã” (WARBURG, 2013), antologia que reúne seus estudos sobre o assunto. 

 É entendimento preliminar desta pesquisa que, ao beber na fonte da pintura que lhe é 

anterior, a fotografia absorveu, entre outros elementos, imagens como as que Warburg destacou 

no Renascimento, fazendo uso delas como Pathosformeln. Essa penetração (ou 

“contaminação”) da fotografia pelos elementos arcaicos presentes na pintura pode ser sentida 

desde os primeiros fotogramas conhecidos. Com o desenvolvimento da fotografia de guerra, as 

Pathosformeln foram incorporadas também a seu repertório. 

 

  

                                                 
 
13 Sobre a apropriação por meios novos de conteúdos e procedimentos consagrados pelos meios anteriores, ver O 

Ciclo Econômico da Mídia (SERVA, 2014, p. 36-40). 
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2.1 NASCEM O JORNALISMO E A FOTOGRAFIA DE GUERRA 

 

 O jornalismo de guerra se confunde com a fotografia de guerra. Ambos nasceram no 

mesmo país (a Inglaterra), no mesmo momento (a primeira metade da década de 1850), na 

cobertura do mesmo conflito (a Guerra da Crimeia), com o trabalho de dois britânicos, os 

pioneiros William Howard Russell, repórter, e Roger Fenton, fotógrafo. 

 Até aquele conflito, correspondências de guerra eram principalmente mensagens, 

informações e cartas enviadas à imprensa por pessoas engajadas diretamente nos conflitos ou 

diplomatas reconhecidos nos países envolvidos, como narra Philip Knightley (1976). A 

correspondência não era composta de relatos jornalísticos, sua finalidade era outra.  Por acaso, 

oportunismo ou mesmo interesses não jornalísticos, no entanto, as informações que continham 

terminavam sendo aproveitadas por jornais. 

 Quando começou a Guerra da Crimeia (1853-1856), entre a Rússia e uma aliança 

formada por França, Grã-Bretanha e Turquia, em consequência da disputa pelo domínio da 

península no Mar Negro, o jornal britânico The Times decidiu enviar pela primeira vez um 

repórter para cobrir in loco o conflito, que envolvia a participação de tropas britânicas14. 

 O escolhido inicialmente para a missão foi o jornalista irlandês William Howard Russell 

(1820-1907), que acompanhou a guerra de 1853 a 1855. Por isso, Russel é considerado o 

primeiro correspondente de guerra da história da imprensa. Logo depois, mais dois jornalistas 

foram enviados à região para cobertura do conflito, Thomas Chenery (pelo mesmo Times, foi 

para Constantinopla) e Edwin Godkin (pelo London Daily News, esteve na Crimeia). Os três 

“descreviam com precisão não apenas as táticas desencontradas dos comandantes das tropas 

inglesas, que eliminavam inutilmente centenas de vidas a cada confronto, mas também as 

péssimas condições que os soldados tinham de enfrentar no inverno” (LIOHN; SCHELP, 2016, 

p. 20). 

 A cobertura crítica acabou provocando a queda do governo inglês. O novo gabinete 

corrigiu “erros táticos na condução da guerra, e melhoraram-se as condições de vida dos 

soldados” (IDEM). O governo fez ainda um esforço de contrapropaganda, para neutralizar as 

reportagens do Times. Foi por isso que, alguns meses depois, chegou à Crimeia15, sob o 

                                                 
14 Diogo Schelp, em “Correspondente de Guerra”, faz referência a um episódio anterior, esquecido pelo tempo e 

a bibliografia mais conhecida: “Em 1792, o jornal inglês [NA: The Times] abriu vaga para alguém que falasse 

francês e se dispusesse a documentar a Revolução Francesa. Foi, contudo, um caso isolado e não teve maiores 

repercussões” (LIOHN; SCHELP, 2016, p. 19). 
15 A recente guerra na Crimeia ressalta o aspecto de permanência de muitos conflitos, apontado por John Keegan: 

“As batalhas não só tendem a se repetir em locais próximos uns dos outros [...] como se travam com frequência 

exatamente no mesmo lugar ao longo da história. O exemplo mais impressionante é Adrianópolis, atual Edirne, na 
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patrocínio extraoficial do governo britânico, o fotógrafo inglês Roger Fenton (1819-1869), 

cujas fotos foram publicadas na imprensa do país com grande impacto, mesmo sendo imagens 

“sem sangue, sem dor e sem fracassos”, como descreve Schelp (LIOHN; SCHELP, 2016, p. 

21).  

 Nasciam, assim, o jornalismo de guerra e a fotografia de guerra, simultaneamente e no 

mesmo lugar. O efeito de seu trabalho foi o aumento da influência16 e da circulação dos jornais. 

Os dois pioneiros se tornaram consagrados e passaram à história como referências demiúrgicas 

em suas profissões. 

 A cada instante de sua evolução, a fotografia de guerra se beneficiou do 

desenvolvimento tecnológico de equipamentos e filmes. A grande demanda por coberturas de 

conflitos criou escala para esse mesmo avanço tecnológico, em uma relação de mútua 

dependência que veio a marcar o campo de trabalho como cenário de vanguarda tecnológica da 

fotografia e seus profissionais como referências para a fotografia como um todo. Processo 

semelhante se deu com os textos escritos pelos correspondentes de guerra.  

 A cobertura jornalística da guerra da Crimeia talvez não tivesse tanto sucesso se Roger 

Fenton não tivesse estado lá documentando as cenas ou os locais das batalhas, tornadas famosas 

nas páginas do Times. 

Cobrir uma guerra, na época, já custava incríveis somas de dinheiro, mas a circulação 

do Times cresceu com as reportagens, e o lucro do jornal superou os custos. Tempo 

de guerra era tempo de os jornais gastarem muito, mas ganharem prestígio e dinheiro. 

E, aos poucos, cada guerra passou a ser associada a uma ou mais imagens produzidas 

por essa “tribo azarada”, como Russell chamava os correspondentes. (SERVA, 2012, 

p. 48) 

 

 Fenton só pôde cobrir a guerra da Crimeia graças ao desenvolvimento das primeiras 

câmeras transportáveis e de laboratórios de revelação minimamente portáteis, que puderam ser 

levados para ambientes longínquos e inóspitos. As câmeras ainda eram grandes como caixotes, 

e o tripé, um apoio fundamental. O fotógrafo deslocava-se para o local de sua cobertura em um 

vagão puxado por cavalos, que era ao mesmo tempo meio de transporte do pesado equipamento 

e laboratório para revelação dos fotogramas de vidro. 

                                                 
Turquia europeia, onde se registraram quinze batalhas ou cercos, a primeira no ano de 323 e a última em julho de 

1913.” (KEEGAN, 1995, p. 86). A Crimeia foi palco, em 2014, de uma nova disputa envolvendo a Rússia e, agora, 

a Ucrânia, que buscou apoio da Grã-Bretanha e da França. Com aprovação de Moscou, separatistas russos étnicos 

criaram uma república independente na península que no século 20 tinha passado a pertencer à Ucrânia. 
16 Sobre as repercussões sem precedentes da cobertura de imprensa na Guerra da Crimeia (por isso apelidada 

“Guerra do Povo” pelo jornal The Times), ler BAKER, 2009. Sobre o aumento de circulação dos jornais na 

Primeira Guerra Mundial, ler KEISINGER, 2014 e LUCKHURST, 2016. 
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 Poucos anos depois, esse equipamento já havia se reduzido de tamanho e baixado de 

preço, a ponto de viabilizar centenas de equipes jornalísticas cobrindo a guerra Civil Americana 

(1861-65). O telégrafo facilitou a vida dos repórteres, e novos equipamentos e formas de 

revelação mais ágeis tornaram possível a multiplicação das imagens. 

 

 

Imagem 1: Vagão de Roger Fenton na Crimeia, em 1855, com seu empregado 

no lugar do condutor, em foto do próprio Roger Fenton 

 

A Primeira Guerra Mundial foi marcada pela introdução das primeiras câmeras que 

operavam com filmes de celuloide e eram realmente portáteis. A Guerra Civil Espanhola (1936-

39) foi coberta com câmeras 35 milímetros, superleves, que tornaram famosos fotógrafos como 

Robert Capa e sua mulher Gerda Taro, além da marca Leica. A fotografia de guerra espelhou o 

que ocorre no campo militar, em que cada novo conflito marca o lançamento de uma nova 

geração tecnológica de armas (a Espanha serviu de campo de testes para novas bombas e aviões-

caça alemães). 

 A Guerra do Vietnã foi marcada pela redução do tamanho do equipamento de filmagem, 

viabilizando a cobertura de TV mesmo em combates na selva. Para a fotografia, foi o tempo da 
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Nikon e de suas lentes de cristal rosa, um equipamento completo mais barato que os dominantes 

alemães de até então. 

A Guerra das Malvinas (1982) viu o míssil Exocet; e a do Golfo (1991), o Tomahawk; 

para os jornalistas, era tempo dos primeiros escâneres, que reproduziam os negativos 

e enviavam as imagens digitalizadas, pulando a necessidade de ampliar as fotos. A 

Guerra da Bósnia (1992) foi marcada pelos laptops, que se ligavam a telefones-

satélites do tamanho de um frigobar. Já a Guerra do Kosovo (1999) viu o uso intenso 

da internet pela população civil, que adotou o e-mail para burlar a censura do regime 

(sérvio) de Slobodan Milosevic. As guerras no Iraque e no Afeganistão consagraram 

o uso intensivo dos webcams ultraportáteis, que, apesar da baixa definição, ofereciam 

agilidade e dispensavam o cameraman. Uma década e três gerações de iPhone depois, 

a grande novidade tem sido a multiplicação dos celulares e a massificação da 

cobertura através de redes sociais como o Twitter, o Facebook, o YouTube e o Flickr. 

Benjamin Lowy, um dos primeiros fotógrafos de guerra a adotar o iPhone, resume a 

questão visual: “Como fotojornalistas, nossa responsabilidade inclui não só mostrar 

um conteúdo, mas criar uma estética, a narrativa visual que vai chamar a atenção do 

público”. (SERVA, 2012, p. 49) 

 

 Exemplos de fotógrafos criando a “narrativa visual para chamar atenção do público” já 

começam a aparecer no início da história da fotografia de guerra. Entre as fotos mais famosas 

de Roger Fenton naquela primeira guerra da Crimeia, estão duas quase idênticas, feitas no 

mesmo local da famosa Carga da Brigada Ligeira17, uma das derrotas das forças britânicas 

eternizadas em uma reportagem de William Howard Russell para Times. Fenton fez a mesma 

foto duas vezes, com o pesado equipamento instalado na mesma posição, apenas com os 

elementos alterados no chão da cena. A esta altura, 150 anos passados, não se pode saber se ele 

fotografou o lugar com o descampado “limpo” e só depois puxou dezenas de balas de canhão 

para aumentar o impacto da foto ou se, ao contrário, “limpou” o local para neutralizar um 

possível choque do espectador diante da imagem. Na foto com as balas espalhadas, a 

indefinição da imagem e dos papéis e certa puidez decorrente da passagem do tempo criam uma 

confusão visual: as balas parecem crânios, que remetem às caveiras tão presentes em imagens 

antigas, bem como a certo caos. 

 São de caveiras mesmo os crânios visíveis no chão, na célebre fotografia do veneziano 

Felice Beato que mostra o Palácio de Secundrabagh, na Índia, logo após sua retomada por tropas 

britânicas em março de 1858, ao final da chamada Rebelião Indiana de 185718. A foto mostra 

o pátio interno coberto de despojos, espalhados diante de um edifício. Aqueles dejetos, 

                                                 
17 A Carga da Brigada Ligeira foi uma ação frustrada da cavalaria britânica durante a Batalha de Balaclava 

(outubro de 1854), na Guerra da Crimeia, quando as forças britânicas foram derrotadas pelos russos. (CARGA 

da Brigada Ligeira, 2016) 

18 A Rebelião Indiana de 1857 foi um conjunto de rebeliões que começou em janeiro de 1857, com pequenos 

episódios de sabotagem contra o domínio britânico na Índia. Em maio, o movimento se tornou uma revolta em 

grande escala nas regiões norte e central do subcontinente indiano, tendo perdurado até 1858. Depois de 

reconquistar a colônia, a Inglaterra passou a exercer o controle direto sobre a região (e não mais por meio da 

Companhia das Índias Orientais), que durou até a Independência, em 1947. (REBELIÃO Indiana de 1857, 2016). 
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incluindo esqueletos, eram restos de uma retomada efêmera do prédio quatro meses antes, que 

os rebeldes não tinham podido descartar. Historiadores acreditam que o fotógrafo espalhou os 

ossos, entre os quais se destacam caveiras, para aumentar o efeito dramático de sua obra 

(KEEGAN; KNIGHTLEY, 2003, p. 23).  

 O que este trabalho pretende mostrar é que, independentemente do desenvolvimento 

técnico de câmeras e filmes (e, mais recentemente, do desaparecimento dos filmes, com a 

digitalização), a fotografia de guerra sempre bebeu na fonte da pintura, que lhe é anterior, e 

absorveu, entre outros elementos, os gestos da arte pagã que Warburg apontou em obras do 

Renascimento. Podemos detectar Pathosformeln desde os primeiros fotogramas de guerra. 

 Semelhante à combinação proposta por Pablo Schneider são alguns conjuntos de 

fotografias produzidos para a exposição Seduced by Art (KINGSLEY, 2012). A mostra reunia 

pinturas e fotografias produzidas sob a coordenação de Hope Kingsley, curador do Wilson 

Center para Fotografia, e Christopher Riopelle, curador de pinturas da National Gallery. Entre 

outros exemplos desse contínuo há um par que junta fotografias de unidades militares britânicas 

em guerra no Oriente (KINGSLEY, 2012, p. 44-45). A justaposição une uma imagem feita por 

Roger Fenton em torno de 1855, na Crimeia, denominada Cozinha do 8o Regimento de 

Hussardos, a outra, do século 21, feita por Simon Norfolk no Afeganistão em 2011 e intitulada 

Unidade de Operações de Mídia do Exército Britânico incluindo Unidade de Câmera, 

Província de Helmand.  

As duas fotografias têm uma dimensão clara de metalinguagem: a foto de Fenton exigia 

um longo tempo de exposição, obrigando os militares a posar como que congelados, tempo no 

qual três deles se retêm observando o fotógrafo (enquanto os elementos móveis aparecem 

esfumaçados); na fotografia contemporânea, além do fato de retratar um grupo de fotógrafos, 

Norfolk trabalhou seu arquivo digital de forma a obter a coloração amarronzada das fotografias 

ampliadas em albumina e sais de prata, primeira formulação química popularizada no século 

19.  

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

À esq., Imagem 2: Cozinha do 8o Regimento de Hussardos, na Crimeia, em foto de Roger  

Fenton (1855); à dir., Imagem 3: Unidade de Operações de Mídia do Exército Britânico incluindo, Província de 

Helmand, no Afeganistão, em foto de Simon Norfolk (2011) 

 

Outro conjunto de imagens com elementos comuns, embora produzidas em lugares e 

tempos distantes, foi exposto na mesma mostra Seduced by Art, alinhando uma pintura de 1821 

e duas fotografias, uma de 1855 e outra de 2001 (KINGSLEY, 2012, p. 46-49). As três mostram 

imagens de guerra. Em todas, a fumaça é um elemento que conota temporalidade e prontidão 

militar. É mais um exemplo de como elementos iconográficos anteriores se manifestam na 

fotografia de guerra como parte de um contínuo coerente. 

A pintura A Batalha de Jemappes, de Vernet, é parte de uma série de quatro obras com 

cenas de batalhas e mostra a fumaça de diversos focos de incêndio de um campo submetido a 

bombardeio durante batalha em torno de uma cidade da Bélgica.  

 

 

Imagem 4: Batalha de Jemappes (Bélgica), em quadro de  Emile-Jean-Horace Vernet (1821) 

 

Na fotografia de Fenton, denominada Tenente-General John Campbell e os 

sobreviventes de sua Companhia do 38o Regimento de Infantaria, referindo-se aos poucos 
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sobreviventes desse grupamento militar recém-derrotado na Batalha de Balaclava, também se 

vê ao fundo a fumaça de outros focos de incêndio resultantes de um confronto que se depreende 

recente.  

 

 

Imagem 5: General John Campbell e os Sobreviventes da Brigada Ligeira do 38o  

Regimento (Crimeia), em foto de Roger Fenton (1855) 
 

Na fotografia denominada Bombardeio americano a posições do Taleban, feita pelo 

premiado fotógrafo francês Luc Delahaye, observa-se a fumaça decorrente da explosão de 

mísseis disparados por forças dos Estados Unidos em um amplo descampado deserto, em que 

apenas os diversos cogumelos da fumaça escura se destacam no céu.  

 

 
Imagem 6: Bombardeio Americano contra Posições do Talibã (Afeganistão), em foto  

de Luc Delahaye (2001) 
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3 WARBURG E SEUS ESTUDOS 

  

 

 Abraham – ou Aby, como consta do registro civil – Moritz Warburg (1866-1929) nasceu 

na mesma época que a fotografia de guerra, o início da segunda metade do século 19. Quando 

os pais, Moritz Warburg e Charlotte Oppenheim Warburg, tiveram o primogênito, em 13 de 

junho de 1866, Roger Fenton já tinha se tornado um fotógrafo famoso, coberto a guerra da 

Crimeia, constituído a primeira associação de fotógrafos, a Royal Photographic Society, e até 

mesmo decidido encerrar a carreira, em 1862, desfazendo-se do equipamento. Felice Beato, por 

sua vez, depois de cobrir guerras na Crimeia, na Índia e na China, acabara de se fixar em 

Yokohama, no Japão, onde fazia em seu estúdio retratos da vida do país no fim da Era Edo e 

no início da Restauração Meiji, quando o imperador ganhou de volta poderes absolutos. 

 Antepassados do estudioso alemão se mudaram da Itália para Warburg no século 17, 

vindo a morar na região situada no centro-oeste do país. Ali, no processo de assimilação à 

cultura germânica, a família judia italiana acabou por adotar o nome da cidade como sobrenome 

familiar. Mais tarde, no século 18, todos mudaram-se para Altona, cidade na região de 

Hamburgo hoje incorporada como bairro à metrópole. Nessa altura, os Warburg já haviam 

enriquecido dedicando-se a finanças. Moritz Warburg e um irmão criaram o banco M.M. 

Warburg, que se tornaria um dos mais poderosos do país.  

 A tradição atribuiria ao filho primogênito o direito de comandar os negócios da família. 

Aby, porém, desde a infância dava sinais de saúde frágil, vívida curiosidade por arte e cultura 

e nenhum interesse por finanças. Aos seis anos ficou gravemente doente. Muito mais tarde, ele 

ainda se lembraria que tinha pesadelos com as ilustrações assustadoras de um livro de Honoré 

de Balzac (Pequenas Misérias da Vida Conjugal) que lhe pareciam de “inquietante satanismo”. 

E.H. Gombrich, em sua Aby Warburg: Uma Biografia Intelectual, refere-se a essa memória 

como as “primeiras imagens que deixaram uma marca indelével na mente impressionável de 

Warburg” (GOMBRICH, 1992, p. 31-32). Quando tinha dez anos, foi a vez de sua mãe ficar 

doente e, quando assistia a seu sofrimento, Aby pensava nas estações da Via Crúcis, e começou 

a afastar-se da religião judaica, a comer alimentos proibidos por sua tradição, a distanciar-se da 

cultura da família e a ler livros sobre índios norte-americanos.  

 Em um discurso feito em homenagem a Aby pouco depois de sua morte, o irmão Max 

contou que, aos 13 anos, Warburg o fez comprar sua primogenitura. Ele já estava decidido a 

estudar arte e a não se dedicar ao banco e, como os irmãos Esaú e Jacó no episódio bíblico 

narrado no Gênesis (25, 29-34), Aby vendeu o direito de herança ao irmão mais novo. Para 

tanto, fez Max prometer que lhe compraria todos os livros que ele pudesse querer por toda a 



29 
 

vida (GOMBRICH, 1992, p. 33). A história se tornou parte da mística em torno de Warburg e, 

ao mesmo tempo, por ter sido cumprida, materializou-se numa grande biblioteca que, na década 

de 1920, daria origem a um instituto de pesquisa, inicialmente instalado na própria casa de 

Warburg, em Berlim e, posteriormente, em prédio construído ao lado, que passou a abrigar a 

Biblioteca Warburg sobre Ciência da Cultura. Foi somente depois da morte do autor, em 1933, 

e diante da ascensão do nazismo na Alemanha, que o acervo foi transplantado para Londres, 

onde está até hoje e constitui o principal patrimônio do Instituto Warburg, integrado à Escola 

de Estudos Avançados da Universidade de Londres. 

 Aos 20 anos, Warburg entrou na Universidade de Bonn para estudar história da arte e 

mitologia comparada, dando início a uma vida dedicada aos estudos da cultura. Ao longo dos 

43 anos seguintes, produziu uma obra volumosa, composta de ensaios, conferências e 

fragmentos sobre diferentes áreas, como história, filologia e mitologia, que “seriam decisivas 

(...) para a constituição de seu pensamento em torno da imagem enquanto veículo da cultura” 

(BAITELLO, apud MARCONDES Fo., 2014, p. 467). Entretanto, o ponto gerador de todo o 

edifício de sua reflexão foi a paixão pelo Renascimento italiano, sua formação em torno da 

cidade de Florença e, mais que tudo, a permanente vitalidade dos elementos da cultura antiga, 

que ele chamaria de Nachleben der Antike (pós-vida da Antiguidade, em alemão). 

 

 

3.1 SOBRE O RENASCIMENTO 

 

 Warburg era tão fascinado pelo Renascimento italiano e por Florença, que em algum 

momento de sua vida chegou a sugerir que formavam uma espécie de sua segunda pátria, 

afetiva. Definia-se como “ebreo di sangue, amburghese di cuore, d’anima fiorentino” (judeu 

de sangue, hamburguês de coração e florentino de alma). Sobre o início de sua trajetória 

acadêmica, Gombrich conta que Warburg costumava dizer que a leitura de Laocoonte, o 

volumoso ensaio de Gotthold Lessing (1729-1781) sobre o conjunto de antigas estátuas 

helenísticas, havia sido determinante para a direção que seus pensamentos tomaram. A 

descoberta do conjunto escultórico Laocoonte19 em 1506, em uma escavação em Roma, exerceu 

                                                 
19 Laocoonte é um personagem mítico relacionado à Guerra de Tróia, depois romanizado pela obra épica Eneida, 

de Virgílio (séc. 1 a.C.), que atribui a fundação de Roma a troianos fugidos ao final da Guerra de Tróia. Laocoonte 

era um sacerdote de Apolo que contrariou a vontade do deus e teve filhos (Antífantes e Timbreu). Por isso, 

despertou a ira da divindade. Apolo enviou duas serpentes, que mataram Laocoonte e seus filhos. O conjunto 

escultórico que leva seu nome, produzido na Antiguidade possivelmente a partir de um modelo original grego e 

encontrado em Roma no século 16, mostra o pai e os dois filhos no momento do ataque (LAOCOONTE, 2016). 
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grande impacto sobre a arte do Renascimento, desde logo sobre Michelangelo (COLI, 1999), 

que trabalhou em sua restauração e deixou sua influência transparecer em diversas obras 

posteriores20. Já o livro de Lessing influenciou Warburg na dedicação ao estudo de “questões 

abstratas como a natureza da imagem visual e sua função própria dentro da hierarquia dos 

signos” e, especialmente, quanto ao “problema da expressão do sofrimento, do comedimento e 

do abandono em estados emocionais extremos, que tocaria mais fundo na alma daquele 

adolescente hipersensível, tão propenso a ataques de raiva” (GOMBRICH, 1992, p. 35)21.  

 Na Universidade de Bonn, Warburg vai se concentrar no estudo da obra do pintor 

renascentista Sandro Botticelli, sob a influência da leitura de A Cultura do Renascimento na 

Itália, de Jacob Burckhardt, e da ideia de que a psicologia do espectador, e não a estética, é o 

fator decisivo para a compreensão da obra de arte. Isso se refletiria ao longo de toda a sua vida, 

em uma crítica constante ao que denominava como “viés estetizante”. 

 Em 1888, Warburg partiu para uma temporada de estudos em Florença. Queria estudar 

o Renascimento em seu berço. Data desse período também a leitura de um texto que teria 

influência fundamental para sua obra: A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de 

Charles Darwin. “Finalmente, um livro que me ajudou”, escreveu Warburg em um relato 

autobiográfico. Ao final desse período, já de volta à Alemanha, publicou sua primeira obra de 

fôlego, a dissertação acadêmica O Nascimento de Vênus e a Primavera de Sandro Botticelli 

(1891), com o subtítulo Um Exame das Representações da Antiguidade no Renascimento 

Italiano. (WARBURG, 2015, p. 27 e segs.), requisito para a conclusão do doutorado em história 

da arte (TEIXEIRA, 2010). 

 Warburg vai então mostrar como as imagens gregas são incorporadas a obras 

renascentistas e assim garantem àquelas cenas originais nova vida, ou uma Nachleben, como 

ele vai dizer, termo alemão que tem sido traduzido de diferentes formas por diferentes autores, 

tais como “pós-vida”, “sobrevivência”, “renascimento”, “continuidade” (REINALDO, 2015). 

As conclusões dos estudos de Warburg nessa época vão impregnar todo o seu trabalho posterior 

sobre o Renascimento, que não tem paralelo nos estudos da estética clássica, da perspectiva, 

                                                 
20 Em verdade, a descoberta do conjunto escultórico Laocoonte em Roma deu materialidade a uma obra que era 

havia muito comentada e como que conhecida e esperada, a partir de relatos e até de obras nela inspiradas e 

descobertas anteriormente. Sobre o assunto, Warburg escreveu em seu ensaio sobre Dürer, de 1905: “A descoberta 

do Laocoonte é, digamos, apenas o sintoma externo de um processo histórico-estilístico condicionado 

internamente e está no zênite, e não no princípio, da ‘degeneração barroca’. Encontrou-se apenas o que havia muito 

se buscava na Antiguidade”. Diz ainda que, “quando, em 1488, uma pequena imitação do grupo do Laocoonte foi 

encontrada numa escavação feita em Roma na calada da noite, aqueles que a descobriram, sem tomar nota do 

conteúdo mitológico da obra, ficaram então deslumbrados, em puro entusiasmo artístico, com a expressão 

arrebatadora das figuras agonizantes e com ‘certos gestos maravilhosos’” (WARBURG, 2015: 95). 
21 Tradução livre feita pelo autor do espanhol. 
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das técnicas e do desenvolvimento da materialidade das obras naquele período de grande 

ebulição na arte.  

 

 

3.2 SOBRE DARWIN E A EXPRESSIVIDADE DA EMOÇÃO 

 

 

 Em 1888, ao chegar a Florença, Warburg leu na Biblioteca Nacional da cidade o livro 

de Darwin que tinha sido lançado havia 16 anos e ainda enfrentava agressiva oposição, como 

já havia ocorrido antes com sua obra mais famosa, “A Origem das Espécies”, em 1859. “A 

Expressão das Emoções no Homem e nos Animais” demorou cerca de um século para ter um 

impulso de continuidade, com os estudos do norte-americano Paul Ekman, a partir dos anos 

1980. Warburg, porém, foi imediatamente impactado pela obra, e a influência do inglês seria 

crucial para toda a construção de sua reflexão sobre a imagem e sobre a percepção imediata das 

Pathosformeln, as “fórmulas de emoção”.  

 Quase quarenta anos mais tarde, em dezembro de 1927, Warburg escreveu em um 

documento denominado “Do Arsenal ao Laboratório”:22 

Compreender a expressão humana na imagem como o elemento matriz de expressão 

pertencente à vida prática posta em movimento foi uma ideia substancial a que eu 

tinha chegado tempos atrás, graças a dois livros que li em 1888, A Expressão das 

Emoções nos Homens e nos Animais, de Darwin, e Mímica e Fisiognômica, de Piderit. 

(WARBURG, apud RUBÍ, 2012, p. 29-30) 

   

O livro de Darwin era pioneiro tanto por apontar significado preciso em movimentos do 

corpo destinados a relatar, comunicar ou exprimir as emoções de indivíduos como por mostrar 

que esses mesmos gestos expressivos se manifestavam em animais, o que de certa forma ecoava 

seu outro livro, ao postular que esses gestos fariam parte de um conjunto de semelhanças – 

inalteradas durante o processo evolutivo – entre animais das diferentes espécies. 

 Quando Darwin se debruçou sobre a universalidade da comunicação das emoções por 

homens e animais, e, portanto, sobre a capacidade dos demais espécimes identificarem esses 

sentimentos, diversos cientistas já vinham estudando aspectos específicos relacionados ao tema. 

Por isso mesmo, o autor de A Origem das Espécies inicia sua segunda obra seminal com uma 

relação dos trabalhos de que tinha conhecimento e a indicação dos pontos que considerava mais 

pertinentes em cada um. Menciona Charles Bell e seu Anatomy and Philosophy of Expression 

(“Anatomia e Filosofia da Expressão”, que teve três edições sucessivas entre 1806 e 1844); 

T.H. Burgess por The Physiology or Mechanism of Blushing (“A Fisiologia ou Mecanismo do 

                                                 
22 Documento registrado no Arquivo Warburg sob código WIA III.1.10.1. (WARBURG apud RUBÍ, 2012, p. 13.) 
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Enrubescimento”, de 1839); Guillaume Duchenne e seu Mécanisme de la Physionomie 

Humaine (“Mecanismo da Fisionomia Humana”, de 1862); e Pierra Gratiolet, com De la 

Physionomie et des Mouvements d’Expression (“Da Fisionomia e dos Movimentos de 

Expressão”, de 1865). Darwin fala ainda de outro livro que influenciaria Warburg naquele ano 

de 1888, Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik (“Sistema Científico da 

Mímica e da Fisiognomonia”, de 1867), de Theodor Piderit, cuja importância, diz, reside na 

ideia que resumiu assim: “Os movimentos musculares de expressão estão em parte relacionados 

a objetos imaginários e em parte a impressões sensórias imaginárias. Nessa proposição, 

encontra-se a chave para a compreensão de todos os movimentos musculares expressivos”, que 

‘se manifestam principalmente nos numerosos e móveis músculos da face’”.  

 Ao realizar as pesquisas que vai descrever em seu livro, Darwin manteve contatos e 

recebeu apoio e informações do neurologista francês Guillaume Duchenne (1806-1875). Em 

seu tratado Mécanisme de la Physionomie Humaine23 e em outros trabalhos que publicou, 

Duchenne buscava descrever os movimentos dos músculos faciais e produziu fotografias 

associando essas expressões a emoções. Nas experiências, o neurologista francês induzia, com 

choques elétricos localizados, os movimentos faciais de seus pacientes e os fotografava com a 

expressão causada pela contração de certos músculos, obtendo expressões correspondentes às 

formas naturais de manifestação de sentimentos espontâneos. Dessa forma, descrevia a 

anatomia de cada movimento expressivo do rosto humano.  

 Os trabalhos de Darwin foram baseados em um método científico, composto de seis 

passos, que ele criou para abordar o tema das expressões humanas: 1) observar as crianças, 

“pois elas exibem um grande número de emoções”, “com grande intensidade”; 2) estudar os 

loucos, “pois eles são dados às mais intensas paixões e as manifestam sem nenhum controle”; 

3) apresentar as fotos produzidas por Duchenne a pessoas de diferentes idades e ambos os sexos, 

perguntando que emoção sentia a pessoa quando foi fotografada; 4) buscar expressões de 

emoções em rostos retratados em pinturas e fotografias de grandes mestres das artes; 5) 

observar diretamente  nativos, especialmente os que mantinham pouco contato com europeus, 

para entender se “encontramos as mesmas expressões e gestos nas diferentes raças humanas” 

(o cientista enviou em 1867 um questionário a pessoas envolvidas com comunidades isoladas 

ou de contato então recente com europeus); 6) por fim, analisar a expressão de emoções em 

animais comuns, pois com eles “estamos menos propensos a nos deixar influenciar pela nossa 

                                                 
23 O livro era acompanhado de um “atlas” de 74 fotografias de pessoas e suas reações faciais.  
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imaginação e podemos estar seguros de que suas expressões não são convencionadas” 

(DARWIN, 2013, p. 24). 

 A partir dos resultados do passo número 4, Darwin diz que “muitas das expressões foram 

imediatamente reconhecidas por quase todos, ainda que descritas não da mesma maneira” 

(IDEM, p. 20). E, a partir dos resultados do passo número 5, afirma a universalidade dos 

sentimentos expressos por movimentos do rosto humano: 

Conclui-se, a partir das informações assim adquiridas, que um mesmo estado de 

espírito exprime-se ao redor do mundo com impressionante uniformidade; e este fato 

é ele mesmo interessante como evidência da grande similaridade da estrutura corporal 

e da conformação mental de todas as raças humanas. (DARWIN, 2013, p. 23) 

 

 Como já tinha ocorrido com A Origem das Espécies, sua revolucionária obra anterior, 

A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, embora explorasse um terreno que outros 

estudiosos já vinham experimentando, teve um efeito revolucionário e multiplicador, 

originando uma miríade de trabalhos ao longo de quase um século e meio desde sua 

publicação24. Esses estudos deram sequência ao trabalho, com diferentes abordagens que 

vieram a comprovar a capacidade de compreensão das emoções de outros espécimes (e mesmo 

entre espécies), uma vez que Darwin estabelecia a coincidência dos movimentos musculares 

faciais para a expressão de emoções semelhantes – “Algumas das formas de expressão dos 

macacos são interessantes também por sua semelhança com as expressões do homem”, afirmou  

(IDEM, p. 216) –, o que vale para sinais de alegria, medo ou agressividade. Diante de 

movimentos semelhantes para sentimentos semelhantes, homens e animais identificam a 

emoção dos outros de forma imediata. Essa capacidade de entender o sentimento contido nas 

expressões dos outros viria a ser definida como empatia. 

 O termo foi cunhado no início do século 20. “‘Ficamos em suspense ao assistir à 

apresentação de um funâmbulo’, afirmou Theodor Lipps (1851-1914), ‘porque indiretamente 

entramos em seu corpo e participamos da sua experiência, nos sentimos na corda bamba com 

ele’”, narra Frans de Waal em seu A Era da Empatia (2010, p. 98). 

 Para definir essa capacidade de participar da experiência com o outro, Lipps lançou mão 

do grego, usando o termo empatheia, “que significa ‘experimentar forte afeto ou paixão’”, 

                                                 
24 Referindo-se à importância seminal do estudo de Darwin, Irenäus Eibl-Eibesfeldt escreve: “Repitamos que falta 

sobretudo a explicação das expressões miméticas. Não apenas devido à falta de comprovação das hipóteses, mas 

também porque as hipóteses são insuficientes ou equivocadas. Muitas das explicações de Darwin foram 

invalidadas e foram sempre um pouco rebuscadas Mas ninguém dedicou desde então uma atenção tão 

conscienciosa e detalhista aos fenômenos mímicos. Em geral os autores parecem ficar satisfeitos com descrições 

semi-objetivas, semi-interpretativas, como assinala criticamente KIRCHHOFF (1960). E, sobretudo, que trabalho, 

além de Darwin, nos apresenta descrições tão exatas e com menos preconceitos teóricos das formas de expressão 

miméticas tal e como foram observadas em determinadas circunstâncias?” (EIBL-EIBESFELDT, 1979, p. 481-

482). 
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afirma De Waal. O primatologista holandês, no entanto, prefere o sinônimo alemão Einfühlung, 

“porque transmite a ideia do movimento de um indivíduo projetando-se no interior de outro”. 

E explica como se conforma uma forma de comunicação: “A empatia oferece acesso direto ao 

‘outro eu’”, diz. 

 Contemporâneo de Lipps e tendo acompanhado seus estudos sobre empatia, Warburg, 

entretanto, havia concebido a ideia de que a capacidade de perceber o sentimento do outro 

também se transmitia pela imagem, o que ele aplicou à arte. “Para ele [Warburg], o gesto, 

concebido como a manifestação de uma determinada vontade de expressão genuína, se converte 

em uma imagem física e dinâmica cheia de significado” (RUBI, 2012, p. 30).   

 Além do fascínio causado pela leitura de Darwin na juventude, Warburg acompanhou o 

desenvolvimento dos estudos – que tiveram rápida evolução ao final do século 19 e início do 

20 –sobre emoção e reconhecimento de expressões e gestos significativos pelos homens. Para 

a compreensão desses fenômenos e de suas repercussões na compreensão das imagens, ele se 

inspirou em trabalhos de Friedrich Theodor Vischer (1807-1887) e de seu filho Robert Vischer 

(1847-1933), “que usaram o conceito de Einfuhlung (“empatia”, em alemão) e seus diferentes 

estados – como Zufuhlung (“incorporação da sensação”) e Nachfuhlung (“reprodução da 

sensação”) – ao estudar os processos corporais fisiológicos e psicológicos como base da 

percepção e da produção de obras de arte, e estabelecer assim, para a experiência estética, 

causas científicas” (IDEM, p. 22). Warburg estava absolutamente a par do desenvolvimento da 

ciência da percepção até onde ela se desenvolveu durante sua vida. Após a leitura de Darwin e 

Piderit, ele acreditava na capacidade do espectador de uma obra reconhecer de forma imediata 

as emoções retratadas na imagem, usando essa capacidade inata do ser humano para 

compreender as Pathosformeln, os gestos universais de expressão. As fórmulas de emoção são 

reconhecidas imediatamente, como o macaco percebe imediatamente a emoção expressa por 

outro macaco (ou por outro primata e até mesmo, em diversas situações, por seres de outras 

espécies). 

 

 

3.3 SOBRE OS GESTOS COMO EXPRESSÃO 

  

No estudo das obras que observava em Florença, Warburg iria formar uma oposição à 

ideia de G.E. Lessing, pois se convence de que a pintura e a escultura do Renascimento 

manifestam o movimento (ou a iminência dele) e, portanto, não são a expressão de motivos 

estáticos, como afirmava o ensaísta (para quem a poesia, em contrapartida, era o veículo para 
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expressão do movimento). Ao final de sua temporada em Florença, Warburg voltou para a 

Alemanha e redigiu sua tese de doutorado O Nascimento de Vênus e A Primavera de Sandro 

Botticelli, o primeiro trabalho que publicou (em 1893) e com o qual iniciou sua grande obra, 

marcada pelos estudos do Renascimento, com muitas peculiaridades em relação aos demais 

trabalhos feitos na época. 

 A marca principal do trabalho é a ideia de que o pintor renascentista busca em imagens 

antigas a forma de expressão do movimento, e isso se dá pelo contorno de objetos externos ao 

corpo, roupas e cabelos, cujo aspecto esvoaçante conota o movimento das pessoas. A 

representação do movimento é algo presente em imagens gregas antigas, mas desaparece na 

Idade Média. Assim, o que pode parecer natural hoje inexiste na estética medieval e foi um 

recurso ou elemento recuperado pela arte europeia no Renascimento.  

 Leonardo da Vinci escreve em seu Tratado de Pintura que “o bom pintor deve observar 

sempre duas coisas principais, que são o homem e o pensamento do homem25” (DA VINCI, 

2010, p.19). Diz ainda que “a primeira é simples; a segunda, difícil, pois há de ser expressa 

através dos gestos e dos movimentos dos membros” (DA VINCI apud SCHNEIDER, 2016, p. 

1). Essa ideia teve influência seminal no Renascimento e expressa o que busca Warburg nos 

seus estudos sobre a arte desse período. Como escreveu o ensaísta alemão Pablo Schneider, Da 

Vinci “explicou, para a pintura e a escultura do início da era Moderna, que o movimento poderia 

não ser expressão de um acontecimento, mas servir como meio de comunicação para estados 

da alma” (SCHNEIDER, 2016, p. 2). 

 A expressão do movimento, em todas as suas dimensões (desde logo a carga emocional 

que ele expressa), que Warburg vai estudar a partir do ensaio sobre as duas obras de Botticelli, 

não deve ser entendida como uma inovação técnica, de finalidade estética em si, mas como 

manifestação da vida nos quadros, o sentido dos gestos, as emoções que eles expressam nas 

obras. A capacidade de representar movimentos serve para transmitir estados psicológicos 

contidos naqueles gestos. 

 Warburg se preocupa, portanto, com a representação do movimento que expressa 

sentimentos. E como os gestos universais expressam emoções universais, o reconhecimento do 

sentido dos gestos retratados é universal também. Ou, como define Giorgio Agamben, o gesto 

é “cristal de memória histórica” (AGAMBEN, 2015, p. 51 e segs.). 

                                                 
25 Tradução livre feita pelo autor do espanhol. 
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 O Nascimento de Vênus e A Primavera de Sandro Botticelli explora o que viriam a ser 

paradigmas da obra de seu autor até o fim da vida, tanto no que diz respeito aos temas 

(influências da Antiguidade Clássica na arte renascentista) como ao método de abordagem 

(imagem pode ser textual ou visual; expressão de emoções pela representação do movimento 

do corpo retratado). 

 O estudo destaca como a pintura de Botticelli foi influenciada por textos quatrocentistas 

que recuperam mitos antigos do universo cultural greco-romano e como essas histórias, 

incorporadas aos quadros, trazem o movimento como um elemento que é ao mesmo tempo 

novo, do Renascimento em relação à arte medieval, e arcaico, por ser um elemento da 

Antiguidade pagã que se renova com o Renascentismo. 

O movimento expressivo continuará a ser tema de suas reflexões até o fim da vida e 

aparecerá entre os assuntos de destaque e em várias referências em seu último trabalho 

conhecido, o Atlas de Imagens Mnemosine, que ele deixou inconcluso ao morrer, em 1929. 

 Há dois aspectos de importância seminal na dissertação de Warburg. O primeiro é 

propriamente técnico, diz respeito à construção das imagens e a seu conteúdo: o estudioso da 

arte vai mostrar como os artistas do Renascimento incorporam a técnica antiga grega de 

representação do movimento. Menos debatido, mas não menos relevante para os estudos da 

imagem, o segundo aspecto é mostrar que Botticelli e outros pintores do Renascimento 

acessaram influências da Antiguidade em literários, diretamente dos clássicos gregos, como 

Homero, ou em citações e recriações feitas por seus contemporâneos que estudavam obras 

gregas ou romanas. Em outras palavras, para Warburg, a imagem pode ser literária (verbal) ou 

pictórica (visual), indistintamente para efeito dos estudos e dos resultados de transmissão das 

emoções que ele estudava. 

 Diz o autor alemão na Nota Introdutória de O Nascimento de Vênus e A Primavera de 

Sandro Botticelli: 

No presente trabalho, tentou-se comparar as conhecidas pinturas mitológicas de 

Sandro Botticelli – O Nascimento de Vênus e A Primavera – com as concepções 

correspondentes na literatura poética e na teoria da arte daquele tempo, para desse 

modo esclarecer o que, na Antiguidade, “interessava” aos artistas do Quattrocento. 

(WARBURG, 2015, p.27) 

 

Na tese, Warburg relaciona os elementos pintados por Botticelli em O Nascimento de 

Vênus a imagens criadas no poema Giostra por Angelo Poliziano, contemporâneo do pintor. 

São versos que descrevem imagens como: 

(...) “Verias a deusa fulgurar nos olhos, 

(...) “as Horas pisar a areia em brancas vestes, 

a brisa encrespar-lhe os cabelos longos e soltos; 

(...) “Poderias jurar que das ondas saía 
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a deusa segurando com a destra o cabelo, 

e com a outra mão o doce pomo recobria” 

(WARBURG, 2015 , p. 30) 

 

Os versos de Poliziano remetiam a versos de Homero recém-publicados (1488) na Itália: 

“Eu cantarei a bela Afrodite, [a deusa] venerável de coroa de ouro, que domina as muralhas... / 

(até) a morada do pai. (IDEM, p.31)”. 

Sobre a comparação dos dois poemas, Warburg dirá: “A ação do poema italiano é, como 

se vê, completamente determinada pelo hino homérico; nos dois casos, Vênus, que emerge do 

mar, é impulsionada pelo vento Zéfiro, até chegar à terra firme, onde as deusas das estações a 

recepcionam”. 

 Por sua vez, a influência dos poemas é direta sobre a pintura: 

A ação transcorre, na pintura, da mesma forma que no poema, exceto que, no quadro 

de Botticelli, a Vênus (também em pé sobre a concha) cobre os seios com a mão 

direita, e não com a esquerda (como na poesia), segurando com esta os longos cabelos 

junto ao corpo. [...] Apesar dessas diferenças, o minucioso colorido que Poliziano 

havia conferido aos acessórios em movimento é retomado por Botticelli com tamanha 

conformidade, que permite dar por certo o nexo entre as duas obras de arte”. 

(WARBURG, 2015, p.32) 

 

 A outra razão de interesse do escritor alemão pelo movimento será a questão da 

expressão da emoção por meio do que ele define como “o problema mais difícil das artes 

plásticas, a representação da vida em movimento”. Ao explicar a influência de Poliziano sobre 

a obra de Botticelli nos parágrafos finais de seu primeiro estudo, Warburg diz: 

É claro que o temperamento artístico de Botticelli, dominado por essa preferência pela 

beleza calma, precisa de uma motivação externa para escolher como tema cenas de 

agitação passional. No entanto, ele se mostra disposto a ilustrar ideias de outros, pois 

assim consegue se aproveitar ao máximo do segundo aspecto do seu caráter: o seu 

interesse pela descrição detalhada. Mas não foi só por isso que as invenções de 

Poliziano encontraram nele um ouvido atento e uma mão prestativa: o movimento 

externo dos elementos acessórios sem vontade própria, da indumentária e dos cabelos, 

que Poliziano lhe sugerira como característica das obras de arte antigas, era um 

distintivo exterior de fácil manejo, que sempre podia ser aplicado quando surgia a 

necessidade de criar a ilusão de uma vida intensificada. Botticelli serviu-se 

prontamente dessa ajuda na reprodução figurativa de seres humanos excitados ou 

simplesmente comovidos internamente. (WARBURG, 2013, p. 52-53) 

 

Nos dois quadros de Botticelli, a expressão do movimento se dá pela representação dos 

ventos e pela posição de roupas e dos cabelos de personagens retratadas no quadro, que 

Warburg chama de “o movimento externo dos elementos acessórios sem vontade própria”. 

“Mais surpreendente ainda, porém, é o fato de que o grupo de Flora em fuga e do deus do vento 

que a persegue corresponde à narrativa de Ovídio até nos mínimos detalhes dos elementos 

acessórios em movimento – o cabelo e a roupa. ” (WARBURG, 2013, p. 91). 
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 O movimento involuntário dos adereços como expressão da “vida em movimento” 

acrescenta à percepção dos gestos os estados psicológicos. Nesse primeiro estudo, Warburg 

intui que o movimento serve à “reprodução figurativa de seres humanos excitados ou 

simplesmente comovidos internamente”. Mais de uma década depois, ele focará 

especificamente nessa relação ao conceber o conceito da “fórmula de emoção”, que virá a ser 

a contribuição principal de seu trabalho em Dürer e a Antiguidade Italiana. 

 

 

3.4 SOBRE PATHOSFORMEL 

 

 Cronologicamente, nos estudos de Warburg, a questão do movimento precede à dos 

significados que eles expressam. O primeiro estudo, sobre os dois quadros de Botticelli, 

explorou a forma como o pintor representa o movimento. Mais tarde, precisamente doze anos 

depois, Warburg destacou a expressão de estados psicológicos perfeitamente reconhecíveis em 

movimentos representados em obras daquele mesmo período. É o que em diversas 

oportunidades ele definiu como “a vida em movimento”. Para Warburg, esses gestos 

expressivos, presentes na arte da Antiguidade pagã, tinham desaparecido na Idade Média e 

reapareceram no Renascimento como fósseis preservados de um passado imagético longínquo. 

São gestos feitos por personagens em cenas que expressam sentimentos universalmente 

reconhecíveis e que, por isso mesmo, são “fórmulas de emoção” ou Pathosformeln. 

 Como já dissemos anteriormente, o conceito surgiu quando ele estudava um desenho de 

Dürer sobre a morte de Orfeu (1494). Warburg notou a perfeita semelhança entre o gesto que o 

personagem mítico grego faz no desenho do artista holandês e o movimento presente na 

representação da mesma cena na cópia de uma gravura atribuída à escola de Andrea Mantegna 

(1431-1506) e hoje desaparecida. O autor constata que o desenho é baseado na gravura e que 

esta, por sua vez, “remete indubitavelmente a uma obra antiga perdida, que representava a morte 

de Orfeu ou talvez a morte de Penteu”. A partir da consistência dessa coincidência, Warburg 

dirá: 

A morte de Orfeu aparece também em outras obras de arte de caráter bem distinto, 

como, por exemplo, no caderno de desenhos da Itália setentrional (propriedade de 

lorde Rosebery), nos pratos de Orfeu da coleção Correr, numa placa do Museu de 

Berlim e em um desenho (Giulio Romano [?]) no Louvre. Todos eles demonstram, 

em concordância quase perfeita, a vitalidade com a qual a “fórmula de páthos” 

arqueologicamente fiel, inspirada numa representação clássica de Orfeu ou Penteu, se 

instalara nos círculos artísticos. (WARBURG, 2013, p. 436) 
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 Nascia assim o conceito de Pathosformel26. O gesto de Orfeu, que transmite sua emoção 

(páthos) – conotando um pedido para que as mênades agressoras interrompessem o ataque –, 

aparece recuperado nas duas obras renascentistas como um achado arqueológico exposto em 

museu em meio a obras recentes. Warburg não encontrava na arte da Idade Média aquela 

gestualidade expressiva de emoções muito fielmente plasmada em obras antigas, estudadas 

pelos artistas do Renascimento. Observava também que elas ressurgiam nas obras desses 

artistas. 

 Como destaca Carlo Ginzburg, Warburg não via naquela coincidência entre o Orfeu de 

Dürer e imagens gregas antigas um “caso isolado” ou fruto do acaso. Para ele, “a arte do início 

do Renascimento recuperara da Antiguidade os ‘modelos de uma gestualidade patética27 

intensificada’, ignorados pela visão classicista” (GINZBURG, 2014, p. 7-8). 

 No caso específico das representações da morte de Orfeu, o gesto que ele mostra é uma 

forma universal de manifestação de terror. Darwin explica as expressões desse sentimento no 

capítulo 12 de seu A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, em um subtítulo 

denominado exatamente Medo, terror: 

À medida que o medo evolui para a agonia do terror, podemos observar, como em 

todas as emoções violentas, resultados diversos [...]. As mãos se abrem e fecham, 

muitas vezes com um estremecimento. Os braços podem estar estendidos, como para 

afastar algum perigo terrível, ou jogados em desespero por sobre a cabeça. 

(DARWIN, 2013, p. 249-250) 

 

 Nesse mesmo capítulo de seu livro, o naturalista inglês destaca fotografias de Duchenne 

que mostram a expressão do rosto de uma pessoa aterrorizada, uma foto que o cientista francês 

produziu com impulsos elétricos, acionando assim o que ele chamava de “músculo do medo” 

(o platisma, em meio à bochecha, logo acima do maxilar). A expressão de pavor resulta em 

“sobrancelhas bastante elevadas, a boca aberta, e o platisma contraído” e é tão universal que 

em um questionário enviado a vinte e quatro pessoas, a quem foi perguntado separadamente 

qual era o sentimento da pessoa ao ser fotografada, vinte responderam imediatamente “medo 

intenso” ou “horror”; três disseram dor; e uma, desconforto extremo. Outra fotografia 

(reproduzida) acrescenta a obliquidade das sobrancelhas, que aumenta a percepção de grande 

                                                 
26 No prefácio da antologia de ensaios de Warburg denominada A Renovação da Antiguidade Pagã, lançada três 

anos depois de sua morte, a assistente do autor Gertrud Bing aponta esse estudo como gerador do conceito: “A 

análise do Orfeu de Dürer lhe rende o conceito de ‘fórmula de páthos’, que permite explicar a adoção de formas 

artísticas a partir de uma afinidade de necessidade de expressiva” (WARBURG, 2013). Também E.H. Gombrich 

identifica o estudo sobre Dürer como o momento em que Warburg formula o conceito de Pathosformel, conforme 

Aby Warburg. Una Biografía Intelectual (GOMBRICH, 1992, p. 171-173). 
27 O escritor, como Warburg, usa a palavra em sua denotação original, de “páthos”, ou seja, algo que se relaciona 

com a emoção, emoção intensa. 
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sofrimento, confirmada por outra pesquisa feita por Duchenne com quinze entrevistados 

separadamente.  

 

 
À esq., Imagem 1: foto feita por Duchenne e cedida a Darwin, que a usou em seu livro A Expressão das 

Emoções no Homem e nos Animais. À dir., Imagem 2: detalhe do rosto do Laocoonte 

 

 O reconhecimento do estado emocional de outras pessoas pelos gestos é consequência 

da empatia e, embora possa ser “desligada” (em diversas situações, inclusive em vítimas de 

agressões), ela é “automaticamente despertada”, segundo Franz de Waal, em relação às pessoas 

“‘pré-aprovadas’ por nós, seja com base na semelhança ou na proximidade” (DE WAAL, 2010, 

p. 119). Segundo o primatologista holandês, “geralmente prestamos atenção ao rosto das 

pessoas, mas o corpo todo expressa emoções”. Ele menciona o estudo da neurocientista belga 

Beatrice de Gelder, que demonstrou quão semelhantes são os tempos de reação a uma postura 

corporal e a uma expressão facial. A consequência desse reconhecimento é o observador ser 

contaminado pelo estado emocional do observado. De Waal menciona como exemplo do 

reconhecimento imediato a reação a uma postura amedrontada, que ele descreve: “O corpo todo 

pronto para a fuga, e as mãos tentando repelir o perigo” (IDEM).  

 Essa mesma expressão de terror produzida com pequenos choques elétricos e 

fotografada pelo cientista francês que tanto contribuiu para a obra de Darwin pode ser 

observada no Laocoonte. Isolando (ver imagem acima) o rosto do personagem central do 

conjunto marmóreo romano, vê-se Laocoonte com as sobrancelhas oblíquas e a boca 

entreaberta, em expressão congelada de horror. 

 É essa clareza da expressão dos estados psicológicos nas imagens arcaicas que Warburg 

vai denominar Pathosformel e considerar presente na arte renascentista como forma expressar 
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emoções que o observador reconhece imediatamente, uma vez que representam gestos 

registrados profundamente na memória dos povos. Em suas palavras, no texto que serve de 

abertura às edições do Atlas de Imagens Mnemosine, Pathosformel é um “engrama da 

experiência passional [que] sobreviveu como herança armazenada na memória” (WARBURG, 

2015, p. 367). 

 O uso da palavra “engrama” por Warburg revela a influência em seu trabalho da leitura 

da obra do psicólogo, zoólogo e biólogo alemão Richard Semon, que publicou em 1904 o livro 

Das Mneme als Erhaltende Prinzip im Wechsel des Organischen Geschehens (“A memória 

como princípio constitutivo do devir orgânico”28), traduzido posteriormente para o inglês 

simplesmente como The Mneme (SEMON, 1921). O autor classifica a memória como “a função 

encarregada de preservar e transmitir a energia do tempo”, que, segundo ele, “nos permite reagir 

a distância a um fato do passado” (MICHAUD, 2013, p. 296). 

Em vez de falar de um fator de memória, um fator de hábito ou um fator de 

hereditariedade, e tentar identificar um e outro, eu preferi considerar essas como 

manifestações de um princípio comum, que eu devo chamar de princípio mnêmico. 

Essa propriedade mnêmica pode ser vista de um ponto de vista puramente fisiológico, 

tanto quanto pode ser detectada como efeito do estímulo aplicado à matéria viva 

sensível. Mas o efeito imediato do estímulo na matéria sensível é somente metade do 

problema com o qual estamos lidando, embora tenha sido a esta que os pesquisadores 

tenham dedicado mais atenção. A outra metade da questão mnêmica sobre os 

problemas de memória, hábito e hereditariedade é o efeito que perdura na substância 

estimulada depois que a excitação produzida pelo estímulo aparentemente já 

desapareceu. A capacidade que resulta nesse efeito posterior do estímulo constitui o 

que eu chamei de Mneme. Seu resultado, a saber, a resistente, ainda que inicialmente 

latente, modificação na matéria sensível produzida por um estímulo, eu chamei de 

Engrama.29 (SEMON, 1921, p. 11-12) 

 

 Mais adiante, o cientista alemão diz: 

Quando um organismo foi temporariamente estimulado e passa, após a cessação do 

estímulo, à condição de “indiferença secundária”, pode se ver que esse organismo – 

seja ele planta, protista ou animal — foi permanentemente afetado. A isso eu chamo 

de ação ou estímulo engráfico, porque um registro permanente foi escrito ou gravado 

na matéria sensível. Eu uso a palavra engrama para denotar essa mudança permanente, 

forjada pelo estímulo; a soma de tais engramas em um organismo pode ser chamada 

de “estoque de engramas”, dentre os quais devemos distinguir os engramas herdados 

daqueles adquiridos. Os fenômenos resultantes da existência de um ou mais engramas 

em um organismo, eu descrevo como fenômeno mnêmico.  A totalidade das 

potencialidades mnêmicas de um organismo é sua “Mneme”. (IDEM, p. 24) 

 

 Warburg dá ao conceito de Semon um sentido cultural e coletivo. Para ele, “engramas” 

estão registrados na memória dos povos, de cada espectador e também na de autores. Ao usá-

los em uma obra, o artista obtém o efeito imediato de reconhecimento. 

 

                                                 
28 Conforme a tradução de Vera Ribeiro, em MICHAUD, 2013, p. 296. 
29 Tradução feita pelo autor a partir de edição norte-americana. 
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3.5 SOBRE “INVERSÃO ENERGÉTICA” 

 

 Ao longo do desenvolvimento das culturas e da representação humana de sua “mneme”, 

no entanto, as imagens podem sofrer alteração de sentidos, passando a representar para uma 

pessoa, cultura ou tempo específicos algo diferente ou até mesmo inverso do que em outro 

espaço ou tempo significou para outras culturas. A essas mutações durante processos de 

importações de imagens Warburg denominou “inversão energética”. Ele usa essas ocorrências 

como tema matriz das imagens reunidas no painel 52 do Atlas de Imagens Mnemosine, em cujo 

resumo, que serve como uma espécie de titulação, anotou: “Justiça do Imperador Trajano = 

inversão energética da submissão. Inversão ética do páthos da vitória. Generosidade de Cipião” 

(WARBURG, 2012, p. 260). Das vinte imagens incluídas no painel, doze mostram cenas do 

imperador Trajano30 descritas como expressão de generosidade, e seis mostram imagens do 

político romano Cipião, o Africano31. 

 As imagens da “Justiça de Trajano” são baseadas em uma história narrada por Dante 

Alighieri no segundo livro da “Divina Comédia”, o “Purgatório”, quando descreve uma cena 

que expressa a generosidade e a justiça do imperador ao atender a uma mãe viúva que pede 

vingança pela morte do filho atropelado pelos cascos do cavalo guiado por um soldado romano. 

A cena é uma reinterpretação medieval cristã de um alto relevo romano que mostra o imperador 

atropelando um bárbaro com seu cavalo. Na Idade Média, surgiu uma lenda que dizia que o 

papa Gregório 1 havia feito o imperador Trajano voltar à vida, ser batizado e assim subir ao 

Céu, como cabe aos bons cristãos.  

 Ao longo da Idade Média, portanto, o imperador romano passou por uma 

reinterpretação, sua brutalidade imperial tornou-se generosidade cristã. Houve, segundo 

Warburg, uma inversão do sentido triunfal da imagem original, que enaltecia o poder romano 

e tratava o imperador como deus, como destaca o conjunto de imagens reunidos no painel 7 do 

Atlas de Imagens Mnemosine: “O páthos triunfal. Triunfo romano. Arco do Triunfo. Nice32. 

Apoteosis (entrada jubilosa). O imperador como deus” (IDEM, p. 224). O painel 7, por sua vez, 

                                                 
30 Marco Úlpio Nerva Trajano (53-117 AD) foi o primeiro imperador romano que não era oriundo da capital do 

império (vinha de uma região da Hispânia próxima à atual cidade de Sevilha). Em seu governo, entre 98-117, o 

império atingiu a maior extensão territorial e um grande desenvolvimento econômico. Seu filho adotivo e sucessor 

foi Adriano (TRAJANO, 2016). 
31 Públio Cornélio Cipião, o Africano (morreu em 183aC, aos 53 anos), foi um dos maiores generais da história de 

Roma, responsável pela vitória sobre o comandante cartaginês Aníbal, encerrando a Segunda Guerra Púnica 

(CIPIÃO Africano, 2016).  
32 Nice (ou Niké, em grego): é a deusa grega que personificava a vitória (niké em grego), força e velocidade. 

Representada por uma mulher alada, era filha de Palas e Estige. Os romanos a chamavam de Victória (NICE, 

2017).  
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contém vinte e uma imagens dedicadas à afirmação do “páthos triunfal”: Trajano aparece em 

duas delas; e seus soldados nas batalhas vitoriosas contra os Dácios, em outras três. Durante o 

período de expansão do cristianismo, mormente diante da perseguição dos primeiros cristãos 

pelo poder romano, a associação do imperador a deus era uma abominação. Ao longo dos onze 

séculos que separam o império de Trajano e a vida de Dante Alighieri, a cultura católica 

incorporou o imperador e o cristianizou, fazendo-o servir de exemplo de justiça e correção 

(como retrata o painel 52).  

 

 

  Imagem 3: reprodução do painel 7 do Atlas de Imagens Mnemosine, dedicado ao “páthos triunfal” 



44 
 

 
Imagem 4: reprodução do painel 52 do Atlas de Imagens Mnemosine, dedicado à “inversão energética” 

 

 

3.6 NACHLEBEN 

  

 Toda a obra, os estudos e os trabalhos de Warburg tinham um norte constante e comum: 

o estudo do que ele chamou de Nachleben der Antike, descrito pelo autor de sua Biografia 

Intelectual como a “principal preocupação de Warburg” (GOMBRICH, 1992, p. 28). Ao longo 

da vida, Warburg se dedicou principalmente a apontar a presença continuada de elementos 
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arcaicos na cultura do presente, o que ele começou a detectar a partir dos estudos sobre o 

Renascimento, mas não esgotou neles. Por isso mesmo, um conjunto volumoso de sua obra está 

reunido em uma coletânea de textos que tratam do “ressurgimento do paganismo antigo no 

Renascimento” (WARBURG, 2013).  

 Warburg vai dizer que esses elementos antigos têm uma Nachleben, literalmente, uma 

“sobrevida” ou “pós-vida”, como a palavra é traduzida. Gabriela Reinaldo explica o conceito e 

o contexto da afirmação dentro da obra de Warburg: 

Vale lembrar que, embora seus estudos sobre a Renascença tenham lançado novas 

luzes sobre o tema, seu interesse não era pelo Renascimento em si, mas pela memória 

cultural e pelo que ele entendia como Nachleben, conceito idealizado por Anton 

Springer, mas que com Warburg ganha nova significação. (REINALDO, 2015, p. 9) 

 

 A autora procura distinguir o conceito concebido por Warburg de ideias semelhantes 

produzidas por autores que o influenciaram, como Anton Springer (Nachleben, que vem sendo 

compreendido como “influência continuada”), Jacob Burckhardt (“redespertar da 

Antiguidade”) ou Johann Joachim Winckelmann (“imitação dos antigos”). Em sua Biografia 

Intelectual de Warburg, Gombrich fala das dificuldades de traduzir os neologismos germânicos 

construídos por seu biografado,  ressaltando o fato de que o vernáculo da própria língua original 

do estudioso já implica dificuldades de tradução. “Estes problemas não afetam exclusivamente 

os particularismos linguísticos de Warburg. Existem muitas palavras alemãs de uso corrente, 

muito empregadas na história da arte, que, por uma razão ou outra, não têm equivalente exato 

em inglês” (GOMBRICH, 1992, p. 27). Todavia, mais do que ater-se à busca de uma palavra 

exata para traduzir o conceito, Gombrich descreve os contornos dos temas culturais da 

Antiguidade que, por reaparecerem e manterem vivos significados, provocaram interesse em 

Warburg.  

Warburg quis certamente que o termo Nachleben abarcasse estas sobrevivências; mas 

ele se preocupava mais com aquilo que hoje se costuma denominar revivals, ou seja, 

a reaparição no Renascimento italiano de formas artísticas e de estados psicológicos 

derivados do mundo antigo. Queria saber que significado dar a estes impulsos de um 

passado pagão, que ele detectara nas superstições astrológicas bem como no 

imaginário das pompas cortesãs. Assim, pois, talvez a melhor maneira de definir seu 

problema seria dizer que se preocupava com a contínua vitalidade do legado clássico 

na civilização ocidental. (IDEM, p. 28) 

 

 Pessoalmente, prefiro a tradução adotada por Gombrich – “vitalidade continuada” –, 

que remete a uma existência não interrompida por um golpe quase fatal (“sobrevida”), morte 

(“pós-vida”), hibernação (“revival”) ou desaparecimento (reaparição). O Nachleben é, dessa 

forma, um elemento dinâmico da cultura do passado e do presente. 
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3.7 ARQUIVOS SOBRE A GUERRA 

  

Durante a Primeira Guerra Mundial, Warburg dedicou-se a várias iniciativas em prol do 

esforço de guerra alemão. O pensador estava convencido de que o conflito havia sido provocado 

pelos Aliados e que seu país tinha a razão moral a seu lado. Além disso, talvez como em outros 

episódios políticos e culturais, que compreendia com uma visão ampla e de longo prazo, ele 

previa a derrota da Alemanha – como afirmou Carl Georg Heise (SCHWARTZ, 2015, p. 9) –, 

o que de início parecia improvável aos olhos de seus contemporâneos, mas veio a acontecer. 

Talvez antevisse ainda os “eventos da guerra com a perspectiva de uma aterrorizante longa 

duração, a de uma ‘guerra civil europeia’”, conforme as palavras de Georges Didi-Huberman 

(2012, p. 58), que de fato também veio a ocorrer, até pelo menos 1945, com os mesmos fins 

trágicos para a Alemanha e, mais especificamente, para os judeus como ele.  

 Várias pessoas que conviveram com Warburg nos quatro anos entre 1914 e 1918 dizem 

que ele viveu o mais profundo estresse. Peter Schwartz menciona o depoimento de Carl Heise 

que trabalhava com Warburg ao tempo do início da Primeira Guerra Mundial e descreve seu 

estado de esgotamento e o esforço envolvido na catalogação das notícias sobre a guerra: 

“Warburg deve ter sofrido além do descrito durante estes anos de guerra, e a contribuição que 

escolheu para dar ao esforço de guerra foi certamente mais desgastante e envolvente do que a 

de muitos soldados no fronte” (SCHWARTZ, 2015, p. 10). Didi-Huberman narra o elogio 

fúnebre em que Ernst Cassirer diz que Warburg se manteve “no olho do furacão”. O crítico 

francês afirma que Warburg, “entre 1914 e 1918, vivenciou uma ‘guerra visceral’ até o ponto 

da loucura” e que “carregou a guerra nos ombros como um Atlas pagão ou um tsadic33 

hebraico”. Parte de sua depressão talvez fosse consequência da participação do banco da família 

Warburg no financiamento dos esforços militares do país, o que pode ter aumentado seu senso 

de responsabilidade, segundo Didi-Huberman (2012, p. 57-58). 

 De fato, o resultado desse estresse prolongado foi que, logo após o conflito, o 

iconologista alemão teve um surto de depressão com sinais de esquizofrenia e paranoia, que 

provocou inicialmente um recolhimento de vários meses a partir de 1919, seguido de um 

tratamento clínico em sanatório particular na Alemanha e, por fim, entre 1921 e 1924, uma 

internação na clínica Bellevue, em Kreuzlingen (Suíça). Essa instituição era dirigida por um 

famoso psiquiatra, Ludwig Binswanger (1881-1966), que havia trabalhado com Carl G. Jung e 

                                                 
33 Tsadic é como religiosos hebraicos definem um santo, alguém que não só não cometeu pecados, mas também 

não tem tendência a cometê-los. O Talmude afirma que há sempre no mundo trinta e seis tsadics. Em razão de sua 

existência, o mundo não é destruído, diz o livro. 
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mantinha intensa correspondência com Sigmund Freud. Binswanger era o criador de uma 

doutrina chamada “psicologia existencial”, que alcançaria sucesso no tratamento de certos tipos 

de psicose e de casos de esquizofrenia, como explica Ulrich Raulff no texto que serve de 

posfácio a uma edição espanhola de O Ritual da Serpente (WARBURG, 2008, p. 67 e segs.). 

 O interno deu muitos sinais de que não conseguiria se recuperar, até que, na primavera 

de 1923, quando sua melhora já estava clara graças a um programa de autorrecuperação 

conduzido na clínica, Warburg propôs a Binswanger fazer uma conferência para os médicos e 

funcionários do hospital sobre tema relacionado a seus estudos. Provaria assim que estava 

preparado para ter alta e voltar ao convívio da família e à vida normal em Berlim. 

 O tema escolhido foi o ritual da serpente que índios pueblo, da região do Novo México 

(EUA), fazem para provocar chuva em épocas de seca. Warburg tinha assistido a um desses 

rituais em 1895 e documentado o que vira. Embora tenha deixado uma recomendação escrita 

para que o texto da conferência jamais viesse a conhecimento do público geral, o documento 

foi editado posteriormente e tornou-se uma de suas obras mais estudadas, por ter juntado 

elementos do Renascimento europeu, que ele já pesquisava, com um ritual tribal americano e 

revelar um estudioso de campo completo, responsável por toda a documentação fotográfica que 

ilustra e explica o estudo. 

 Em 1914, no entanto, o estresse de Warburg parecia apenas alinhado com o de tantos 

outros alemães, de todos os extratos sociais, deprimidos diante de um conflito militar de larga 

escala que consumia as energias do país e tirava vidas. Pessoalmente, decidiu que sua 

contribuição ao esforço de guerra se daria no front que dominava, a cultura, o trabalho 

intelectual, como disse a Carl G. Heise: 

Uma pessoa só poderia contribuir para a defesa usando as armas de que dispunha a 

seu alcance; assim, ele teria de lutar usando os recursos de sua biblioteca. Ele tinha 

começado a organizar um arquivo de fichas, no qual estava catalogando os eventos 

mais importantes da guerra. Naturalmente, não eram primordialmente relatórios de 

batalha, mas sim sintomáticas reações mentais em todos os lugares do mundo, o 

aprimoramento das tendências de propaganda cheia de ódio. (HEISE apud 

SCHWARTZ, 2015, p. 10) 

 

 Foram dois os frontes de combate de Warburg logo no início da guerra: o arquivo de 

fichas (ou Kriegskartothek, em alemão) com referências a livros e notícias de jornais 

principalmente, mas incluindo também outros materiais, como cartões postais significativos 

para questões relevantes para a guerra (o antissemitismo era uma delas); e a produção de uma 

revista para distribuir na Itália, a fim de divulgar a causa alemã e influenciar a sociedade italiana 

a manter a neutralidade dos primeiros meses de guerra. 
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 A revista, redigida por Warburg com dois intelectuais colaboradores, Georg Thilenius 

(alemão) e Giulio Panconcelli-Calzia (italiano), teve apenas dois números, um chamado La 

Guerra del 1914 – Rivista Illustrata Dei Primi Tre Mesi Agosto Settembre Ottobre e um número 

2, intitulado La Guerra del 1914-15 – Rivista Illustrata dei Mesi Novembre Dicembre Gennaio 

Febbraio.  

 Dois documentos escritos por Warburg que fazem parte do acervo de seu arquivo em 

Londres e continuam até hoje inéditos em publicações ajudam a entender os processos que 

levaram tanto à criação do arquivo sobre a guerra como à publicação da revista. 

 

 
Imagem 5: capas das duas edições da revista sobre a guerra publicadas por Warburg na Itália 

entre 1914 e 1915 

  

 O primeiro documento é um texto de quatro páginas intitulado “Kriegskartothek 

Warburg” e datilografado e assinado por “CH”, ou Clara Hertz, assistente de Warburg, como 

frequentemente acontece. Para organizar o arquivo, chamado em alemão “Cartoteca da 

Guerra”, “Warburg parte do princípio de que o essencial de um jornal é danificado pelo recorte, 

pois uma coluna não poder ser recortada sem igualmente danificar outra que talvez contenha 

algo de igual importância” (WARBURG, 2016a, p. 1). Por isso, quando um artigo de jornal era 

considerado importante, a edição toda era guardada (o artigo destacado na página com uma 

anotação de Warburg), e uma ficha (ou cartão) era então produzida, com o nome do jornal e 

data, uma classificação do tema geral do texto e um resumo do artigo, como explica o texto:  

Ele [Warburg] faz excertos daquilo que identifica como importante; os jornais em si 

são amarrados e guardados. Já que cada excerto contém, com precisão, o nome, a data 

e o número do jornal do qual foi retirado, o respectivo artigo pode ser encontrado e 

lido sem dificuldades, em toda a sua extensão, no original. (IDEM, p. 2) 
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O outro documento é um texto de duas páginas datilografadas, sem assinatura, arquivado 

em um envelope colado no lado interno da encadernação da segunda capa do segundo número 

da revista, que Warburg aparentemente redigiu com a finalidade de divulgar o projeto da 

publicação. O texto explica:  

No âmbito de tais informes, o Prof. Thilenius, juntamente com o Prof. Dr. Warburg e 

o Dr. Panconcelli-Calzia, lançaram a edição de uma revista trimestral em italiano, 

ilustrada e em grande formato, da qual até agora dois números já foram publicados 

(pela Editora von Broschek & Co.). O objetivo foi, por um lado, oferecer através de 

imagens selecionadas uma impressão da cultura alemã durante a guerra e, 

simultaneamente, tanto dentro quanto fora da Alemanha, por meio de uma série de 

testemunhas diretas da vida política e da ciência, apresentar de modo claro e 

consistente o sentido intrínseco de nossa luta nesta Guerra, na medida em que ela 

pudesse interessar especialmente à Itália. (WARBURG, 2016b) 

 

 As duas iniciativas, arquivo e revista, eram umbilicalmente ligadas, como explica Peter 

Schwartz no texto que se dedica a reconstituir a história do arquivo. A Kriegskartothek nasceu 

“dos preparativos acadêmicos para uma revista sobre a guerra editada em língua italiana” 

(SCHWARTZ, 2016, p. 13). Logo, a Itália, que se manteve neutra nos primeiros meses do 

conflito, aderiu aos países aliados contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, assinando 

o Tratado de Londres em 26 de abril de 1915. Profundamente deprimido e decepcionado com 

o país que adotara quase como segunda pátria, Warburg chamou o ato de “quebra de confiança 

da Itália” e desistiu da propaganda externa, interrompendo a publicação da revista. 

 Também como subsídio à publicação da revista italiana, Warburg havia contratado os 

serviços de uma agência de fotografia chamada Deutscher Überseedienst (DÜD, na sigla alemã 

para o nome que quer dizer “Serviço Alemão do Ultramar”). A agência passou a enviar imagens 

da guerra a Warburg e manteve o fornecimento mesmo depois da suspensão da publicação da 

revista. Um conjunto de cerca de 1.550 dessas fotografias foi encontrado em 2004, 

surpreendendo os pesquisadores, uma vez que não havia referência a esse material no Arquivo 

Warburg34. A coleção foi tema de uma pesquisa que realizei em duas temporadas, em janeiro 

de 2015 e no primeiro semestre de 2017 (SERVA, 2017a; SERVA, 2017b). Fotos dessa coleção 

foram usadas neste trabalho. 

 

  

                                                 
34 As fotografias foram acondicionadas em três caixas e receberam o código geral IV.64.Zeitgeschichte e três 

letras, uma para cada caixa (A, B e C). 



50 
 

3.8 O ATLAS DE IMAGEM MNEMOSINE 

 

 Nos últimos anos de sua vida, Warburg dedicou-se a criar um conjunto de imagens 

significativas da história da iconografia humana, que ele pretendia fosse ao mesmo tempo um 

roteiro, como uma recapitulação, de seus principais temas de estudo e um “atlas ilustrado” de 

imagens (no sentido de uma enciclopédia visual organizada espacialmente). Essas imagens 

“expunham a visão de Warburg das forças que haviam determinado a evolução da mente 

ocidental” (GOMBRICH, 1992, p. 16) e constituíam um catálogo dos gestos humanos de 

expressão de emoções presentes em imagens produzidas em tempos e lugares distantes (antigas 

ou contemporâneas, ocidentais ou orientais), afirmando assim a universalidade e a eternidade 

desses gestos, a que ele denominava Pathosformeln. A primeira vez que falou do projeto foi 

em dezembro de 1927. A ele se dedicou até a morte, em 26 de outubro de 1929. 

 O trabalho de justaposição e associação de imagens foi chamado pelo estudioso de 

Bilderatlas Mnemosyne (“Atlas de Imagens Mnemosine”), numa dupla referência à mitologia 

grega: o “Atlas” remete às enciclopédias, principalmente cartográficas (mas também as usadas 

para outras áreas de conhecimento, como zoologia e antropologia35), que por sua vez fazem 

referência ao titã condenado a segurar o mundo sobre os ombros; e “Mnemosine” é o nome da 

deidade grega “mãe das musas, e, portanto, geradora de toda produção artística” (RUBÍ, 2012, 

p. 39). 

 Ao mesmo tempo que se refere à deusa grega, Warburg alinha seu projeto com os 

trabalhos de Richard Semon (1859-1918) sobre a memória, ou “Mneme”, do qual o teórico 

alemão fazia uma leitura ampliada. Semon tratou da fixação de lembranças da experiência 

acumulada nos indivíduos36: à capacidade de recordar cada estímulo ele denominou “Mneme”; 

a marca que esse estímulo escreve na “matéria sensível” do indivíduo ele chamou de 

“Engrama”. A partir dos conceitos que Semon aplicava aos indivíduos, Warburg inovou, 

estendendo a ideia para as sociedades e culturas, atribuindo tanto a elementos culturais 

profundamente arraigados – mitos ou símbolos religiosos – como aos gestos expressivos a 

condição de “engramas” registrados na “memória social”. Um Pathosformel é um “engrama da 

                                                 
35 “O Atlas de imagens deve seu nome a um gênero epistêmico estabelecido desde o Renascimento, principalmente 

no campo da cartografia, muito em voga, graças ao enciclopedismo do Iluminismo, nas ciências da cultura – 

arqueologia, história, antropologia ou psicologia – até o final do século 19.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 60. 

Tradução feita pelo autor.) 
36 “A capacidade que resulta nesse efeito posterior do estímulo constitui o que eu chamei de Mneme. Seu resultado, 

a saber, a resistente, ainda que inicialmente latente, modificação na matéria sensível produzida por um estímulo, 

eu chamei de Engrama”. (SEMON, 1921, p.11-12) 
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experiência passional [que] sobreviveu como herança armazenada na memória” (WARBURG, 

2015, p. 367) e como tal desperta a “Mneme” de experiências coletivas, que fazem parte do 

patrimônio cultural universal da humanidade. 

 Em janeiro de 1929, em meio a uma temporada em Roma, Warburg fez uma conferência 

na Biblioteca Hertziana da capital italiana em que descreveu o projeto e apresentou uma seleção 

das imagens e dos painéis que tinha produzido até aquele momento, menos de um ano antes de 

morrer. As notas datilografadas do que ele falou nessa oportunidade, com outros acréscimos 

posteriores, servem de base ao texto Introdução à Mnemosine, publicado como apresentação 

das edições do Atlas. Os originais são compostos de 34 páginas datilografadas por Gertrude 

Bing, que, depois de trabalhar como assistente de Warburg até morte do autor, tornou-se 

diretora do Instituto Warburg, em Londres, entre 1954 e 1964. O material em questão, com 

várias emendas manuscritas, tinha uma numeração no alto das páginas, a lápis, feita por 

Warburg. Mais tarde, ao organizar as notas, E.H. Gombrich, que entrou no Instituto em 1939 

como pesquisador e depois foi biógrafo de Warburg e diretor do Instituto (entre 1959-1972), 

criou uma ordem contínua e uma ordenação alfanumérica, que escreveu também a mão, no alto, 

à direita das páginas: A 1-5; B 1-8; C 1-4; D 1-8 e E 1-3. Em 2015, a apresentação ganhou uma 

tradução brasileira que organiza o texto e preserva a numeração de Gombrich como intertítulos 

(WARBURG, 2015, p. 363 e segs.). 

 Ao descrever o projeto “Mnemosine” ao público presente na Biblioteca Hertziana, 

Warburg explicou:  

A ‘Mnemosine’, com seu alicerce de imagens (caracterizadas no Atlas por meio de 

reproduções), a princípio pretende ser apenas um inventário das pré-formações de 

inspiração antiga que verificadamente influenciaram a representação da vida em 

movimento na época do Renascimento, contribuindo assim para a formação do estilo. 

(WARBURG, 2015, p. 366) 

 

 O Atlas de Warburg procurava estabelecer uma cartografia de elementos visuais 

determinados que se estabeleceram como modelos ou “fôrmas” para a expressão visual humana 

ao longo dos séculos. É o que ele chama de “pré-formações” no trecho acima ou que poderíamos 

chamar de “pré-modeladores”37, para destacar o aspecto de modelos prontos que se repetem 

explicitamente em toda expressão visual humana. É o objetivo dos painéis 4 a 8, que receberam 

um título comum: Compêndio dos antigos modelos pré-formatadores (WARBURG, 2012a, p. 

219). Ali, o autor explora imagens produzidas a partir de cenas mitológicas (os trabalhos de 

                                                 
37 Nas notas datilografadas em alemão, Warburg usa o termo “vorprägungen” (nota 1B), onde o prefixo “vor” 

significa “antes, pré” e “prägungen” significa forma, estampa, molde. 
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Hércules, o julgamento de Páris) ou da leitura épica de fatos históricos arcaicos (conquistas dos 

imperadores romanos). 

 Em painéis mais adiante na numeração, Warburg desenvolverá manifestações artísticas 

de épocas posteriores a partir desses modelos pré-formatados. Algumas das imagens dos painéis 

serão repetidas, mas então cercadas por imagens semelhantes plasmadas sobre elas. É o caso 

do “Julgamento de Páris”, que aparece entre os “antigos modelos pré-formatadores” já no painel 

4 e reaparecerá cercado de imagens nele inspiradas, como no painel 55, incluindo o quadro 

Almoço na Relva, do impressionista Edouard Manet, cunhado segundo modelo pré-formatado 

(e formatador) de um “Julgamento de Páris” em um sarcófago romano. O painel esmiúça em 

análise visual o que o autor já havia descrito textualmente no ensaio O Déjeuner sur l’herbe de 

Manet” (WARBURG, 2015, p. 349 e segs.). Também é o caso claro da imagem do Laocoonte, 

no painel 6 e depois no 41A, que trata do “páthos do sofrimento”. 

 Fisicamente, o Atlas Mnemosine – a designação mais usada para referir-se à obra – era 

composto de grandes painéis de madeira cobertos de feltro preto, cada um com 170 centímetros 

de altura por 140 centímetros de largura. Sobre eles, Warburg fixava imagens, principalmente 

fotos, de esculturas, pinturas e desenhos, fotografias recortadas de jornais, algumas peças 

publicitárias, justapondo todas essas imagens, conforme uma organização espacial que 

Michaud classificaria como “topográfica” (MICHAUD, 2013, p. 293). Procurava destacar 

semelhanças entre gestos e movimentos presentes em imagens de origem diferente. A 

justaposição destacava as semelhanças entre objetos de origem e conteúdo diversos, apontando 

assim para uma espécie de “patrimônio comum” e deixando aparecer as “afinidades 

extraordinárias” entre si, como define Didi-Huberman (2012, p. 67). 

 O Instituto Warburg tem em seu arquivo reproduções de três versões do Atlas. A 

primeira, datada de maio de 192838, traz os painéis catalogados com A/V e numerados de “1-

43” (por isso, a versão é chamada de “1-43”). Um segundo conjunto é datado de 1929 e conta 

com setenta painéis e 1.050 imagens39. Warburg concebeu duas ordens diferentes para os 

painéis desse segundo conjunto40, gerando as versões chamadas “Pré-penúltima Versão”41, com 

sessenta e nove painéis numerados 1-68 e uma foto a mais com o número 77; e “Penúltima 

                                                 
38 As fotografias dos painéis desta série intitulada Atlas 15.V.1928 e posterior estão arquivadas no Instituto 

Warburg sob o código WIA III.108.7.1.1928. Cf. RUBÍ, 2012, p. 41.  
39 Cf. edição francesa: WARBURG, 2012b, p. 60. 
40 Arquivada no Instituto Warburg sob código WIA III.107.Mnemosyne VI.1929 
41 WIA III.107.3 
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versão”42, com sessenta e sete painéis numerados de 1-65 e mais três fotos sem número (RUBÍ, 

2012, p. 46). 

 A terceira versão do Atlas Mnemosine, chamada de “Última”, é aquela em que Warburg 

e sua equipe trabalhavam quando ele morreu. Esse conjunto maior, inacabado, serve de base 

para as edições do Atlas que conhecemos, em alemão, francês e espanhol (México e Espanha)43. 

Tem sessenta e três painéis com 1.170 imagens44, perfazendo uma média de dezenove imagens 

por painel. Os três primeiros painéis são identificados pelas letras A, B e C; os seguintes, 

numerados de 1 a 79, mas há lacunas: não há registros dos painéis 9 a 19, nem do 65 a 69; e 

alguns painéis contêm numeração diferenciada: há um 23 e outro 23a; um 41 e outro 41a; um 

mesmo painel tem os números 28 e 29; 50 e 51; e um terceiro está numerado com 61, 62, 63 e 

64. Gombrich sugere que os painéis 9 a 19 podem nunca ter chegado a ser montados, apenas 

planejados como continuação do conjunto de painéis 4 a 8, parte de um Compêndio dos antigos 

modelos pré-formatadores, enquanto os painéis 20 em diante estavam destinados já ao 

aprofundamento dos modelos pré-formatados que seriam apresentados no Compêndio (formado 

pelos painéis 4 a 19). Pensando que a morte interrompeu um trabalho em pleno 

desenvolvimento, as lacunas podem realmente ter sido consequência de um desenvolvimento 

combinado de blocos de imagens/temas.  

 O Mnemosine tinha por objetivo inicial “ser uma recapitulação das investigações 

anteriores de Warburg” (GOMBRICH, 1992, p. 266). Por isso, os painéis produzidos para o 

Atlas são dedicados, em sua maioria, a temas dos ensaios e conferências que ele havia escrito 

antes, o que faz com que os oráculos, desde a Mesopotâmia (com seus fígados), sejam o tema 

do painel 1, depois de terem sido um dos assuntos da conferência A Influência da Sphaera 

Barbarica nas tentativas de ordenação cósmica do Ocidente (WARBURG, 2015, p. 289 e 

segs.), proferida na Biblioteca Warburg em 12 de abril de 1925. A astrologia e os mitos gregos 

relacionados a ela, presentes no painel 2, eram tema de diversos estudos de Warburg além de A 

Influência da Sphaera Barbarica, como O Mundo dos Deuses Antigos e o Início do 

Renascimento no Sul e no Norte, de 1908 (WARBURG, 2013, p. 447 e segs.), ou ainda mais 

detalhadamente em A Arte Italiana e a Astrologia Internacional no Palazzo Schifanoia, em 

Ferrara, de 1912 (WARBURG, 2013, p. 453 e segs.). As obras do acervo do palácio italiano 

                                                 
42 WIA III.107.1.1 
43 Alemanha: Der Bilderatlas Mnemosyne. v. 1. Berlim: Akademie Verlag, 2008; Espanha: Atlas Mnemosyne. 

Madri: Akal, 2010;  França:  L'Atlas Mnemosyne. Paris: L'Écarquillé, 2012; México: El Atlas de Imágenes 

Mnemosine. Coyoacan: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2012.  
44 Muitas imagens estão agregadas em uma mesma folha de papel ou fotografia, o que faz com que frequentemente 

a última versão do Atlas apareça com “63 painéis e 971 itens”. 
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compõem o painel 27. A imagem do Laocoonte, que tanto o fascinou e que o autor citou 

diversas vezes em diferentes trabalhos – como no ensaio A Emergência do Estilo Ideal à Antiga 

na Pintura do Início do Renascimento, de 1914 (WARBURG, 2013, p. 231 e segs.) e na 

conferência sobre o ritual da serpente dos índios pueblos, de 1923 (WARBURG, 2015, p. 199 

e segs.) –, está bem no centro do painel 6 e, em diversas versões recriadas, no painel 41a. 

Diferenças e mútuas influências entre as pinturas da Itália e da Holanda são retratadas nos 

painéis 30 e 31 depois de aparecer em diversos escritos de Warburg, como os reunidos na seção 

O Intercâmbio entre as Culturas Florentina e Flamenga do livro A Renovação da Antiguidade 

Pagã (WARBURG, 2013, p. 235-299). As tantas imagens relacionadas aos quadros O 

Nascimento de Vênus e A Primavera (WARBURG, 2013, p. 3 e segs.) compõem o painel 39. 

Há ainda o caso do painel 55, cujas imagens ilustram o estudo sobre o quadro O Almoço na 

Relva e suas referências antigas filtradas pelo Renascimento (WARBURG, 2015, p. 349 e 

segs.). 

 Portanto, uma dimensão do Atlas é ser um banco de ilustrações e uma expressão visual 

dos estudos de Warburg, embora supere essa circunstância ao se mostrar mais completo na 

análise das imagens que servem de tema aos estudos do que as referências anteriores. Como 

não contém muitas explicações textuais além dos apontamentos telegráficos que servem de 

legenda às imagens, funciona como uma forma de apresentar os pensamentos apenas com 

imagens. Como destaca Michaud em uma assertiva polêmica, o Atlas “se referiria não à 

significação das figuras – foi esse sentido que lhe deu Erwin Panofsky –, mas às relações 

mantidas por essas figuras entre si numa disposição visual autônoma, irredutível à ordem do 

discurso” (MICHAUD, 2013, p. 293).  

 Nos painéis, os gestos que Warburg chamou de Pathosformeln se revelam, pela própria 

justaposição das imagens lado a lado, em conjuntos que permitem associações entre imagens 

longínquas na origem, mas ali reveladoras de uma profunda identidade. O estudioso português 

Nuno Felix da Costa, no ensaio Warburg e a Fotografia Contemporânea, afirma que, ao basear 

seu método de trabalho na semelhança das imagens, Warburg recupera uma forma de pensar 

antiga, fazendo associações baseadas na “similitude”, conforme a expressão usada por Foucault 

em As Palavras e as Coisas (COSTA, 2012, p. 141-142), para explicar o pensamento antigo. 

 As imagens de tempos diferentes se encontram pela semelhança significante que 

Warburg estabelece entre elas: sendo semelhantes, superam a distância no tempo ou no espaço 

de sua origem para afirmar o que há de comum entre elas. A lógica epistêmica desse 

procedimento está descrita por Foucault. Ao explicar “as quatro similitudes” (Conveniência, 

Emulatio, Analogia e Simpatia), ele diz: 
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Até fins do século 16, a semelhança desempenhou um papel construtivo no saber da 

cultura ocidental. Foi ela que orientou em grande parte a exegese e a interpretação dos 

textos: foi ela que organizou o jogo dos símbolos, permitiu o conhecimento das coisas 

visíveis e invisíveis, guiou a arte de as representar. O mundo enrolava-se sobre si 

mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando-se nas estrelas e as ervas 

envolvendo nas suas hastes os segredos que eram úteis ao homem. A pintura imitava 

o espaço. E a representação – quer fosse um prazer ou uma lição – oferecia-se como 

uma repetição: teatro da vida ou espelho do mundo, tal era o título de toda a 

linguagem, a sua maneira de se anunciar e de formular o seu direito de falar.45 

(FOUCAULT, s/data, p. 34) 

 

 Warburg sincroniza o assincrônico ou anacrônico unificando aspectos humanos em si, 

independentemente do momento de seu acontecimento ou de sua representação. Em outras 

palavras, ele destrói a percepção da história positivista e afirma uma sincronicidade plena, 

constante, fixa na diversidade das imagens de seu Atlas. O iconologista alemão vai destacar o 

que os artistas medievais e renascentistas já a praticavam, por exemplo, quando vestiam os 

personagens das histórias antigas que retratavam com os trajes de seus contemporâneos. Ao 

igualar as roupas ou construções, o artista presentificava as imagens antigas, mas também 

mascarava os gestos arcaicos, como Warburg comenta em uma das notas sobre o Atlas: 

O segundo desmascaramento exigido da Antiguidade pagã precisou se voltar contra 

um invólucro aparentemente inofensivo: o realismo do traje à francesa, em que se 

disfarçou, na tapeçaria ilustrada de Flandres ou nas ilustrações de livros, o demonismo 

ovidiano46 ou a grandeza da Roma liviana47. (WARBURG, 2015, p. 371) 

  

Gestos, emoções nos rostos e movimentos que revelam a mesma coisa sempre, 

independentemente do lugar ou da época: esse é o resultado buscado por Warburg na produção 

do Atlas Mnemosine, como destaca Didi-Huberman no prefácio de Imagem em Movimento de 

Michaud: “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)” (apud MICHAUD, 2013, p. 25). E também se poderia dizer que 

se manifestam como se estivessem no mesmo espaço, ainda que sejam orientais, ocidentais, do 

sul ou do norte. E assim, Warburg destrói a percepção das distâncias entre lugares e tempos 

diferentes do planeta ao destacar similitudes entre expressões de fontes distantes entre si. O 

                                                 
45 A inspiração no modo de pensar antigo explicado por Foucault guia também o estranho jeito de organizar os 

livros que Warburg adotou para sua biblioteca, pondo lado a lado exemplares não pelos critérios tradicionais da 

biblioteconomia (por temas e ordem alfabética de autores e nomes de livros), mas por uma “Lei da Boa 

Vizinhança”. Ao definir as quatro formas de similitude, Foucault explica: “Para dizer a verdade, esta palavra 

[Conveniência] designa mais a vizinhança dos lugares do que a semelhança. São ‘convenientes’ as coisas que, 

aproximando-se umas das outras, chegam a confinar; tocam-se pelos bordos, as suas fímbrias misturam-se, a 

extremidade de uma designa o início da outra. Desse modo, o movimento comunica-se, tal como as influências, 

as paixões e as propriedades. […] neste continente natural que é o Mundo, a vizinhança não é uma relação exterior 

entre as coisas, mas o sinal de um parentesco, ainda que obscuro”. (apud MICHAUD, 2013, p. 35) 
46 Refere-se a Ovídio (43 a.C. -17 d.C. ou 18 d.C.), poeta romano. (OVÍDIO, 2016) 
47 Refere-se a Tito Lívio (59 a.C.-17d.C.), escritor romano. (TITO Lívio, 2016) 
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autor do Atlas revela, portanto, uma unicidade de tempo e espaço. Ao comprimir as duas 

dimensões pela afirmação da semelhança (similitude) das fórmulas de emoção em locais e 

momentos distantes, Warburg reafirma a unidade e a universalidade dos elementos culturais 

que elegeu para estudar. 

 Apesar dessa sua dimensão supratemporal, o Atlas tem uma ordem cronológica em sua 

organização. Da Mesopotâmia dos primeiros painéis às figuras contemporâneas de Warburg (o 

zepelim, Mussolini e a publicidade dos últimos painéis), há um avanço da origem das imagens 

no tempo, que, no entanto, ali estão para afirmar a atemporalidade ou eternidade dos 

Pathosformeln que retratam. Nas fotos, Mussolini, ao dobrar o papado em Roma, remete ao 

poder dos imperadores daquela mesma capital, tal como era antes de o poder da Igreja se 

consolidar. O zepelim também remete ao duelo titânico dos homens em busca dos poderes 

reservados aos deuses. Assim, a cronologia externa das imagens no Atlas Mnemosine serve 

mais uma vez para reafirmar a permanência dos gestos universais, a eternidade das “fórmulas 

de páthos”. 
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4 LEITURAS CONTEMPORÂNEAS INSPIRADAS EM WARBURG 

 

 

Painel 1: dedicado ao dedo de Deus. Montado pelo autor sob inspiração de Warburg e Ginzburg   



58 
 

 Nas últimas décadas, estudiosos têm se dedicado a aplicar as ideias de Warburg a temas 

culturais contemporâneos. Dois pesquisadores fizeram isso parcialmente, com imagens 

relacionadas a guerras, como é a proposta deste trabalho. O historiador e ensaísta italiano Carlo 

Ginzburg, no ensaio denominado Seu País Precisa de Você (GINZBURG, 2014, p. 61 e segs.), 

interpretou o gesto do dedo em riste presente em cartazes de propaganda política ao longo dos 

últimos cem anos. Já o estudioso de imagens alemão Pablo Schneider, em uma conferência 

promovida pelo Instituto Warburg em Berlim, associou fotos recentes com obras de arte antigas. 

Duas das fotografias que analisou são de conflitos.  

 

 

4.1 GINZBURG, O DEDO DE DEUS E O APONTAR DA CRIANÇA 

 

 Ginzburg, que se tornou conhecido no Brasil pelo sucesso de seu primeiro livro lançado 

por aqui (O Queijo e os Vermes, em 1987), utilizou o conceito de Pathosformel como 

estruturador dos ensaios de uma obra mais recente, Medo, Reverência, Terror (2014), que inclui 

o texto Seu País Precisa de Você. Ao final da apresentação de seu livro, o escritor italiano 

conclui: 

A noção de Pathosformeln ilumina as raízes antigas de imagens modernas e a maneira 

como tais raízes foram reelaboradas. Mas o instrumento analítico que nos foi legado 

por Warburg pode ser aplicado a fenômenos muito diferentes daqueles a que se 

destinava inicialmente. (GINZBURG, 2014, p. 12) 

 

 Ginzburg vai atualizar o método, ou “instrumento analítico”, de Warburg para revelar 

“fórmulas de páthos” nos cartazes de convocação de voluntários para alistamento militar usados 

pelos ingleses no início da Primeira Guerra Mundial. No texto, definido pelo autor como um 

“estudo de caso de iconologia política”, ele estuda os pôsteres – comuns em países em guerra 

ou em crise política ao longo do século 20 – que associam um slogan que diz algo como: “Você 

tem um dever a cumprir” a imagem de um líder militar ou popular apontando o dedo para quem 

lê. Esses cartazes todos se baseiam em um que foi produzido pelo governo britânico para 

convocar  voluntários ao combate no início da Primeira Guerra Mundial. 

 Quando se iniciou o conflito, a Grã-Bretanha tinha um líder militar muito popular, lorde 

Horatio Herbert Kitchener (1850-1916), àquela altura já idoso. Ele havia sido nomeado ministro 

da Defesa em 1914 exatamente por sua capacidade de animar a população e obter adesões ao 

alistamento de voluntários a fim de aumentar o contingente das forças armadas e emprestou sua 

imagem a pôsteres espalhados por todo o país que diziam: “Britânicos, (lorde Kitchener) quer 
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você. Junte-se ao Exército de seu país. Deus salve o Rei!” O nome de Kitchener não estava 

escrito, era substituído pela imagem de seu rosto e o dedo apontado para o espectador. 

 

 
Imagem 1: cartaz com lorde Kitchener divulgado no início da  

Primeira Guerra Mundial  

 

O efeito foi imenso, atraiu centenas de milhares de soldados voluntários, surpreendendo 

o próprio governo britânico, assim como os de outras nações, como se pode depreender do fato 

de que inúmeros clones foram produzidos desde então, tanto para esforços militares como para 

publicidades de produtos e mesmo antipropaganda. Ainda na Primeira Guerra Mundial, 

cartazes semelhantes foram produzidos por outros contendores. 

 “Você tem um dever a cumprir” ou “Tio Sam quer você” e seus congêneres se tornaram 

clássicos da comunicação política do século 20. No Brasil, o modelo foi usado pelos rebeldes 

paulistas na Revolução Constitucionalista de 1932. Um soldado vestido com as cores do Estado 

acompanhava o slogan: “Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência”. 

 

 
Imagem 2: versão brasileira do cartaz, usada na Revolução de 1932 em São Paulo 
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  Ginzburg procura dissecar a origem da eficiência dessa convocação, que a fez ser 

copiada inúmeras vezes por governos e partidos, por propaganda política ou até mesmo em 

publicidade comercial. Ele vai mostrar como esse efeito pode ser explicado porque as peças 

recorrem a uma Pathosformel presente em pinturas romanas e gregas que só sobreviveram aos 

séculos nas referências feitas pelo escritor romano Plínio, o Velho, em sua História Natural. 

Ginzburg seleciona e comenta alguns trechos do autor antigo: 

Minha tentativa de pôr em ação o argumento de Warburg começará com três 

passagens do livro 35 da História Natural de Plínio, o Velho, uma seção inteiramente 

dedicada a artistas gregos e romanos. A primeira se ocupa de Fâmulo, pintor da época 

do imperador Augusto. Ele era, escreveu Plínio (XXXV, p.120), “um artista digno e 

severo, mas também muito afetado; era dele uma Minerva que via o espectador 

independentemente de onde ele estivesse olhando” (spectantem spectans, quacumque 

aspiceretur).  

A segunda passagem [...] é sobre Apeles, o famoso pintor grego:  

‘Ele também pintou Alexandre, o Grande, segurando um raio, 

no tempo de Ártemis em Éfeso, por um pagamento de vinte 

talentos de ouro. Os dedos parecem se projetar da superfície, e o 

raio dá a impressão de estar fora do quadro [...]; os leitores 

devem lembrar que tudo isso foi produzido por quatro cores’. 

Uma terceira passagem [...] esclarece indiretamente o significado da anterior. O 

retrato que Apeles fez de Alexandre como Zeus, com os dedos que se projetam e 

seguram um raio, dependia de um escorço extremado, um artifício visual que fora 

levado à perfeição por outro pintor, Pausias. Diz Plínio: 

“Mas Pausias também fez quadros grandes, como, por exemplo 

o sacrifício de bois que antigamente podia ser visto no Pórtico 

de Pompeu. Inventou um método de pintar que a seguir foi 

copiado por muitos, mas nunca igualado por ninguém; a 

principal inovação é que, embora quisesse mostrar o longo corpo 

de um boi, ele pintava o animal de frente para o espectador, e 

não de lado, e o grande tamanho do boi é plenamente expresso”. 

(GINZBURG, 2014, p. 74-75).” 

 

  Ginzburg demonstra que essas duas pinturas da Antiguidade continham elementos que 

estariam presentes como Pathosformeln e garantiriam o efeito convincente e mobilizador dos 

pôsteres de lorde Kitchener e de todos os seus sucedâneos: a capacidade de olhar para o 

observador de qualquer ângulo que ele observe e o dedo que se projeta da superfície (por um 

método pictórico que parece ser uma perspectiva renascentista intuída por Pausias muitos 

séculos antes do Renascimento) remetem o espectador contemporâneo à emoção do cidadão 

romano diante das duas imagens que, lá explicitamente e na Inglaterra de forma sugerida, 

retratam a potência divina.  

 O dedo como o de Zeus e o olhar como o de Minerva são dois gestos significativos 

presentes em imagens arcaicas, oriundos de ritos religiosos e imagens pagãos, e contêm a 

essência definidora do Pathosformel de Warburg. No caso, os dois elementos arcaicos ganham 

uma “pós-vida” nos pôsteres contemporâneos, como uma transposição do recurso religioso para 
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a mobilização energética de uma massa de britânicos, e posteriormente de outros povos, para a 

política, ou para a guerra, que é a sua continuação por outros meios, como ensinou Clausewitz48. 

 O gesto de apontar o dedo compõe o repertório do comportamento fundamental do 

homem, até mais que isso, é exatamente o primeiro gesto semiótico, como explica o psiquiatra 

e ensaísta francês Boris Cyrulnik em seu Resiliência (2003): “Quando uma criança de dez 

meses indica um objeto apontando com o indicador, realiza o primeiro ato semiótico” 

(CYRULNIK, 2003, p. 84). Esse gesto foi, por muito tempo, considerado essencialmente 

humano, um elemento de distinção entre as capacidades do homem e dos outros animais, 

mesmo dos grandes primatas. Os estudos mais recentes, no entanto, revelaram a capacidade de 

diversos animais de apontar para comunicar a localização ou a presença de algo, além de 

confirmar o uso das mãos para compor esse gesto como frequente entre primatas. O uso do 

indicador, embora menos comum, se manifesta também, como afirma Franz de Waal em A Era 

da Empatia: 

É muito raro que os grandes primatas apontem coisas uns para os outros. Talvez eles 

não precisem de sinais tão explícitos quanto aqueles empregados por nós, já que são 

muito perspicazes na leitura da linguagem corporal. Mas há alguns relatos do gesto 

de apontar com a mão, um deles observado por mim na década de 1970. (DE WAAL, 

2010, p. 219-220) 

 

 Ele fala de uma fêmea que, durante conflito com outra, beija seu macho buscando sua 

proteção e seu envolvimento e em seguida aponta a oponente. 

 Esses atos de comunicação derrubaram a convicção, até então predominante na ciência, 

que entendia o gesto como exclusivo dos homens porque seria consequência do uso da fala: 

“Aquele simples ato de comunicação desmentiu todo um conjunto da literatura que vincula o 

gesto de apontar à linguagem e, desse modo, não deixa nenhum lugar para as criaturas não 

linguísticas” (IDEM, p. 215). 

 Exatamente essa condição universal e imediata de comunicação pelo gesto é que faz 

com que a imagem do pôster do lorde Kitchener seja um Pathosformel. 

 Se é raro entre os primatas, o gesto dêitico é comum e fundamental na linguagem 

humana. Segundo Cyrulnik, judeu que escapou muito pequeno de ir para um campo de 

concentração (onde os pais foram mortos) e por isso se dedicou ao estudo dos traumas 

psicológicos e a sua recuperação, o gesto de apontar realiza uma função tranquilizadora no 

bebê, ao permitir a operação semiótica (por realizar a substituição do objeto por uma indicação), 

                                                 
48 Carl von Clausewitz (1780-1831) foi um general da Prússia (hoje parte da Alemanha), É considerado o grande 

estrategista militar e teórico da guerra do início do século 19. É autor do clássico Da Guerra (CLAUSEWITZ, 

2017) e autor da frase: “A guerra é a continuação da política por outros meios”.  
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fazendo com que seja compreendido pelo interlocutor e viabilizando a comunicação. É o que 

narra o autor: “O aparecimento deste gesto dêitico, sempre dirigido a alguém, permitira-lhe [ao 

bebê] adquirir, muito antes da palavra, uma função tranquilizadora. Se não tivesse adquirido 

este gesto designativo, que lhe permitia exprimir-se e comunicar com a figura de vinculação, 

teria continuado a chorar e a orientar os comportamentos para o próprio corpo, a fim de tentar 

apaziguar-se um pouco” (CYRULNIK, 2003, p. 85). 

 Mas nos pôsteres quem aponta é um ente superior, como um “Deus”, e o que ele quer – 

o espectador bem sabe – é o próprio espectador, ele mesmo. Sua primeira reação é deslocar-se 

para um lado, para outro, olhar atrás, sobre os ombros, em busca de alguém para dividir o fardo 

da missão. Até constatar a onipotência divina daquele olhar que vê a todos como a cada um, 

que, mesmo sem se mover, se desloca, persegue o olhar do espectador para convocá-lo à fé e à 

submissão. Na versão contemporânea, o apelo é pela conscrição ou por ouro, sacrifícios 

terrenos. 

 É também a combinação entre o “gesto dêitico” de uma espécie de herói e o olhar que 

acompanha o espectador em qualquer ângulo em que se posicione que garante a potência da 

foto de Oliver Noonan mostrando um militar norte-americano durante ataque da guerrilha 

vietcongue, no Vietnã, em uma rara combinação dos dois elementos explorados por Ginzburg: 

 

 
Imagem 3: soldado americano sob ataque vietcongue (1969), 

em detalhe de foto de Oliver Noonan  

 

 Já a combinação entre um olhar sem a onidirecionalidade de Minerva e um dedo que 

parece sem mira tiram a potência da imagem do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao 
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posar para esta foto de Fabio Braga (FolhaPress). A “fórmula da emoção” carece de elementos 

precisos para se realizar. 

 

 
Imagem 4: Fernando Henrique Cardoso (2009) 

em foto de Fabio Braga/FolhaPress.  

 

 O dedo acompanhado do olhar exerce sobre o observador um duplo domínio, que em 

outros animais não é tão completo. O gato observa os olhos de seu interlocutor e, ao fazer “eye 

contact”, volta seu próprio olhar para o objeto de sua atenção. Também o cachorro “trai” ou 

“comunica” sua preocupação ao olhar alternadamente os olhos de seu mestre e um objeto de 

preocupação. 

 Embora mais semelhantes aos humanos, os macacos também comportam o olhar como 

o dos gatos e cachorros, enquanto apontam para indicar atenção com a mão inteira, em um gesto 

mais próximo ao que faz um líder político ou militar para indicar a direção de uma marcha. São 

raras as oportunidades em que usam o dedo indicador, como narra Waal em A Era da Empatia. 

Segundo o primatólogo, os estudiosos acreditam mesmo que os grandes primatas só passem a 

utilizar o indicador em consequência da convivência com humanos (com quem é mais fácil 

comunicar apontando esse dedo para indicar algo). 

 O primatologista holandês lembra que, mesmo entre humanos, o gesto de apontar tem 

óbices proporcionais à sua eficiência. 

Também na nossa espécie há muitas situações em que apontamos sem usar as mãos. 

Na verdade, em muitas partes do mundo esse gesto é considerado um tabu. Em 2006, 

uma importante organização de saúde aconselhou as pessoas que viajam a negócios a 

evitar completamente o gesto de apontar com o dedo, uma vez que muitas culturas o 

consideram rude.  (DE WAAL, 2010, p. 216) 
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Imagem 5 (à esq.) e Imagem 6 (à dir.): os candidatos Aécio Neves e Dilma Rousseff:  

o dedo em riste se tornou tema de campanha eleitoral em 2014 

 

 Apontar o dedo em riste é um gesto tão significativo, até agressivo, como destaca De 

Waal, que acabou se tornando tema de intenso debate na campanha eleitoral brasileira de 2014, 

quando políticos do Partido dos Trabalhadores, em apoio à recandidatura da presidente Dilma 

Rousseff, criticaram o candidato de oposição, o tucano Aécio Neves, por ter, em um debate na 

televisão, apontado o dedo em direção à candidata à reeleição. Esse poder é certamente 

preponderante para garantir a potência do pôster de lorde Kitchener e seus sucedâneos. 

 

 

4.2 SCHNEIDER E O MOVIMENTO ANTIGO NA FOTO CONTEMPORÂNEA 

 

 Outro ensaísta contemporâneo que usa a matriz de Warburg para analisar imagens atuais 

é o alemão Pablo Schneider. Em palestra proferida em 2008, em uma conferência dedicada a 

estudos sobre Warburg em Berlim, Schneider usou o conceito de Pathosformel para apontar, 

em fotografias publicadas pelo jornalismo daquele momento, movimentos expressivos 

semelhantes a outros retratados em obras renascentistas, em imagens antigas ou recentes.  

 Schneider é um historiador da arte ligado à Universidade Humboldt, em Berlim, e às 

Universidades de Hamburgo e Bamberg, também na Alemanha. Desde 2001, ele desenvolve 

estudos de iconologia inspirados no legado de Warburg. Em 2008, proferiu a conferência 

denominada Distanzfragen – Die Pathosformel als Denkbild (“Questões de Distância – 

Fórmula de Páthos como Imagem de Pensamento”) em um evento chamado Jornada do Espaço 

de Pensamento da Circunspecção:Formas, Motivos, Materiais, organizado pelo Instituto 

Warburg em Berlim. 
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 O título do trabalho faz referência à primeira frase das notas que Warburg escreveu 

como apresentação do Atlas Mnemosine: 

A criação consciente da distância entre si e o mundo exterior pode ser designada como 

o ato básico da civilização humana; tão logo esse espaço intermediário se torne o 

substrato da figuração artística, satisfazem-se as precondições para que tal consciência 

da distância possa se tornar uma função social duradoura. (WARBURG, 2015, p. 363) 

 

 O texto estuda a semelhança entre imagens obras de arte, principalmente pinturas 

renascentistas, e fotografias recentes, para apontar a ocorrência de Pathosformeln em imagens 

contemporâneas. É o caso da comparação que o autor faz entre o quadro A Batalha de Alexandre 

em Isso49, episódio de 333 a.C. pintado em 1529 pelo alemão Albrecht Altdorfer, e uma 

fotografia do ataque que resultou no incêndio da embaixada da Dinamarca em Beirute50 em 

2006. As duas imagens são produzidas a partir de um ponto de vista superior. “As tropas [no 

quadro de Albrecht] estão em contrabalanço e, adicionalmente, sua dinâmica é carregada pela 

visão da planície e sua discreta elevação no plano de fundo”, descreve o autor. Já na fotografia 

do ataque no Líbano: 

Partindo de um ângulo superior, o olhar sobrevoa uma rua que, ao fundo, também se 

eleva. No plano intermediário da imagem, à direita, vê-se o edifício em chamas diante 

do qual movimenta-se a massa de manifestantes. O alinhamento dos homens que, na 

parte inferior, olham da esquerda para a direita, mostra a disposição da ação em geral. 

A fumaça que sai pelas janelas do segundo andar expande-se em direção ao centro da 

imagem e concebe o objeto temático da massa, que se posiciona hostilmente diante 

do edifício. Mesmo que a cena da embaixada em chamas não seja uma imagem 

historicamente concebida, está completamente de acordo com as técnicas da 

composição visual. Devido a sua fundamentação histórica, tais regras formam um 

sistema relacional que parece consistir numa grande narrativa. (SCHNEIDER, 2016, 

p. 4-5) 

 

 
À esq., Imagem 7: detalhe de A Batalha de Alexandre em Isso (1529), de Albrecht Altdorfer. 

À dir., Imagem 8:  ataque à embaixada da Dinamarca em Beirute (2006), em foto de Mohamed Azakir/Reuters.  

 

                                                 
49 O nome do quadro faz referência à Batalha de Isso, em que Alexandre, o Grande conseguiu decisiva vitória 

contra as forças do rei persa Dario, abrindo caminho para a conquista da Pérsia. (BATALHA de Isso, 2016) 
50 O ataque à Embaixada da Dinamarca em Beirute, em 2006, foi considerado um protesto contra publicação de 

caricaturas do Profeta Maomé pelo jornal dinamarquês Jyllands-Posten em 2005. (POLÊMICA das caricaturas da 

Jyllands-Posten sobre Maomé, 2017) 
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 O estudioso faz comparação semelhante entre a foto do hasteamento da bandeira dos 

EUA em Iwo Jima51, no Japão, em 1945, e “O Erguimento da Cruz” (1633), de Rembrandt. A 

fotografia de Joe Rosenthal, hoje é sabido, foi encenada: a primeira bandeira, que efetivamente 

foi hasteada para marcar a conquista da ilha, foi considerada pequena demais para a imagem 

histórica. Uma outra foi levada duas horas depois, e a cena, remontada.  

A primeira situação pode ser entendida como fabricação de imagem, enquanto a 

segunda precisa também ser considerada como componente de uma série. Com isso, 

seus processos de tratamento denominam-se, respectivamente, preparação e seleção. 

Além disso, não se pode atribuir à pintura em questão nenhuma ambição 

documentária. Rembrandt mostra o momento no qual o movimento se detém na 

iminência do ato. O vigor de cada participante precisa ser captado naquele instante e, 

portanto, há um curto período no qual o fluxo se interrompe para, logo em seguida, 

ser retomado com grande energia. Isso também é notado no corpo de Cristo, que 

realiza em si a completa tensão da cruz sendo erguida. Assim, a racionalidade do tipo 

de movimento numa pausa forçada pode gerar uma fórmula de páthos. (SCHNEIDER, 

2016, p. 6) 

 

 
À esq. Imagem 9: soldados cravam a bandeira dos EUA em Iwo Jima, em foto montada por Joe Rosenthal (1945). 

À dir., Imagem 10: O Erguimento da Cruz (1633), de Rembrandt  

 

 A expressão visual da iminência do movimento, de um gesto que o espectador reconhece 

e por isso mesmo prevê o próximo momento-movimento, é exatamente a característica da 

técnica pictórica antiga recuperada pelos artistas do Renascimento, segundo Warburg. Sua tese 

nasce em consequência de sua percepção diferente das esculturas e pinturas do Renascimento 

que vira em Florença, nas quais sentia a expressão do movimento como expectativa ou 

iminência. Podemos dizer que o nascimento do primeiro ensaio publicado por Warburg se deve 

                                                 
51 Batalha decisiva, terminada em 23 de fevereiro de 1945, abriu caminho para a vitória aliada contra o Japão, na 

Guerra do Pacífico, encerrando a Segunda Guerra Mundial. 
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à constatação desse momento que antecipa e sugere o movimento, como aquele de que fala 

Schneider. 

 O estudo de Schneider apresenta ainda comparações entre fotografias de grupos de 

líderes poderosos andando juntos para uma apresentação à imprensa. O pesquisador traça 

paralelos entre uma imagem de Adolf Hitler em visita a Paris logo após a conquista da capital 

francesa por seu exército e outra de George W. Bush e ministros de seu governo. Confronta 

ainda uma cena de encontro da chanceler alemã Angela Merkel com líderes parlamentares com 

uma do filme Cães de Aluguel, de Quentin Tarantino. Entre essas fotos e as demais publicadas 

no mesmo grupo analisado, o crítico vê em comum nos personagens retratados o mesmo 

“movimento em direção ao observador, frequentemente utilizado na fotografia do século 20”, 

que ele associa a gestos autoritários. 

Ao detectar a presença em fotografias contemporâneas de movimentos expressivos 

presentes em obras do Renascimento que, por sua vez, parecem inspiradas em cenas ou 

referências arcaicas, Schneider procura ressaltar a relação de continuidade entre elas. Entende-

as como expressão da cultura imagética que se manifesta na obra do fotógrafo, seja pela imagem 

que produz, seja pelo processo de edição, que escolhe para divulgação uma foto específica entre 

inúmeras produzidas.  

Fotos jornalísticas não são imagens ao acaso e o fato de serem escolhidas dentro de 

uma grande série torna o processo inexorável. Seu alinhamento numa linguagem 

imagética, cujas formas estão vinculadas a um contexto histórico, pode ser tomado 

como exemplo. (SCHNEIDER, 2016, p. 4)  

 

Schneider relaciona sua afirmação sobre essa presença de Pathosformeln na fotografia 

contemporânea ao pensamento de Warburg sobre a continuidade da memória visual, que segue 

consistente em outros meios além da pintura. É esse o caminho que este trabalho pretende 

trilhar, revelando a presença de “fórmulas de páthos” na fotografia de guerra. O objetivo aqui 

é encontrá-las – arqueologicamente preservadas ou mesmo atualizadas e até energeticamente 

invertidas. 
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5 PATHOSFORMEL NA FOTOGRAFIA DE GUERRA  

 

 O objetivo deste trabalho é mostrar como a fotografia de guerra contém Pathosformeln, 

conforme a definição de Warburg, que potencializam o impacto das imagens nos espectadores. 

A hipótese é que a fotografia de conflitos se encaixe na tradição iconográfica da humanidade e 

seus autores captem e revelem imagens que contêm gestos expressivos de emoção, 

reconhecíveis imediatamente por quem as olha. Para tanto, busquei fotografias presentes em 

antologias de fotos de guerra famosas ou consagradas, reconhecidas por pesquisadores e 

curadores, citadas em enciclopédias e associadas a estudos e referências sobre conflitos. Nessas 

imagens, procurei destacar os elementos significativos presentes em imagens clássicas usando 

a associação pela semelhança, como fez Warburg.  

 As próximas páginas contêm o ponto fulcral deste trabalho, a justaposição de imagens 

tradicionais de inspiração mítica ou religiosa, frequentemente renascentistas, e fotografias de 

guerra. Dividi as imagens em grupos que têm em comum um ou alguns elementos que se 

relacionam com ensaios de Warburg. Os grupos estão dispostos em painéis, no rastro do que o 

estudioso alemão compôs. 

Início com um conjunto de imagens que fortemente revelam movimento. Recorro a uma 

forma antiga recuperada no Renascimento e a uma fotografia de guerra com a característica que 

Robert Capa denominou “ligeiramente fora de foco”. Em seguida, passo a dois conjuntos que 

remetem à influência que A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, de Darwin, 

exerceu sobre Warburg. Depois, seguem outras “fórmulas de emoção”. 
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5.1 A EXPRESSÃO DO MOVIMENTO 

 

 
Painel 1, montado pelo autor e dedicado à expressão do movimento 

 

 Warburg, conta Gombrich, costumava atribuir à influência do clássico ensaio Laocoonte 

ou Sobre as Fronteiras da Pintura e da Poesia (LESSING, 2011), o direcionamento que deu a 

seus pensamentos por toda a vida. Segundo o biógrafo, inicialmente, os principais problemas 
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levantados pelo texto de Lessing que intrigariam Warburg eram “questões abstratas como a 

natureza da imagem visual e sua função própria dentro da hierarquia dos signos”, embora 

também o tenha fascinado “o problema da expressão do sofrimento, do comedimento e do 

abandono em estados emocionais extremos” (GOMBRICH, 1992, p. 35).  

Aos 22 anos, no entanto, ao chegar a Florença para estudar o Renascimento, Warburg 

se defronta com uma questão adicional: a expressão do movimento na escultura e na pintura. 

Trata-se de questão correlata, uma vez que o movimento que desperta sua atenção são os gestos 

de expressão de emoções extremas a que se dedicou Lessing. Começava ali a nascer o doutorado 

de Warburg. 

 O jovem estudante, impactado pelas obras renascentistas que pululavam à sua frente na 

cidade italiana, sente que as imagens “pareciam desejosas de plasmar a transitoriedade” (IDEM, 

p. 54), ou seja, revelar o movimento, antecipá-lo aos olhos do espectador, permitir que o 

observador intuísse uma transição na cena retratada, ver o movimento em um bloco de pedra 

estática ou nos traços pictóricos. E, nesse sentido, ele “entra em conflito” com as conclusões 

opostas de Lessing, segundo quem “o âmbito da escultura era a plasmação de motivos estáticos” 

e para quem “os signos visuais estão fixados para sempre, prestando-se mais deste modo à 

representação do relativamente imóvel” (IDEM). 

 Seus estudos, que resultarão na tese sobre os dois quadros de Botticelli, vão então 

apontar as técnicas que os artistas do Renascimento, inspirados na imitação das formas adotadas 

na Antiguidade, vão usar para expressar o movimento, especificamente as representações de 

roupas e cabelos esvoaçantes em pessoas que correm ou são atingidas pelo efeito do vento 

(como fez Botticelli ao pintar Zéfiro soprando os cabelos de Vênus) e, posteriormente, as 

imagens de corpos retorcidos que expõem músculos do corpo humano em posição de realizar 

movimentos imediatamente reconhecíveis pelo espectador (gestos expressivos de sentimentos 

psicológicos paradigmáticos como horror, dor, medo, os “estados emocionais extremos”). 

 Voltemos ao conjunto escultórico romano Laocoonte, que empresta seu nome ao ensaio 

de Lessing e é a expressão perfeita dessa técnica antiga, razão pela qual será estudada e 

reproduzida pelos artistas renascentistas: o sacerdote atacado por serpentes repete gestos 

universais, seu rosto tem a expressão de terror diante da morte, seu corpo se retorce em reação 

automática diante da dor absoluta e do pânico, com todos os músculos enrijecidos por uma 

grande descarga de adrenalina diante da mordida que a serpente está a um átimo de desferir em 

sua cintura. É o movimento que Michaud descreve como “o corpo tomado num jogo de forças 

não dominadas por ele”. São as reações irrefletidas reconhecíveis por sua universalidade, 

conforme revelou Darwin em A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais. 
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 Em fragmento escrito em 27 de março de 1889, em meio ao trabalho de pesquisa que 

resultaria no doutorado, Warburg esquematiza uma evolução em dois momentos na forma de 

expressão do movimento na arte italiana. Segundo Gombrich, o esquema ficou assim: 

(A) Primeira metade do Quattrocento 

(1) Movimento da roupagem sem motivação do corpo (que a veste). 

(2) Movimento da roupagem contrário à natureza. 

(3) Influxo da antiguidade: escultura, pintura. 

(B) Segunda metade do Quattrocento 

(1) Movimento da roupagem enquanto o corpo está em movimento. 

(2) Movimento da roupagem contrário ao curso natural das coisas. 

(3) Influxo da antiguidade: pintura e escultura. (GOMBRICH, 1992, p. 57) 

 

 

 

Reprodução do Painel 39 do Atlas Mnemosine: a Ninfa em movimento 

 

 Quarenta anos depois de escrever esse fragmento citado por Gombrich, Warburg se 

dedicava à produção de seu Atlas Mnemosine, no qual reuniu a expressão visual de seus 

trabalhos sobre o assunto no painel 39, cuja referência era exatamente “a Ninfa em movimento”. 
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 Na mesma época em que Warburg concebia o Atlas, a partir da segunda metade dos 

anos 1930, meio século depois da pesquisa sobre os quadros de Botticelli, a fotografia de guerra 

estava perto de atingir sua plena maturidade, com o desenvolvimento de novas câmeras 

fotográficas portáteis, que usavam filmes de 35 milímetros e tinham seu visor na parte de trás, 

o que fazia com que o fotógrafo as utilizasse ao nível do rosto, com um olho no visor e o outro 

“vendo o mundo”, por assim dizer. Isso dava agilidade e segurança ao profissional, além de 

tornar mais baratos e acessíveis os filmes (a película de 35 milímetros já era usada no cinema, 

o que a tornava mais fácil de ser encontrada e mais barata se comprada em grandes 

quantidades). O ícone dessa geração foi a Leica 1 com lente de 50 milímetros, lançada em 1925, 

primeiro modelo da marca alemã. 

 A lente de 50 milímetros é denominada “lente normal”, por ser considerada aquela que 

reproduz com maior fidelidade o campo focal do olho humano. Lentes mais curtas (“grande-

angulares”) ampliam o campo de visão da câmera (incluem elementos que estão nas laterais) e 

obtêm imagem focada de elementos mais próximos da objetiva (que na lente normal aparecem 

desfocados), mas distorcem a imagem, atribuindo-lhe uma circularidade (quanto menor o 

comprimento da lente, mais “redonda” aparecerá a fotografia). Já as lentes mais longas 

(teleobjetivas) ampliam os elementos mais distantes, porém, ao mesmo tempo, reduzem a 

percepção da distância entre os objetos, “chapando o fundo”: elementos que estão a diferentes 

distâncias da câmera tendem a aparecer lado a lado. Essas diferentes distorções da “verdadeira” 

aparência dos objetos ou de sua localização nas outras lentes é que fazem a lente 50 milímetros 

ser considerada mais realista.  

Ela era adotada por fotógrafos como Robert Capa, um “early adopter” da Leica 1, e 

outros contemporâneos seus, como Henry Cartier Bresson e David “Chim” Seymour. Nos anos 

1930, a Leica e suas concorrentes já ofereciam a possibilidade de troca de lentes: durante o 

trabalho, o fotógrafo poderia mudar a opção e usar, por exemplo, uma grande-angular para 

incluir mais elementos no fotograma ou para fazer foto de um objeto desde muito perto sem 

perder o foco. Poderia ainda escolher uma teleobjetiva para captar, de forma ampliada, uma 

imagem distante.  

Robert Capa, no entanto, só tinha consigo lentes 50 milímetros, capazes, segundo ele, 

de produzir imagens mais “verdadeiras”, o que o levava a atribuir ao mesmo tempo um padrão 

ético e estético a suas fotografias. Ao longo de sua vida, ficaram célebres seus comentários, que 

se tornariam como que “mandamentos” (SERVA, 2012b) da fotografia de guerra: uma foto não 

é boa quando não é feita suficientemente de perto; uma foto de guerra precisa ser “ligeiramente 

fora de foco”. 
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 Tanto a prática de Capa e sua geração pioneira dos anos 1930 como os escritos que ele 

(sobre seus dois “mandamentos”) e Cartier-Bresson (sobre “o momento decisivo”) fizeram com 

que a fotografia de guerra alcançasse entre 1930 e 1945 seu momento de amadurecimento. 

Nesse período, ocorreram os dois conflitos que serviram de tema para o desenvolvimento do 

gênero, a Guerra Civil Espanhola (1936-39) e a Segunda Guerra Mundial (1939-45). 

 Nesse sentido, Capa e Bresson são para a fotografia de guerra como Leonardo da Vinci 

para o Renascimento: mestres que uniram a produção artística – tornada referencial de obras-

primas – a textos de reflexão teórica sobre o estilo adotado. 

 Além da questão da distância (focal da lente, dos objetos e do fotógrafo em relação à 

cena que retrata), Capa lidou intensamente com a questão da expressão do movimento na 

fotografia, o que ele experimentou e desenvolveu como técnica e descreveu em diferentes 

situações como teoria. O resumo de seu estilo para captar o movimento é o que ele chamava de 

“ligeiramente fora de foco”. 

 Com esse estilo, Capa explorava um paradoxo da técnica fotográfica. Antes, no início 

do desenvolvimento da fotografia, a química dos negativos e o mecanismo das câmeras exigia 

tempos longos de exposição. Naquela metade do século 19, as fotos tinham que ser posadas, as 

pessoas ficavam paradas; os elementos desapareciam quando se moviam ou se desfazia o seu 

contorno.  

 Desde a virada do século 19 para o 20, os equipamentos fotográficos já retratavam 

objetos em movimento, mesmo velozes, como carruagens, cavalos correndo e mesmo trens, 

que pareciam parados. Aí residia o paradoxo: quanto mais rápidos os obturadores, mais 

estáticos os objetos pareciam nas imagens. Michaud trata dessa contradição em Aby Warburg 

e a Imagem em Movimento (MICHAUD, 2013, p. 48-49), ensaio que traça um paralelo entre as 

reflexões de Warburg sobre expressão da “vida em movimento”, como Warburg define a arte 

do Renascimento, e o desenvolvimento da fotografia. Michaud não diz, mas Capa 

aparentemente resolve a contradição ao concluir que “a foto sem foco perfeito e com baixa 

velocidade de exposição produz mais verossimilhança que a nítida” (SERVA, 2016). 

 Os arquivos de seus trabalhos, alguns  reunidos na chamada “Valise Mexicana” 

(YOUNG, 2010), mostram que a técnica da foto “ligeiramente fora de foco” como expressão 

de movimento foi desenvolvida ao longo do conflito espanhol. Talvez sua principal obra, pelo 

menos a mais famosa, a foto chamada O Instante da Morte ou Morte do Soldado Espanhol, 

tenha sido um ensaio da técnica. Foi o que concluiu seu companheiro de cobertura da Guerra 

Civil Espanhola, o jornalista O.D. Gallagher, quando o testemunhou, vendo a foto pela primeira 

vez publicada, exclamar: “Se você quer boas fotos de ação, elas não podem estar em perfeito 
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foco. Se sua mão treme um pouco, então você terá uma boa foto” (KNIGHTLEY, 1976, p. 

212)52. Mais tarde, nas suas memórias da cobertura da Segunda Guerra Mundial, Capa escreveu 

que as fotos que tirou da invasão aliada da Sicília não eram obras-primas, estavam “ligeiramente 

fora de foco”, mas foram únicas – e isso garantia seu valor como “furo”. 

 

 

Imagem 1: O Instante da Morte ou Morte do Soldado Espanhol, foto de Robert Capa (1936) 

 

 A técnica era tão importante para Capa que ele usou a expressão como título do livro de 

memórias que escreveu ao final do conflito. A forma mais perfeita de sua ideia parecem ser os 

11 fotogramas que sobreviveram dos dois filmes que fotografou durante a invasão aliada da 

                                                 
52 The First Casualty, de Phillip Knightley, publicado pela primeira vez em 1975, é uma pioneira história dos 

correspondentes de guerra. Foi a primeira obra a colocar em questão as condições em que foram produzidas as 

fotos do(s) soldado(s) morrendo na Espanha, em um capítulo sobre a Guerra Civil (1936-1939) que discute o 

engajamento de lado a lado que marcou a cobertura do conflito. Ao entrevistar pessoas que participaram da 

cobertura com Capa, perguntando o que e em que condições exatamente “a foto” (Knightley só conhecia uma 

foto), acabou encontrando diversas explicações diferentes e contraditórias, uma das quais, de O.D. Gallagher, 

afirmava que, em uma época de calmaria no front, Capa e outros correspondentes reclamaram que não tinham 

material para enviar a suas publicações. “Um oficial Republicano disse então a eles que indicaria uns soldados 

para encenar algumas manobras para que pudessem fotografar. Capa voltou ao final do dia feliz com o que tinha 

produzido. Quando a fotografia chamada O Instante da Morte foi publicada, Gallagher diz ter comentado com 

Capa como a foto parecia genuína, pois ela não estava exatamente em foco. “Ele [Capa] deu uma boa risada e 

disse: ‘Se você quer ter boas fotos de ação, elas não devem estar exatamente em foco. Se a sua mão treme um 

pouco, então você consegue uma boa foto de ação’”. Depois de outras investigações, Knightley conclui: “No final, 

a emocionante fotografia do ‘momento da morte’, como outros tantos aspectos da Guerra Civil Espanhola, revela 

não ser exatamente o claro e simples documento de um fato real como parecia ser à primeira vista” (KNIGHTLEY, 

1976, p. 212). 



75 
 

Normandia53 (França) também chamada “Dia D” ou “Operação Overlord”, que marcou o início 

da libertação dos países ocupados pelo exército alemão na Segunda Guerra Mundial. As 

imagens que Capa fez no pouco tempo entre sair e voltar para o barco – supostamente54 durante 

a invasão da praia de Omaha, onde ele desembarcou – parecem estar “absolutamente fora de 

foco”, com os personagens esfumaçados. Ao referir-se a essas fotos, em seu livro de memórias, 

ele diz: “Sete dias depois, fiquei sabendo que as fotos que eu tinha tirado na Easy Red (a lancha 

de desembarque) eram as melhores da invasão. Mas o animado assistente do laboratório, ao 

secar os negativos, havia usado calor demais, e as emulsões derreteram e escorreram diante de 

todos os olhos do escritório de Londres” (CAPA, 2010, p. 101). E conclui: “As legendas 

debaixo das fotos borradas pelo calor diziam que as mãos de Capa estavam tremendo muito”. 

Talvez tenha sido esse seu propósito.  

A imagem abaixo, feita na Espanha, em 7 de novembro de 1938, foi produzida com 

velocidade do obturador mais lenta do que o necessário para deixar a cena estática, a foto fica 

tremida (“ligeiramente fora de foco”) e expressa movimento com mais verossimilhança. 

 

                                                 
53 O “Dia D” é o nome usado para definir a invasão da Normandia pelos “aliados” (exércitos de Estados Unidos, 

Inglaterra, Canadá e do governo francês no exílio, entre diversos outros países) que começou no dia 6 de junho 

de1944 (o “Dia D”). Em um só dia, cerca de 160 mil soldados desembarcaram em um trecho de cerca de 80 

quilômetros da costa da França, dividida em cinco setores, denominados pelo comando militar com nomes em 

inglês: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. (DESEMBARQUES na Normandia, 2016)  
54 Em junho 2014, o crítico de fotografia norte-americano A.D. Coleman iniciou, em sua revista digital sobre 

fotografia, Photocritic International (www.nearbycafe.com/artandphoto/photocritic), a publicação de uma série 

de artigos e reportagens sobre as fotografias produzidas por Robert Capa no Dia D. Nelas ele contesta a versão de 

que as fotografias tenham sido produzidas no momento do início da invasão (mostra que foram feitas mais tarde), 

de que o laboratorista tenha queimado os filmes (na verdade, elas teriam sido produzidas com abertura excessiva 

para a luminosidade do dia), de que as pessoas na água fossem soldados desembarcando sob tiros da resistência 

alemã (são militares especializados em desmontar estruturas defensivas que os alemães haviam distribuído pela 

orla para impedir a aproximação de barcos inimigos). A série (COLEMAN, 2014) recebeu da Sociedade de 

Jornalistas Profissionais dos EUA o prêmio SDX para Pesquisas sobre Jornalismo (2014); o prêmio Anthony 

Shadid de Ética Jornalística (2015); o Newhouse School Mirror Awards (2015) e o DuPont Columbia University 

Awards (2016). Os textos apontam mais uma possível fraude envolvendo fotografias de Capa. Para minha análise, 

no entanto, o efeito “desfocado” das fotografias, que potencializa a expressão de emoção, prevalece mesmo diante 

das revelações do famoso crítico norte-americano, uma vez que, por uma razão ou outra, elas assim foram 

divulgadas, tornaram-se mundialmente conhecidas, e seu efeito potencializou o impacto que tiveram. 
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Imagem 2: marinheiros em nuvem de pó no Rio Segre, no fronte de Aragão, perto de 

Fraga, na Espanha, em foto de Robert Capa (1938) 
 

 Warburg morreu antes de Capa tornar-se conhecido como “o maior fotógrafo de guerra 

do mundo”, e não há notícias de que este tenha conhecido a obra daquele. No entanto, é explícito 

o desejo do fotógrafo judeu húngaro de realizar na fotografia o que Warburg mostrou ser uma 

prática que a arte renascentista foi buscar na Antiguidade:  a expressão de movimento para 

transmitir a “vida em movimento”, como se pode ver ao longo das próximas páginas. 

 Há, portanto, um paralelo entre a arte do Renascimento conforme a revela Warburg e a 

fotografia de guerra como a pensa e produz Robert Capa, embora em cada uma dessas formas 

artísticas o movimento se expresse por elementos diferentes. Nos dois casos, chegam a um fim 

semelhante por técnicas diferentes.  

 Nas imagens abaixo, vamos ver alguns exemplos. 

 

 

Figura 1: pintura rupestre encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara, na região de São 

Raimundo Nonato, no Piauí 
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 O desenho mostra três figuras antropomórficas e um animal quadrúpede, possivelmente. 

Os três homens que fazem um mesmo gesto com as mãos espalmadas e levantadas, o sinal 

universal de medo e espanto. O cuidadoso pintor arcaico representa o movimento pelos gestos 

e também pela perspectiva, que permite ver os homens em distâncias progressivas. A 

arqueóloga Niéde Guidon explica que os cerca de 550 sítios arqueológicos com pinturas 

rupestres na Serra da Capivara contêm uma infinidade de estilos e datas:  

Podemos seguir a evolução desta arte rupestre que, ao longo de cerca de 30.000 anos, mesmo 

mantendo os mesmos temas, mostra mudanças no que diz respeito às técnicas de desenho e 

pintura e à forma como dispunham as figuras sobre o suporte rochoso. (GUIDON, 2003). 

  Ela divide os estilos das pinturas em duas escolas fundamentais, ou “tradições”, 

denominadas Nordeste e Agreste. A primeira é a que nos interessa particulamente. Está 

separada em duas etapas. Inicialmente, define-se pelo estilo “Serra da Capivara”, de “eclosão 

do movimento, do dinamismo e da encenação esfuziante de alegria e ludismo”. Ao final, vale 

o estilo “Serra Branca”, caracterizado pelos “componentes ornamentais, as vestimentas e os 

cocares, que resultam em uma decoração gráfica muito particular”, segundo a autora, capaz de 

persistir e contrastar com as características do estilo inicial, com a adoção de “formas de tipo 

retangular muito decoradas” (GUIDON, 2003). 

  Movimento, dinamismo e encenação de esfuziante alegria se pode sentir na pintura 

marcada pelos gestos dos personagens retratados.  

 

 

Figura 2: cena O mito da liberação de Andrômeda por Perseu no firmamento astral grego, 

na reprodução do manuscrito do século 9 da Rijks Universiteit, na Holanda 
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Composta de imagens de astros, conforme a mitologia grega, a figura55 contém um traço 

particularmente importante para os estudos de Warburg, pois representa claramente um corpo 

deslocando-se, expressando o movimento por meio do contorno de um longo lenço que cai de 

seu pescoço em uma posição esvoaçante, com as pontas para trás, em posição quase horizontal 

em razão da resistência do ar. 

Como Warburg apontaria em sua primeira tese, roupas e cabelos esvoaçantes eram usados 

na iconologia antiga para expressar o movimento, um típico recurso antiquizante incorporado 

à pintura renascentista para expressar Pathosformeln, como ele destacaria diversas vezes em 

referências como: “A vestimenta justa com as bordas esvoaçantes de Simonetta (“Beatriz”) 

corresponde não só à descrição de Poliziano, mas, para Leonardo, é também distintivo de uma 

ninfa antiga” (WARBURG, 2013, p. 51). Ele lembra ainda uma passagem de Leonardo da Vinci 

no Tratado de Pintura, em que o mestre do Renascimento diz que, na Antiguidade, ninfas e 

anjos “são representados vestidos de roupas sutis, suspensos ou inflados pelo sopro do vento”. 

 Mais adiante, nas conclusões de sua tese, Warburg afirma, referindo-se a Botticelli: 

O movimento externo dos elementos acessórios sem vontade própria, da indumentária 

e dos cabelos, que Poliziano lhe sugerira como característica das obras de arte antigas, 

era um distintivo exterior de fácil manejo, que sempre podia ser aplicado quando 

surgia a necessidade de criar a ilusão de uma vida intensificada (IDEM, p. 52-53). 

 

 

Figura 3: O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli, tema da tese de doutorado de Warburg. Acervo da 

Galeria dos Ofícios, em Florença.  

 

                                                 
55 Manuscrito de Arato. Leiden: Biblioteca da Rijksuniversiteit, cód. Voss Lat. Q. 79. Imagem reproduzida no 

painel 2 do Atlas Mnemosine (WARBURG, 2012, 96). 
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No quadro, o movimento se expressa pela força do vento (o sopro de Zéfiro à esquerda), 

pelas franjas do vestido (na musa à direita) e pelos cabelos (em Vênus). Para Warburg, o 

movimento provocado por forças externas (vento ou correr da pessoa) é típico da primeira 

metade do Quattrocento. Nesta obra, no entanto, o motivo exterior (para o movimento de vestes 

e cabelos) se manifesta pelo sopro de Zéfiro. 

 

 

Figura 4: Os Fuzilamentos de Três de Maio de 1808, de Francisco de Goya. Acervo do Museu do Prado, 

em Madri 

 

Depois da ocupação francesa da Espanha pelo exército francês de Napoleão Bonaparte, 

em maio de 1808, houve uma revolta contra a ordem do comando francês de que o Infante D. 

Francisco, herdeiro do trono espanhol, fosse levado para a França. A rebelião foi duramente 

reprimida, com quatrocentos madrilenhos mortos. No dia 3 de maio de 1808, foram fuzilados 

cerca de quarenta e quatro. A cena pintada por Goya (1746-1828) mostra a execução de 

resistentes e retrata um átimo antes do tiro, sugerindo a expectativa de movimento no gesto que 

deixa transparecer o horror do réu, ao lado do qual existem corpos de outros mortos, como que 

para atestar que o fuzilamento é real, ou uma entrega convicta como a de um mártir56. 

 

                                                 
56 Ver mais à frente o painel 10. 
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Figura 5: Boulevard du Temple, 1838-39. Daguerreotipo de Louis Daguerre 

 

Um dos primeiros daguerreotipos feitos por seu inventor, Louis Daguerre (1787-1851), 

mostra uma cena de rua de Paris, que, embora lotada de gente, parece vazia porque o aparelho 

exigia uma longa exposição para impregnar a superfície de metal. Com isso, são visíveis apenas 

o engraxate e seu cliente (MICHAUD, 2013, p. 47).  

 

 

Figura 6: Cozinha do 8o Regimento de Hussardos (batalhão das forças britânicas), em foto 

de Roger Fenton (1855) 

 

A imagem do pioneiro fotógrafo de guerra feita na Criméia foi produzida com baixa 

velocidade do obturador, que faz com que o último soldado da direita (em pé) tenha o rosto 
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enevoado já no original. Ao fundo, a fumaça de um fogareiro usado para cozinhar se dissipa no 

ar. 

 

 

Figura 7: fotografia catalogada sob código T4632 na coleção da Primeira Guerra Mundial do 

Arquivo Warburg. 

 

Os sinais de explosões no céu são automaticamente identificáveis com movimento, uma 

vez que a fumaça, como as nuvens, rapidamente muda de formato e depois se dissipa. 

 

 

Figura 8: o tríptico fotográfico arquivado sob código T4809 na coleção da Primeira Guerra 

Mundial do Arquivo Warburg 

  

A imagem mostra uma sequência de ataque, explosão e queda de um balão em formato 

de zepelim. O movimento se expressa pela sequência de destruição e queda. 
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Figura 9: Avião de caça Grumman F6F Hellcat decola do deque do porta-aviões USS 

Lexington. Foto de Edward Steichen (novembro de 1943) 

 

Com a imagem feita durante a Segunda Guerra Mundial, o fotógrafo norte-americano 

Edward Steichen (1879-1973) expressa o movimento pela redução da velocidade do obturador 

em relação à velocidade do objeto: “Ligeiramente fora de foco”, conforme o mandamento de 

Robert Capa. 

 

 

Figura 10: Bandeira americana hasteada em Iwo Jima – Fincando uma bandeira 

maior sobre o Monte Suribachi, em foto de Bob Campbell (1945) 
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Feita em 23 fevereiro de 1945 por Bob Campbell, fotógrafo oficial da Marinha norte-

americana. A expressão do movimento segue a prática renascentista, por sua vez inspirada nas 

imagens gregas antigas, conforme estudo de Warburg: na imagem, o vento faz mover as 

bandeiras enquanto os soldados parecem estáticos. 

 

 

Figura 11: ataque de infantaria na frente russa, aberta pela Alemanha ao invadir a 

União Soviética em 1941, em foto de Dmitri Baltermants 

 

O russo Dmitri Baltermants (1912-1990) registrou o momento em que as forças 

lideradas pelo exército alemão lançaram a na Operação Barbarossa57,  romperam o tratado de 

paz firmado dois anos antes com Moscou e entraram no território soviético. Embora retrate 

apenas cinco soldados, três deles em movimento, a foto expressa a febricidade dos combates 

de uma intensa batalha. 

 

 

 Figura 12:  equipe do grupo de demolição da Marinha americana ataca umas casamata usada 

por japoneses no monte 382 da ilha de Iwo Jima, no Japão. Foto de W. Eugene Smith (1945) 

                                                 
57 A Operação Barbarossa foi iniciada em 22 de junho de 1941. (OPERAÇÃO Barbarossa, 2017)  
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A fotografia feita pelo norte-americano W. Eugene Smith (1918-1978) na fase final da 

Segunda Guerra Mundial retrata uma explosão e fumaça, artifício usado desde o início da 

fotografia para expressar movimento, uma vez que, mesmo aparecendo estática na imagem, 

sabemos sempre que a fumaça se espalhará e em pouco tempo desaparecerá na atmosfera. 

 

 
 

Figura 13: militares norte-americanos desembarcando em praia da Normandia no Dia D, em foto de 

Robert Capa (1944) 

 

A imagem é de uma das únicas onze fotos de Robert Capa que restaram de dois filmes 

que ele usou durante o que seria o início da invasão aliada. Segundo a versão consagrada, no 

processo de revelação, os filmes foram superaquecidos durante a secagem, e a maior parte das 

fotos, queimada, tornando-se imprestável. São imprecisas, mas transmitem intensa impressão 

de movimento.   
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Figura 14: soldado francês cai atingido por tiro na batalha de Na San. Foto de Jean Peraud 

(1952) 

 

A fotografia que Jean Peraud mostra o momento em que um soldado francês é atingido 

durante a Guerra da Indochina. A derrota francesa em 1954 resultaria na Guerra do Vietnã. 

 

 

Figura 15: momento em que o assassino Lee Harvey Oswald, dois dias depois de matar o 

presidente norte-americano John Kennedy, é atingido por um tiro. Foto de Ira Jefferson "Jack" 

Beers Jr. (1963) 

 

Quando era transferido para uma prisão de máxima, dois dias depois de ter assassinado 

John Kennedy, em novembro de 1963, Lee Harvey Oswald, foi atacado com um tiro de revólver 

calibre 38 por Jack Rubi, proprietário de casa noturna com ligações com o crime organizado. 

O exato momento do tiro foi capturado por Ira Jefferson "Jack" Beers Jr. (1910-2009). Oswald 

tenta se proteger com um gesto defensivo descrito por Darwin (DARWIN, 2013, p. 226-256):  

a expressão de terror. 
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Figura 16: soldado checheno foge do palácio presidencial em Grozny, em meio a um ataque do 

exército da Rússia. Foto de Christopher Morris/VII Photo (1995) 

 

Feita em janeiro de 1995, flagra um dos episódios da chamada Primeira Guerra da 

Chechênia58. A velocidade mais baixa do obturador permite criar a expressão de intenso 

movimento, ao estilo “fora de foco” de Capa. 

 

 

Figura 17: montanha de destroços resultantes da queda dos três principais prédios do World Trade 

Center, em Nova York. Foto de James Nachtwey (2001) 

                                                 
58 A Primeira Guerra da Chechênia foi um conflito bélico ocorrido entre 1994 a 1996  que resultou na 

independência "de fato" do território até então sob controle da Rússia. (PRIMEIRA Guerra da Chechênia, 2017). 

A autonomia do país, no entanto, foi revertida após a Segunda Guerra da Chechênia (1999-2000), quando a Rússia 

voltou a controlar a área. (SEGUNDA Guerra da Chechênia, 2017) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1994
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/De_fato
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
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As “Torres Gêmeas”, como eram conhecidas, desabaram depois dos atentados 

terroristas promovidos pela organização terrorista Al-Qaeda59 em 11 de setembro de 2001. A 

foto, feita pelo norte-americano James Nachtwey60, mostra o momento em que a fumaça do 

incêndio, provocado pelo combustível de dois grandes aviões a jato, ainda subia, misturada ao 

vapor da água usada para o arrefecimento no complexo dos prédios, enquanto um bombeiro 

busca vítimas. Novamente a fumaça é usada para a expressão do movimento, em uma fotografia 

em que todos os outros elementos móveis parecem estáticos pela velocidade do obturador. 

  

                                                 
59 Al-Qaeda é uma organização fundamentalista islâmica com atuação em diversos países. Constituída por células 

colaborativas e independentes, a Al-Qaeda disputa o poder geopolítico no Oriente Médio. Seu foco original era 

expulsar as tropas russas que ocuparam o território do Afeganistão entre 1979 e 1989. Nessa época, recebia ajuda 

dos Estados Unidos. No entanto, após a instalação de bases norte-americanas na Península Arábica, em 1991, a 

organização se voltou contra os americanos. (AL-QAEDA, 2017) 

60 James Nachtwey, nascido em 1948, é considerado um dos mais importantes fotógrafos de guerra em atuação, 

comparado frequentemente a Robert Capa (1913-1954). Desde os anos 1970, cobriu conflitos em diversos países. 

(JAMES Nachtwey, 2017)  
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5.2 GESTOS NA PINTURA E NA FOTOGRAFIA DE GUERRA 

 

 

Painel 2, montado pelo autor e dedicado aos gestos  

 

No filme Salvador, O Martírio de um Povo (Oliver Stone, 1986), o personagem Boyd 

descreve a foto icônica de Robert Capa denominada Morte do Soldado Espanhol ou O Instante 

da Morte e faz um gesto como que para explicar a imagem sem dizer seu nome. Na cena, o 
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diálogo consagra o caráter de obra-prima da foto de Capa, que se tornou um paradigma da 

fotografia de guerra e uma das imagens mais marcantes do século 20. A referência é feita de 

maneira a afirmá-la como universalmente conhecida (um simples gesto displicente já permite 

saber de que foto se trata). 

 Curiosamente, no entanto, o gesto que Boyd faz não corresponde ao da foto. Não é 

semelhante aos movimentos empreendidos pelos soldados fotografados nas duas fotos muito 

semelhantes que Capa tirou com uma diferença de muito pouco tempo (e das quais só uma foi 

republicada com grande frequência, fixando-se como “a” foto do “Instante da Morte”). O gesto 

de Boyd é mais parecido com outros presentes no painel 5 do Atlas Mnemosine” e reflete o 

movimento expressivo de emoção que Charles Darwin descreve como gesto de medo universal, 

composto da posição defensiva da(s) mão(s).  

 

 

À esq., Figura 1: a foto O Instante da Morte, de Robert Capa; à dir., Figura 2:  reprodução de cena do filme 

Salvador, O Martírio de um Povo, de Oliver Stone, em que o personagem Boyd simula o gesto do soldado 

retratado por Capa 

 

Esse gesto é exatamente o que aparece no conjunto de imagens que inspirou Warburg à 

criação do ensaio em que pela primeira vez usaria o conceito de “fórmula de emoção”, ou 

“Pathosformel”. O ensaísta alemão se impressionou ao notar a grande semelhança entre os 

gestos de Orfeu surrado pelas Mênades em um desenho de Dürer e em uma gravura atribuída à 

escola de Mantegna e entre esses dois e uma antiga imagem grega sobre o mesmo tema. Em 

todas, o personagem mítico grego leva o braço com a mão acima da cabeça, como para tentar 

protegê-la, em um gesto universal de reação diante de uma ameaça de morte, como mostrou 

Darwin (DARWIN, 2013, p. 249-250). 
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Figura 3: a Morte de Orfeu – o gesto de terror e proteção que inspiraria Dürer – em desenho em vaso 

antigo do acervo do Museu do Louvre  

 

  

 

Figura 4: o desenho de Dürer que ilustra a mesma cena  

 

 

 

Figura 5: gravura atribuída ao grupo de discípulos de Mantegna, em que o desenho de Dürer se 

baseou. 
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Figura 6:  ilustração renascentista do mesmo tema para edição de Metamorfoses, de Ovídio 

 

 Warburg detectou na Antiguidade a origem desse gesto que encontrou no Renascimento 

e que seguiu sendo reproduzido depois, servindo de “fórmula de páthos” para imagens 

contemporâneas, como na fotografia e no cinema.  

 Em 2011, o fotógrafo brasileiro André Liohn ganhou a medalha de ouro Robert Capa 

com a fotografia de um soldado rebelde líbio que lutava contra o regime do ditador Muamar 

Kadafi e foi ferido de morte por um estilhaço de projétil. Na foto, vê-se o militante líbio fazer 

o mesmo gesto de Orfeu, em uma expressão exata, como o mesmo “fóssil perfeitamente 

preservado” que encantou Warburg. Na fotografia premiada de Liohn, está presente o 

paradigma do “Pathosformel”. 

 

 

Figura 7:  Pathosformel na fotografia de guerra. A premiada foto de André Liohn, feita na Líbia em 

2011 reproduz o gesto de Orfeu diante da morte 

 

 Depois de seu texto de 1905 sobre Dürer, Warburg voltaria diversas vezes à 

Pathosformel expresso por Orfeu. No Atlas Mnemosine, ela está presente em vários painéis, 

começando pelo de número 5. 
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Figura 8: reprodução do painel 5 do Atlas Mnemosine 

 

O tema do painel 5 é: 

Magna mater61. Cibeles. A mãe que padeceu a perda. (Níobe, fuga e espanto). A mãe 

destruidora. Mulher frenética (ofendida). (Ménade, Orfeu, Penteu.) Lamento pelo 

falecido (filho!). Transição: concepção do inframundo (rapto de Proserpina). A 

cabeça entre as mãos (Ménade, Cassandra, Sacerdotisa). (RUBÍ, 2012, 103 e 221).  

 

Ao final desse apontamento sobre os temas tratados no painel, Warburg colocou uma 

referência ao painel 6, o seguinte, que também mostra imagens de sofrimento. 

                                                 
61 Em latim, “grande mãe”. 
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Figuras 9, 10 e 11: três esculturas – Pedagogo, Jogadora de Dados e a Filha de Níobe –, constituem três 

imagens gregas presentes no painel 5 do Atlas. Em todas, gestos semelhantes ao de Orfeu na obra de Dürer 

na qual Warburg detectou a Pathosformel pela primeira vez 

 

 

Figura 12: gravura Hércules na Encruzilhada, na qual Dürer repetiu gesto semelhante ao que 

desenhou na Morte de Orfeu 

 

 A obra Hércules na Encruzilhada (1498), gravura de Dürer reproduzida no Atlas 

Mnemosine, no painel 57, mostra o herói grego entre a Virtude e os Vícios. Na imagem, uma 

das figuras que representam “vícios”, sob ataque, realiza o mesmo gesto de defesa. A imagem 

tem uma composição muito semelhante à Morte de Orfeu e, como naquela, a ação ocorre ao 

lado de um arbusto, que compõe um eixo vertical na obra. 

 Em um dos painéis de imagens de gestos universais de “medo e terror”, que Warburg 

identifica como evolução de um movimento original de tentativa de proteção diante do medo, 
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Darwin inclui uma variação do gesto de Orfeu, em que as mãos se colocam diante do peito, 

como se tentassem barrar um golpe ou projétil que vem de sua frente (e não do alto). As imagens 

que Darwin publica em seu livro foram produzidas por Duchenne, como já abordamos 

anteriormente. Duchenne estudava doenças neurológicas, como paralisias faciais. As imagens 

que fez dos testes em que aplicava choques elétricos em determinados músculos paralisados 

para ver as reações que provocavam foram cedidas a Darwin, que as usou em A Expressão das 

Emoções no Homem e nos Animais (DARWIN, 2013).  

 

 

Figura 13: Os Fuzilamentos de Três de Maio de 1808, de Francisco de Goya 

 

 No quadro de Goya, o homem que está para ser fuzilado levanta os braços em um misto 

de medo e pedido de clemência. 
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Figura 14: reprodução da página do livro de Darwin com duas imagens cedidas por 

Duchenne; na inferior, foto da aplicação de choque para ativar músculos paralisados 

  

Como o gesto de Orfeu, de proteção da parte superior da cabeça, este movimento tem 

uma expressão correspondente do rosto, que Duchenne obtém com impulso elétrico (a foto 

inferior no quadro) e que, por sua vez, é semelhante à expressão de Laocoonte no conjunto 

escultórico romano.  

 

 

Figura 15: foto de John Sadovy, checo radicado na  Inglaterra, com oficiais do regime 

comunista fuzilados por civis na rebelião anticomunista na Hungria em 1956. 
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 O gesto de proteção aparece com clareza em imagens que mostram vítimas de ações 

violentas, como as fotos que o fotógrafo checo radicado na Inglaterra John Sadovy fez durante 

o levante anticomunista na Hungria, em 1956. Um dos poucos correspondentes estrangeiros a 

entrar no país, um dos que compunham a “Cortina de Ferro” controlada pela União Soviética, 

logo no início da rebelião popular contra o regime comunista, Sadovy produziu diversas 

imagens dos linchamentos de oficiais da polícia secreta ou do exército do governo. Uma delas 

é a sequência da execução de um grupo de militares em frente à sede do Partido Comunista 

húngaro. Depois de reunidos, com as mãos para o alto em sinal de rendição, eles sofrem os 

primeiros disparos, e o gesto se transforma em tentativa de autoproteção, até serem todos 

fuzilados. As fotos ganharam a Medalha de Ouro Robert Capa em 1956/57. 

 

 

Figura 16: foto do francês Patrick Robert em 1999 flagra cena de abordagem de cidadãos por 

soldados em Serra Leoa 

 

 Em uma foto feita em Serra Leoa em 1999 pelo fotojornalista francês Patrick Robert, 

um soldado do exército nigeriano a serviço das forças de paz da União Econômica do Oeste 

Africano interroga uma mulher suspeita de ser ligada a movimentos rebeldes, durante a guerra 

civil que assolou o país africano no fim do século 20. Embora ela não faça nenhum gesto 

semelhante ao dos policiais húngaros, pois está encolhida em um canto junto ao chão – suas 

mãos até parecem estar contidas –, a mulher faz com o rosto a expressão significativa de pavor.  
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5.3 ROSTOS 

 

 
Painel 3: montado pelo autor e dedicado às expressões faciais 

 

Ao relacionar estudiosos e tratados que o influenciaram na concepção de seu 

monumental A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, Darwin menciona 

principalmente trabalhos que se referiam a sinais emitidos por movimentos faciais. Ele 

menciona Anatomy and Philosophy of Expression (“Anatolmia e Filosofia da Expressão”), de 
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Charles Bell, de que destaca:  “Um dos mais importantes pontos levantados, ainda que 

aparentemente insignificante, é a contração involuntária dos músculos em volta dos olhos 

durante esforços expiratórios intensos”. Cita também Moreau, em L’Art de Connaître les 

Hommes (“A Arte de Conhecer os Homens”) (1820), de G. Lavater, que se refere ao franzir das 

sobrancelhas: “Essa ação das sobrancelhas é um dos sintomas mais bem definidos da expressão 

dos estados de dor e concentração”. Darwin contrasta essa frase com a do pintor Le Brun, que, 

em 1667, afirmou: “A sobrancelha erguida de um lado e abaixada do outro dá a impressão de 

que a metade erguida quer juntar-se ao cérebro para protegê-lo do mal que a alma percebe, 

enquanto o lado abaixado parece inchado [...], para cobrir a alma e defendê-la do mal que ela 

teme”. Darwin diz ainda que que vai usar muito de The Physiology of Mechanism of Blushing 

(“A fisiologia ou mecanismo do enrubescimento”, de 1839), de Burgess. Também o clássico 

Mécanisme de la Physionomie Humaine (“Mecanismo da Fisionomia Humana”), de Guillaume 

Duchenne (1862), ele vai mostrar, se dedica à indução de movimentos do rosto para simulação 

involuntária de expressões. O rosto é também tema predominante de Pierre Gratiolet e seu De 

la Physionomie et des Mouvements d’Expression (“Sobre a Fisionomia e os Movimentos de 

Expressão”) (1865) e Theodor Piderit em seus estudos, que tanto influenciaram Darwin e, 

depois, Aby Warburg – com o Mimik und Physiognomik (“Mímica e Fisionomonia”), de 1867). 

 O rosto é a parte mais visível e estudada da expressão humana. Sobre ele, Giorgio 

Agamben diz que “é unicamente o lugar da verdade” e que “não é senão comunicabilidade” 

(AGAMBEN, 2015, p. 87-88). Exatamente por ou apesar dessa transparência, em muitas 

culturas é a única parte pública do corpo, especialmente da mulher (para não mencionar os 

grupos que escondem até mesmo o rosto). Isso se deve ao fato de que é a parte do corpo com 

manifestações mais explícitas de emoção, inclusive aquelas que, por aspectos morais ou 

culturais, possam ser controladas ou até proibidas. 

 Ao explicar a riqueza da mídia primária (aquela comunicação exercida pelo corpo: “a 

voz, o cheiro, o gesto e o gosto”, como ele resume), Norval Baitello Junior refere-se às 

expressões do rosto: 

Um levantamento das linguagens faciais pode resultar em um dicionário muito maior 

que o Aurélio. A quantidade de músculos e de possibilidades de movimentos de cada 

músculo pode gerar uma ‘palavra’ de linguagem corporal – os vincos, a presença do 

tempo, a pele, os cabelos, os movimentos de cada músculo da face ou dos membros 

visíveis, há uma infinidade de frases possíveis nessa linguagem. (BAITELLO, 2005, 

p. 32) 

  

Não é apenas o rosto, no entanto, que permite a expressão rica de sentimentos e 

informações, como ressalta o mesmo autor: “Imaginem quando se juntam as ‘falas’ do rosto, 

dos ombros, do pescoço, da testa, dos cabelos ou sua ausência, dos braços, das mãos, dos dedos, 
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da postura” (BAITELLO, 2005, p. 32). Mas é ele, o rosto, que reina absoluto como a janela 

para a compreensão da alma. Até os rostos mortos são pura comunicação. Mesmo quando 

representados por meios mudos como a pintura ou a foto, o rosto comunica muito.  

O rosto é o ser irreparavelmente exposto do homem e, ao mesmo tempo, o seu 

permanecer oculto precisamente nessa abertura. E o rosto é o único lugar da 

comunidade, a única cidade possível. Pois aquilo que, em cada indivíduo singular, 

abre para o político, é a tragicomédia da verdade na qual ele já sempre cai e para a 

qual deve encontrar uma solução. Aquilo que o rosto expõe e revela não é algo que 

possa ser formulado nesta ou naquela proposição significante e tampouco um segredo 

destinado a permanecer para sempre incomunicável. A revelação do rosto é a 

revelação da própria linguagem. (AGAMBEN, 2015, 87). 

 

 Diz o neurocientista e escritor britânico Oliver Sacks, em artigo intitulado Face-blind: 

É com nossa cara que encaramos o mundo, do momento em que nascemos até o 

momento da morte. Nossa idade e nosso gênero estão impressos em nossos rostos. 

Nossas emoções, as emoções abertas e instintivas sobre as quais Darwin escreveu, 

assim como as escondidas e reprimidas sobre as quais Freud escreveu, estão dispostas 

em nossas faces, junto com nossos pensamentos e intenções. (SACKS, 2010)  

 

 Ou ainda, o mesmo autor: 

Com dois meses e meio, bebês respondem a rostos sorridentes sorrindo de volta. 

‘Quando a criança sorri’, escreve Everett Ellinwood, ‘ela normalmente engaja o 

adulto humano em uma interação com ela – sorrir, falar, pegar – em outras palavras, 

iniciando o processo de socialização… O relacionamento entre mãe e filho baseado 

no entendimento recíproco só é possível graças ao contínuo diálogo entre os rostos. 

(IDEM) 
 

 O que Sacks chama de socialização poderia ser chamado de comunicação direta, neural. 

Como ele afirma em Face-blind, essa comunicação é fundamental para o estabelecimento da 

comunicabilidade entre os homens, como também afirma Agamben ao dizer que “a revelação 

do rosto é a revelação da própria linguagem”: “Essa não tem, por isso, nenhum conteúdo real, 

não diz a verdade sobre este ou aquele estado de espírito ou de fato, sobre este ou aquele aspecto 

do homem ou do mundo: é apenas abertura, apenas comunicabilidade” (AGAMBEN, 2015, p. 

87-88). 

 A manifestação das emoções pelo rosto dos personagens retratados nas imagens se dá 

por formas de representação de movimentos expressivos universais. Como já demonstramos 

anteriormente, o desenvolvimento da obra de Darwin foi muito baseado na observação e na 

análise de retratos fotográficos de pessoas feitos por Duchenne, nos quais Darwin detectou a 

clareza das expressões do rosto para identificação das emoções sentidas pelos retratados.  

 A influência de Darwin sobre Warburg foi imediata desde a primeira leitura, e sempre 

diretamente ligada à expressão de emoções pelo rosto. Gombrich explica que, ainda jovem 

estudante, Warburg fora desafiado por seu professor August Schmarsow, que lhe pedira uma 

análise do domínio cada vez mais realista (ou verossímil) da expressão facial nas obras dos 
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pintores renascentistas Masolino e Masaccio. Warburg adotou imediatamente para si a ideia de 

Darwin: 

Mas Warburg estava preparado assim mesmo para a lição geral da grande obra de 

Darwin: a hipótese de que os movimentos expressivos no homem podem remontar na 

cadeia evolutiva até os movimentos intencionais62 dos animais. O cenho serviu em 

outra época para proteger os olhos dos animais de combate. Evoluir significa 

diferenciar e desligar as ações de seu impulso imediato. Nossas expressões faciais são 

os resíduos simbólicos do que outrora foi um ato biologicamente útil. (GOMBRICH, 

1992, p. 79) 

 

 Mais adiante, o biógrafo de Warburg volta ao tema: 

Para o homem, regressar a um movimento desse tipo [como os gestos utilitários dos 

animais N.A.] supõe sucumbir à loucura; morder ou arranhar é renunciar ao status 

humano. No entanto, sem as referências atenuadas dessas reações ancestrais, o homem 

se veria totalmente desprovido de expressão. (IDEM, p. 228) 

 

 A capacidade de compreender a linguagem do corpo, a mídia primária da comunicação 

(BAITELLO, 2005, p. 32-33), como desde logo e principalmente as expressões do rosto, é uma 

sabedoria inata dos animais e especialmente dos primatas, como o homem. No entanto, ela se 

atrofia no homem contemporâneo, que está submetido a uma cultura de excesso de informação, 

pelo consumo intensivo das imagens exógenas63, transmitidas pela mídia terciária64 (elétrica, 

contemporânea) em tal velocidade que elimina o tempo de consumo e decifração das imagens 

(IDEM, p. 34-35). Por esse esquecimento, surpreendemo-nos ao constatar a capacidade em 

outros animais. Waal, em seu A Era da Empatia, descreve histórias vividas por ele ou por outros 

cientistas em laboratórios de estudos de primatas onde os animais revelam uma compreensão 

rápida e clara dos sentimentos e pensamentos dos outros apenas por ler seu gestual. 

“Geralmente prestamos atenção ao rosto das pessoas, mas o corpo todo expressa emoções. 

Como demonstrou a neurocientista belga Beatrice de Gelder, reagimos tão prontamente às 

                                                 
62 Talvez quisesse dizer “com intenção utilitária”, referindo-se a um movimento refletido, e não automático ou 

reflexo. N.T.  
63 São “as projeções interiores, as ‘imagens endógenas’ (cf. Belting e Kamper, 2000), aquelas imagens que nossa 

imaginação produz, seja nos sonhos, seja na vigília”, imagens que “não usam um suporte externo”. Imagens 

exógenas são “as imagens exteriores, aquelas que se registram sobre materiais externos ao corpo” (BAITELLO, 

2005, p. 33). 
64 A mídia primária é aquela que não depende de suporte ou aparato para se realizar: “A primeira mídia, a rigor, é 

o corpo – e por isso chamamos o corpo, portanto, de mídia primária”. A mídia secundária é aquela que usa um 

objeto intermediário para a sua realização: “O homem, sendo um animal muito inquieto, percebeu […] que 

deixando marcas em objetos, marcava sua presença, deixava a informação de sua presença em uma ausência. 

Assim, começa a fazer desenhos em pedras, em ossos, em árvores, deixando seus sinais. […] Com isso, inventou 

a mídia secundária”. A mídia terciária é a que utiliza os aparatos tecnológicos sofisticados, criados após a invenção 

da eletricidade, “utilizando um aparato de emissão e um aparato de captação da mensagem”. Surge então “a mídia 

terciária, desde o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão até as atuais redes de computadores” (BAITELLO, 

2005, p. 31-35). 
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posturas corporais como às expressões faciais” (DE WAAL, 2010, p. 119-120).  Essa 

capacidade está ligada ao processo de empatia, ao qual ele dedicou o título de sua obra citada. 

 O rosto é a janela para expressão da alma, o “lugar da verdade”, a principal parte 

comunicadora do corpo. E suas expressões são engramas gravados na memória de todos os 

homens, de tal forma que, ao ver uma expressão, sabemos o que ela quer dizer, o que pensa ou 

sente seu emissor no momento daquele gesto expressivo. Da mesma forma que os primatas 

estudados por De Waal e outros cientistas, também um homem tem a capacidade de reconhecer 

o sentimento de outro homem ao ver seu rosto, mesmo que conscientemente desconheça esse 

poder. 

 É a esses gestos, cristalizados na mneme humana, que Warburg iria chamar de 

Pathosformel, um gesto ou movimento do corpo que expressa um sem número de informações 

de compreensão imediata, que aparecem em imagens antigas, como a pintura dos vasos da 

Antiguidade ou do Renascimento que ele estudou, ou mesmo em fotografias e publicidades 

contemporâneas, que despertam as mesmas emoções originalmente provocadas pela visão do 

gesto em uma pessoa. 

 Em seu Atlas Mnemosine, entre outros conjuntos e modelos, Warburg compilou 

exemplos de sentimentos expressos pelos rostos. É o que ocorre no painel 5, que ele titulou ou 

descreveu como “Magna Mater” (conforme acima, no item relativo aos gestos). Ali, vemos 

quatro rostos, retratados na parte inferior esquerda do painel, que não deixam dúvidas sobre os 

sentimentos de angústia de seus retratados, Filha de Níobe (Psique), Jogadora de Dados, 

Pedagogo e Mirra. Todos manifestam medo e insegurança, parecem atacados e fazem o gesto 

de mão espalmada semelhante ao de Orfeu ao ser espancado pelas Mênades, como se pedissem 

a interrupção de um ataque. 
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Figura 1:  no painel 5 do Atlas Mnemosine, quatro pessoas aparecem com o medo expresso 

em gestos e no rosto.  

 

No painel 6, Warburg reuniu um conjunto de imagens que ele intitulou assim: 

Rapto (Proserpina65, o inframundo [Painel 5]). Sacrifício (Polixena66). Mênade 

executando um sacrifício (sacerdotisa). Morte do sacerdote (Laocoonte). 

Conclamatio. Dança do sacerdote (Isis67). Dançantes do sepulcro. Aquiles em Esquiro 

(como corifeu?). (RUBI, 2012) 

                                                 
65 Proserpina ou Prosérpina, na mitologia romana, é filha de Júpiter com Ceres, uma das mais 

belas deusas de Roma. Enquanto colhia flores, foi raptada por Plutão, que fez dela sua esposa. Indignada, Ceres 

destruiu os campos, as colheitas e as terras. Plutão então propõe um acordo, pelo qual Prosérpina passaria metade 

do ano no submundo, com Plutão (esse é o tempo de inverno, quando as folhas caem e as plantas morrem), e a 

outra metade sobre a terra, com a mãe (esse é o tempo do verão, quando a natureza ressurge exuberante). 

(PROSERPINA, 2016) 
66 Polixena era filha de Príamo, rei de Tróia, irmã de Páris, que roubou a grega Helena, a mais linda das mulheres, 

do marido Menelau, provocando a Guerra de Troia. Durante o conflito, o grego Aquiles Polixena e quis desposá-

la. Sua mãe, Hécuba, finge aceitar e o atrai para uma cilada: Páris o espera com vários guerreiros no templo onde 

supostamente se daria o casamento. Aquiles é morto. Quando os gregos vencem a guerra, os filhos de Aquiles 

encontram Polixena e a sacrificam sobre o túmulo do pai. (POLIXENA, 2016)  
67 Ísis é uma deusa da mitologia egípcia, cuja adoração se estendeu por todas as partes do mundo greco-romano, e 

posteriormente, do resto do mundo. É cultuada como modelo da mãe e da esposa ideais, protetora da natureza e 

da magia. É a amiga dos escravos, pescadores, artesãos, oprimidos, assim como a que escutava as preces dos 
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 O rosto de Laocoonte é absolutamente expressivo (além do corpo de todo o conjunto, 

que inclui também seus dois filhos) de uma emoção de terror diante da morte, de uma dor 

avassaladora, da impotência diante da morte. 

 No painel 31, os rostos expressam adoração, “devoção”. No painel 39, os rostos parecem 

ser, com seus movimentos de meneios, partes de gestos expressivos de corpo inteiro, gestos de 

amor, a julgar pelos personagens que escolheu para as imagens, como se nota pelos títulos que 

Warburg deu ao conjunto.  

 

 

Figura 2: reprodução do painel 39 do Atlas de Warburg. 

 

                                                 
opulentos, das donzelas, dos aristocratas e dos governantes. Ísis é a deusa da maternidade e da fertilidade. (ÍSIS, 

2016)  
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 O painel mostra obras de Botticelli que foram tema dos estudos de Warburg quando 

jovem, O Nascimento de Vênus e A Primavera, e as imagens parecem explorar influências e 

coincidências que amplificam a visão dessas duas obras, com detalhes dos rostos de Cloris, uma 

ninfa, e Zéfiro, com a boca cheia, pouco antes de soprar uma lufada de vento que faz o 

movimento dos cabelos e das vestes no quadro “A Primavera”. A conferir na lista de Warburg: 

“Botticelli. Estilo ideal. Baldini68. 1 e 2. Amor à maneira antiga. Palas69 como 

estandarte para o torneio. Imagens de Vênus70. Apolo71 e Dafne = metamorfose. 

Chifre de Aqueloo72” (WARBURG, 2012, p. 149; p. 246). 

 

 Já no painel 40 os rostos mostram com clareza a imagem do sofrimento absoluto, 

revelando variações sobre o tema Massacre dos Inocentes, a cena bíblica da morte dos bebês 

recém-nascidos em Israel, por ordem de Herodes, para evitar que crescesse o menino que os 

Reis Magos tinham saudado como rei. Em seu título para o painel que explora esse motivo, 

Warburg dirá: “Excesso de fórmula de páthos”. A descrição completa diz: 

A irrupção do temperamento da Antiguidade. Representação contínua (à maneira de 

uma entrada triunfal de figuras da Antiguidade? = friso). Massacre dos Inocentes = 

mãe frenética? Excesso da fórmula de páthos”. (WARBURG, 2012, p. 151 e 247) 

                                                 
68 Refere-se a Baccio Baldini, gravurista italiano que viveu no século 15. Produziu em Florença, em 1465, um 

Calendário Baldini do qual Warburg reproduziu nesse painel duas imagens denominadas Filhos do Planeta Vênus 

(WARBURG, 2012ª p. 148-149; p. 246). 
69 Palas Atena é, na mitologia grega, a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, 

da justiça e da habilidade. Uma das principais divindades do panteão grego e um dos doze deuses olímpicos, Atena 

foi cultuada em toda a Grécia Antiga e em toda a sua área de influência. Por isso, seu culto assumiu muitas formas, 

além de sua figura ter sido sincretizada com várias outras divindades das regiões em torno do Mediterrâneo, 

ampliando a variedade das formas de culto (PALAS Atena, 2016). O painel 39 do Atlas Mnemosine contém cinco 

representações da deusa.  
70 Vênus é a deusa romana equivalente a Afrodite, na Grécia. É a deusa do amor e da beleza, tendo sido assimilada 

à Vênus romana, uma deusa local do comércio. O mito de seu nascimento conta que surgiu de dentro de uma 

concha de madrepérola, tendo sido gerada pelas espumas (“aphros”, em grego, de onde vem seu nome grego) do 

esperma de seu pai, o deus Saturno (romano; ou Cronos em grego). Era esposa de Vulcano, o deus manco, mas 

mantinha uma relação adúltera com Marte (VÊNUS, 2016). O painel 39 do Atlas Mnemosine contém três 

representações da divindade.  
71 Apolo foi um dos principais deuses da mitologia greco-romana, um dos deuses olímpicos. Filho de Zeus e Leto 

e irmão gêmeo de Ártemis, possuía muitos atributos e funções, e possivelmente depois de Zeus foi o deus mais 

influente e venerado de todos os da Antiguidade clássica. É um dos mais citados por Homero na Ilíada. Era 

descrito como o deus da divina distância, que ameaçava ou protegia desde o alto dos céus, sendo identificado como 

o sol e a luz da verdade. Fazia os homens conscientes de seus pecados e era o agente de sua purificação; presidia 

as leis da religião e as constituições das cidades, era o símbolo da inspiração profética e artística, sendo o patrono 

do mais famoso oráculo da Antiguidade, o Oráculo de Delfos, e líder das Musas. Apaixonou-se por Dafne (uma 

ninfa cujo nome significa "loureiro"), que não o amava e que ele perseguia. Cansada de fugir, ela pediu a Zeus que 

a livrasse da situação. Foi, então, transformada em loureiro. Apolo disse: "Se não podes ser minha mulher, serás 

minha árvore sagrada". A partir de então, o deus sempre trazia consigo um ramo de louros (APOLO, 2016). No 

painel 39 há cinco imagens de Apolo e Dafne, que Warburg usa para mostrar sua transformação em imagens de 

outros deuses. 
72 Aqueloo era um deus da mitologia grega que tinha capacidade de se transformar. Em um duelo com Hércules 

pelo direito a desposar Dejanira, ele se mudou em vários animais, inclusive um touro. Hércules quebrou seu chifre, 

e, para recuperá-lo, Aqueloo entregou entregou-lhe uma cornucópia que tinha o poder de produzir comida ou 

bebida em abundância. (AQUELOO, 2016) 
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 Na parte de baixo do painel, ao centro, há uma reprodução do quadro O Massacre dos 

Inocentes (1611), de Guido Reni (1575-1642), em que se destaca uma mulher com rosto 

expressivo: suas sobrancelhas estão elevadas ao centro, em um movimento que Darwin 

descreve, no capítulo 7, dedicado ao desânimo, à ansiedade, à tristeza, ao abatimento e ao 

desespero”:  

A elevação das extremidades internas das sobrancelhas e o rebaixamento dos cantos 

da boca. No que se refere às sobrancelhas, elas podem eventualmente ser vistas numa 

posição oblíqua em pessoas sofrendo profundamente de abatimento ou ansiedade. Por 

exemplo, vi esse movimento numa mãe ao falar de seu filho doente. (DARWIN, 2013, 

p. 153) 

 

 

Figura 3:  O Massacre dos Inocentes (1611). Quadro de Guido Reni. 

  

O sentimento descrito é certamente o que poderia ter sido sentido por uma mãe judia 

diante da morte de seu primogênito por ordem de um rei cruel, como no episódio bíblico que o 

pintor renascentista italiano Guido Reni retratou em seu quadro. 
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À esq., Figura 4: mãe amamenta o filho durante um comício sobre a reforma agrária na Espanha  

pouco antes do início da Guerra Civil. Foto de David Chim Seymour (1936); à dir., Figura 5: a 

mesma foto, em detalhe, na reprodução da capa de publicação oficial sobre ataques nazistas a Madri. 

 

 Sentimento semelhante parece envolver a mulher ao centro da fotografia de David 

Chim Seymour feita na Espanha poucas semanas antes da explosão da Guerra Civil, em 1936. 

A mãe amamenta o filho durante um comício sobre a reforma agrária, quando a combinação da 

luz e a posição do palco, de onde são feitos os discursos, a força a compor no rosto uma 

expressão semelhante à mãe retratada por Guido Reni. Em seu rosto, leem-se temor e 

impotência, sentimentos que os editores de uma revista oficial do governo espanhol 

aproveitaram ao recorrer à foto para ilustrar o medo da ameaça nazista. O contexto era outro. 

O sentimento, o mesmo. O resultado é uma Pathosformel poderosa, que remete imediatamente 

ao temor de um massacre de inocentes na Espanha da época. 

 

 

Figura 6: mulheres em cemitário no Vietnã. Foto de Robert Capa (1954) 
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Três décadas depois da guerra na Espanha, no Vietnã, uma mãe (Figura 6) manifesta 

desconsolo completo, como descrito por Darwin, ao chorar a morte de um ente querido em um 

cemitério, em foto de Robert Capa pouco antes de morrer (CAPA, 2001, p. 557). 

 

 

À esq., Figura 7: criança vitnamita em fuga.  Foto de Kyoichi Sawada (1966);  

à dir. Figura 8: soldado americano se esconde em campo de cultivo de arroz para proteger-se, em 

foto de Henri Huet (1966) 

 

 Na mesma época, no mesmo Vietnã, uma criança foge (Figura 7) com a família de um 

bombardeio a sua aldeia e manifesta a mesma expressão facial descrita por Darwin. A expressão 

do menino é semelhante também à do soldado norte-americano que poderia ter sido o 

responsável pelo ataque à sua aldeia ou outra vítima dos mesmos inimigos. O rosto do menino 

é um detalhe da fotografia do fotógrafo japonês Kyoichi Sawada vencedora do prêmio Pulitzer 

de 1966. A imagem mostra uma mãe vietnamita levando os filhos para dentro de um rio para 

fugir a um bombardeio norte-americano (FAAS; PAGE, 1997, p. 152). A foto de de Henri Huet 

(Figura 8) retrata um soldado norte-americano também imerso em água (em um campo de 

cultivo de arroz) para se proteger de um ataque dos guerrilheiros vietcongs. Segundo o relato 

do fotógrafo, ele ficou nessa situação por 14 horas (FAAS; PAGE, 1997, p. 148). 

 

 

Figuras 9 e 10:  à esq., o Laocoonte; à dir. detalhe do rosto da figura principal 
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 No painel 41A do Atlas Mnemosine, Warburg volta à imagem de Laocoonte, que tanto 

o fascinou durante toda a sua trajetória intelectual. Ali, ele a define como um “emblema da 

dor”. Embora todo o corpo do Laocoonte (Figuras 9 e 10) reflita o sentimento de desespero, 

por seu rosto vê-se o “emblema da dor”.  

 

 

À esq., Figura 11: detalhe de O Massacre dos Inocentes (1638), em  quadro de  Rubens; 

 à dir., Figura 12: São Sebastião, de Andrea Mantegna (1480) 

 

A expressão corporal semelhante à do Laocoonte aparece na mãe retratada por Peter 

Paul Rubens (1577-1640) em seu “Massacre dos Inocentes”, da mesma forma que se parece 

com a estátua romana a expressão de dor profunda manifestada no rosto de São Sebastião 

atingido por diversas flechas na obra de Andrea Mantegna (1431-1506). 

Analisando fotografias da tradição da fotografia de guerra, vê-se que o rosto tem sido 

um elemento crucial para dar expressividade à imagem. Elemento central ou importante como 

uma “fórmula de páthos”, o rosto garante o impacto da imagem, ou até mais, provoca choque 

no espectador. 
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Figura 13: reprodução de foto de arquivo militar da Primeira Guerra Mundial. 

 

  Krieg dem Kriege! (“Guerra contra a Guerra”, FRIEDRICH, 2014) foi lançado em 

quatro línguas (alemão, inglês, francês e holandês), em 1924, para marcar os dez anos do início 

da Primeira Guerra Mundial. O autor, o pacifista alemão Ernst Friedrich, buscou provocar uma 

reação de repugnância na opinião pública diante dos horrores da guerra, publicando cerca de 

180 fotografias retiradas dos arquivos militares alemães, em sua maioria censuradas durante o 

conflito, como narra Susan Sontag em “Diante da Dor dos Outros”, ao destacar seus efeitos 

catárticos. Para a autora, o livro “é fotografia como terapia de choque” (SONTAG, 2003, p. 

16). Em uma seção chamada A Face da Guerra, o livro de Friedrich traz 24 fotografias de 

prontuários médicos mostrando a destruição provocada em rostos de soldados, alguns 

absolutamente dilacerados, outros com reconstituições grosseiras, como o personagem da 

Figura 13 (p. 200). A Primeira Guerra Mundial foi a “guerra das trincheiras”. Depois de várias 

vitórias iniciais nas primeiras semanas de guerra, ainda em 1914, o exército alemão interrompeu 

o movimento de avanço rápido de suas tropas em direção a Paris. Para fixar as posições 

alcançadas e proteger as tropas, os alemães escavaram trincheiras nos limites das áreas 

conquistadas. E o que deveria ser um recurso temporário se tornou uma estratégia da guerra 

inteira. As posições dos alemães na “frente ocidental” (em contraposição à “frente oriental”, no 

Leste Europeu, onde o conflito era com as forças russas), onde enfrentavam tropas da França e 

da Inglaterra, se congelaram, pouco mudaram por cerca de três anos, até a entrada dos Estados 

Unidos na guerra, no fim de 1917.  

Na guerra de trincheiras, os soldados de um lado atiravam nos adversários nos abrigos 

adversários. E o que mais conseguiam fazer era matar com tiros na cabeça. Mas frequentemente 

a vítima sobrevivia com o rosto deformado. Até 1916, as potências em luta não tinham capacete 

de aço para seus militares. Já na metade da guerra, sua criação foi saudada por cada exército 
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como uma grande conquista (SERVA, 2017), pois atendia a um dos principais pavores dos 

soldados, voltar para casa vivo mas como o rosto irreconhecível. Foi isso que Friedrich 

explorou em seu livro com as fotografias chocantes dos rostos mal recompostos pelas cirurgias 

de emergência nos hospitais militares. 

 

 

Figura 14: operação Yankee Papa 13 no Vietnã. Foto de Larry Burrows para a Life (1965) 

 

 A reportagem Um passeio no Yankee Papa 13, que o fotógrafo norte-americano Larry 

Burrows fez para a revista Life em abril de 1965 foi surpreendente pela inversão energética que 

ela retrata. Era para ser um passeio, como sugere o título porque àquela altura, ainda na fase 

inicial da intervenção americana no Vietnã, o conflito parecia fácil para o poderio militar dos 

EUA diante da pequena e pobre nação no Sudeste Asiático. Além disso, o sobrevôo deveria ser 

parte de uma missão de reconhecimento, conduzida com dois helicópteros (denominados com 

as letras YP, daí chamados “Yankee Papa”). No entanto, durante o percurso, uma das aeronaves 

foi derrubada pelos guerrilheiros vietcongs, e o oficial James Farley (Figura 14), que Burrows 

acompanhava, teve de descer ao solo, sob tiros, para resgatar o piloto e o co-piloto abatidos e 

feridos (ou talvez já mortos). O próprio fotógrafo, desarmado, segundo seu relato, teve de ajudar 

nessa tarefa. A expressão tranquila, com um sorriso largo, do oficial nas primeiras fotos se 

transforma em um aspecto grave nas fotos a partir de então e num absoluto desespero de 

frustração e tristeza nas imagens feitas depois da volta à base.  

A reportagem é considerada “o ensaio fotográfico mais assombroso feito no Vietnã” 

pelo ensaísta Philip Knightley, historiador do jornalismo de guerra (KEEGAN; KNIGHTLEY, 

2003, p. 191). “Qualquer um que tenha visto as 14 páginas da reportagem nunca mais pode 
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esquecer”, escreveu a escritora Tad Bartimus, ex-correspondente no Vietnã nos anos 1970 

(FAAS; PAGE, 1997, p.  92). Burrows morreu em ação no Vietnã, em 1971. Antes, havia sido 

condecorado pela Força Aérea dos EUA pela bravura com que se envolveu nos resgates dos 

feridos na queda do helicóptero durante a missão do “Yankee Papa 13”. 

 

 

Figura 15: soldados dos EUA sob ataque vietcong.Foto de Oliver Noonan (1969)  

  

 Quatro anos depois da reportagem de Larry Burrows, o desespero havia se tornado mais 

frequente, com a “escalada” do conflito nos anos 1967 e 1968. Foi nessa época que o fotógrafo 

Oliver Noonan se viu acompanhando um destacamento norte-americano cercado por 

guerrilheiros vietcongs e documentou o terror no rosto do oficial líder da missão ao chamar por 

ajuda para recolher feridos em sua patrulha, A fotografia contém vários elementos expressivos. 

Observamos o “gesto dêitico” (“o primeiro ato semiótico” do ser humano”, cf. 

CYRULNIK, 2003) e o olhar que parece mirar o espectador em qualquer posição que ele esteja 

– compondo o conjunto que remete ao dedo de Zeus e ao olhar de Minerva, que, como vimos, 

Ginzburg apontou como explicação para a potência dos pôsteres de Lorde Kitchener durante a 

Primeira Guerra Mundial (GINZBURG, 2014) – e as sobrancelhas curvadas, como sintoma de 

“estado de dor e concentração”, conforme constatamos mais acima em Moreau (apud 

DARWIN, 2009, p. 12).  

A foto retrata também certo absurdo da presença de soldados norte-americanos munidos 

de armas pesadas, equipamento quente e blindados imensos, concebidos para deslocamento em 

estradas e campos norte-americanos e europeus, que se viram “atolados na lama” (cf. Henri 

Huet apud FAAZ; PAGE, 1997, p. 192) de um país coberto por selva tropical.  

Todos esses elementos se fundem em uma imagem extremamente expressiva para 

revelar uma informação precisa sobre o estado das forças norte-americanas naquele conflito 
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(um fracasso que se aproximava rapidamente) e da condição humana diante de guerra. Mas, 

acima de tudo, mesmo não estando no centro da foto, impera sobre a imagem o olhar do oficial, 

confirmando que o rosto é o lugar da verdade (Agamben). 

 

 

Figura 16: soldado americano em choque no Vietnã. Foto de Don McCullin (1968) 

 

Outra entre as fotos mais famosas imagens da Guerra do Vietnã foi produzida pelo 

fotógrafo Don McCullin e retrata um soldado norte-americano em choque, congelado de pavor, 

durante os ataques de forças do Vietnã do Norte e guerrilheiros vietcong à cidade histórica de 

Huê, na Ofensiva do Tet, em 1968. A batalha campal, naquela que havia sido a capital do antigo 

império vietnamita, durou cerca de duas semanas, nas quais as forças americanas destruíram a 

maior parte dos monumentos históricos que caracterizavam a região (OFENSIVA do Tet, 

2017).  

McCullin e o soldado estavam no mesmo local sob ataque e, assim, ele pôde fazer um 

dos retratos mais expressivos da guerra, no qual se tem a visão completa do efeito que a ofensiva 

surpreendente dos adversários, que eram até então considerados “à beira da derrota”, provocou, 

primeiro nos militares in loco e em seguida na opinião pública norte-americana, que a partir 

daquele momento ficou convencida de que a guerra não fazia sentido nem seria ganha. Como 

se vê no rosto do soldado retratado por McCullin, o impacto psicológico da Ofensiva do Tet foi 

devastador para os norte-americanos.  
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5.4 DECAPITADOS 

 

 

Painel 4: montado pelo autor e dedicado à decapitação 

 

 Ver a imagem da decapitação de uma pessoa, em fotografia ou gravada em vídeos de 

perfeita definição, transmitidos em mídia digital, provoca certamente uma reação de terror. O 

impacto é imediato; a emoção, incontrolável, de “horror”, como afirma Sigmund Freud em um 
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fragmento sobre o mito grego da Medusa (FREUD, 2014, p. 92). Quando vemos um cadáver, 

não olhamos em seu rosto, e de seus olhos fechados não esperamos mais do que comunica uma 

estátua, um reflexo de uma memória. Morto, o indivíduo passa a ser apenas uma imagem de si 

mesmo, a presença (corpo inerte) de uma ausência (da alma, da vida, da energia). Esse 

sentimento é traduzido pela própria história das palavras que envolve, como descreve Baitello:  

O que a língua latina chamava de imago referia-se ao retrato de um morto. Porque as 

imagens são indeléveis e porque conferem uma segunda existência, elas possuem um 

status semiótico na segunda realidade (cf. Ivan Bystrina, 1989), em seu caso 

particular, a presença de uma ausência e seu oposto, a ausência de uma presença. Por 

isso, elas são fantasmagóricas em sua origem mais remota. (BAITELLO, 2005, p. 45) 

 

 O mesmo ocorre com uma caveira: o osso descarnado é a prova da ausência de qualquer 

presença viva, ao mesmo tempo é a presença de uma ausência absoluta, a presença da falta de 

vida, a permanência de um ex-vivo. A caveira é uma imagem da morte em si, e não do indivíduo 

que se ocupou da caveira. Ainda que muito se possa saber do seu ocupante, ele perdeu a 

individualidade, como lembra Edgar Morin em O Homem e a Morte: “[...] Dor, terror e 

obsessão têm um denominador comum: a perda da individualidade” (MORIN, s/ data, p. 31). 

 Tão antigos quanto os registros de ritos de preservação do rosto dos mortos narrados 

por Morin são os resquícios encontrados de decapitação de mortos. Os mais antigos encontrados 

na América são datados de 9 mil anos, segundo os cientistas envolvidos, e não fica claros se os 

ritos funerários eram afirmação de poder de vitoriosos sobre derrotados ou simplesmente uma 

forma de enterro respeitoso. Os responsáveis pela descoberta e sua datação foram o antropólogo 

e geólogo André Strauss e o bioantropólogo Walter Neves, que publicaram com outros 

colaboradores o artigo The Oldest Case of Decapitation in the New World – Lapa do Santo, 

East-Central Brazil (“O Mais Antigo Caso e Decapitação no Novo Mundo – Lapa do Santo, 

Centro Oeste do Brasil”), na revista científica Plos One. No texto, descrevem o achado que 

afirmam ser a mais antiga decapitação já registrada na história do Novo Mundo. 

  Em um rosto de uma cabeça recém-decapitada, há uma ambiguidade, como a visão do 

intervalo exato entre vida e morte. Vejo o rosto completo e busco sua emoção nos olhos e 

vetores comunicativos, no nariz, no movimento das orelhas, nas faces. Mas tudo ali remete à 

vida perdida e informa a ocorrência da morte: há sangue manchando tecidos, há quase sempre 

um caimento intenso das pálpebras que remete às imagens das cabeças de soldados dácios 

oferecidas ao imperador Trajano em sinal de triunfo (WARBURG, 2015, p. 367). Diferentes 

são duas pinturas do pintor renascentista italiano Caravaggio (CARAVAGGIO, 2017) que 

retratam os mortos de olhos abertos como se permitissem ainda ler suas almas: em uma, vê-se 

o exato momento em que a viúva Judite corta a jugular do general assírio Holofernes, que, 
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mesmo subjugado, tem forças para gritar enquanto o sangue esguicha com potência de seu 

pescoço. Na outra, a cabeça cortada de Golias tem os olhos e a boca abertos, em expressão que 

poderia ser classificada como um misto de terror e desamparo (DARWIN, 2013, p. 226; p. 256), 

enquanto mantém também na fronte as sobrancelhas elevadas, em sinal de surpresa ou horror 

ao ser exposta por um jovem Davi que a segura com a mão esquerda (enquanto leva uma espada 

na direita). Nas duas obras do renascentista italiano, os decapitados quase parecem dizer "acabo 

de morrer"! 

 Uma forma de explorar o sentido dessas imagens é justapor, como fez Warburg no Atlas 

Mnemosine, imagens de decapitados e decapitações produzidas em diferentes momentos da 

história da iconografia humana, destacando assim, nas diferentes representações, o seu 

elemento comum, as cenas de decapitação. No Atlas, Warburg inclui imagens de cabeças 

decepadas em diferentes paineis, além de falar delas na introdução. Nessas notas, ele diz, por 

exemplo: “Os legionários romanos entregam a César cabeças degoladas de bárbaros, como um 

tributo devido ao Estado bem organizado” (WARBURG, 2015, p. 367). O estudioso alemão vê 

na imagem um imediato impacto político, de consagração do Estado sobre o indivíduo 

submetido. 

 O pioneiro decapitador no Atlas é o mítico Perseu, em diferentes representações. 

Segundo a tradição grega, Perseu é um herói, semideus, filho de Zeus e irmão de Hércules, que, 

em um concurso, aceita o desafio de cortar a cabeça da monstruosa Medusa, possuidora de 

cabelos de serpentes e tão horrível, que transforma em pedra todos os que olharem para ela. Em 

meio a peripécias, Perseu consegue seu intento, usando artimanhas cedidas por três deuses que 

o protegem. Toda a iconografia do herói mostra Perseu sempre com a cabeça da Medusa morta 

nas mãos. 

 Warburg incluiu uma imagem de Perseu logo no painel 273 do Atlas, dedicado a mostrar 

os gregos como “mestres da orientação” por meio de mitos (RUBÍ, 2012, p. 58). O herói aparece 

correndo com a cabeça da Medusa na mão direita e uma espada na mão esquerda, erguida sobre 

a cabeça. A imagem, reproduzida de um Manuscrito de Arato, do século 9, faz parte de um 

conjunto de suas figuras mitológicas gregas e foi disposta no canto inferior direito do painel de 

Warburg, onde estão também Andrómeda, Ceto, Pégaso, Casisopeia e Cefeu. 

 Perseu aparece ainda outras vezes no Atlas Mnemosine. No painel 20, dedicado à 

influência da astrologia grega sobre a cultura árabe, o herói grego surge em uma representação 

oriental, em um manuscrito árabe. Por esse sincretismo, Perseu foi catalogado em um desenho 

                                                 
73 O painel 2 tem como sinopse ou títulos: “A concepção grega do cosmos. Figuras mitológicas do firmamento. 

Apolo. As musas como concomitantes de Apolo” (WARBURG, 2012, p. 96; p. 217). 
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que o mostra segurando, com a mão direita, acima da cabeça, uma espada com a lâmina arcada 

como uma cimitarra, e, com a mão esquerda, pelos cabelos, uma cabeça que não é da Medusa, 

mas de um demônio da tradição árabe, o Ghoul74  – a imagem é identificada como pertencente  

ao Tratado sobre as Estrelas Fixas, manuscrito do século 13  a partir de um original do século 

10 que integra coleção da Biblioteca Nacional de Paris (WARBURG, 2012, p. 228). 

 Esse mesmo Perseu orientalizado volta a aparecer em três imagens no painel 21. No 

canto inferior esquerdo, surge de novo com a cabeça de Ghoul na mão esquerda e a espada na 

direita, em uma posição que parece pronta para um novo golpe. A página reproduzida no painel 

de Warburg é parte do manuscrito medieval denominado Al-Qazwini (“As Maravilhas da 

Criação”), que Warburg encontrou na Biblioteca da Universidade de Viena (WARBURG, 

2012, p. 113; p. 229).  

 De novo no painel 21, Perseu entra em uma representação astrológica dos decanatos do 

signo de Áries reproduzida do manuscrito árabe do livro considerado “a bíblia dos astrólogos 

medievais” (RUBÍ, 2012, p. 68), o Kitab al-Bulhan. Na página reproduzida, a figura em 

destaque é um Perseu orientalizado, cavalgando um carneiro (Áries) malhado, carregando na 

mão esquerda uma cabeça e na direita a espada em posição de descanso; abaixo, menores, estão 

desenhos da regência dos três decanatos de Áries: Vênus, Sol e Marte. 

 Ainda outra vez, Perseu surge em uma reprodução da página de manuscrito do livro de 

magia denominado Picatrix, que mostra também os decanatos de Áries, mas, curiosamente, 

neste caso o herói grego que iniciou sua trajetória cortando a cabeça da Medusa e orientalizou-

se ao decepar a cabeça de um demônio chamado Ghoul, ali é retratado com uma espada na mão 

direita, mas na esquerda tem o que parece ser um “presunto ou algo assim”, como descreveu 

Warburg (RUBI, 2012, p. 69). Nas duas últimas figuras, é difícil identificar a representação 

com a imagem de Perseu na iconografia tradicional europeia. “É verdade que dificilmente se 

presumiria Perseu nessa figura medonha que segura numa das mãos um presunto ou algo assim, 

e na outra uma espada curvada. Mas é ele; no curso dos séculos, descambou nisso”, escreve 

Warburg no ensaio A Influência da Sphaera Barbarica nas Tentativas de Ordenação Cósmica 

do Ocidente (WARBURG, 2015, p. 315). Além do tempo, a migração do mito por entre culturas 

diferentes também operou a mudança da imagem. 

                                                 
74 Ghoul (pronuncia-se "gul") é um monstro folclórico da tradição árabe que come carne humana, assalta túmulos, 

bebe sangue, rouba moedas, come cadáveres, muda de forma e assume a imagem de sua última presa. Na mitologia 

árabe, sua origem, é um monstro canibal que habita debaixo da terra e outros lugares desabitados. A literatura 

popular mais antiga que faz referência ao ghoul é o livro “As Mil e Uma Noites”. (GHOUL, 2016) 
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 Mas a personagem que mais frequenta os painéis do Atlas Mnemosine com cabeças 

cortadas é a bíblica Judite, viúva judia que aparece em sete imagens segurando a cabeça do 

general assírio Holofernes. No painel 47, em um total de 27 reproduções de imagens antigas, 

há ainda uma Salomé com a cabeça de São João Batista. Conforme as anotações deixadas por 

Warburg ou seus auxiliares como título e legenda para cada painel e suas imagens, o 47 dedica-

se a explorar a ninfa como Pathosformel: “Ninfa como anjo da guarda e caçadora de cabeças. 

Carregar a cabeça. ‘Regresso do templo’ como proteção do menino em terra estrangeira 

(representações do pequeno Tobias como imagens votivas)”75 (WARBURG, 2012b, p. 142). 

Warburg buscava, portanto, imagens renascentistas que traziam a influência da representação 

antiga das ninfas (com os tecidos e cabelos esvoaçantes, por exemplo, como destacou em O 

Nascimento de Vênus e A Primavera). 

 As imagens de Judite com a cabeça de Holofernes são: 1) um desenho anônimo; 2) uma 

escultura em bronze de Donatello (1460); 3) uma gravura de metal feita em Florença em 1465; 

4) um fragmento de uma pintura de Sandro Botticelli (têmpera sobre madeira) de 1470; 5) uma 

pintura de Botticelli de 1497-1500; 6) dois detalhes de uma pintura de Domenico Ghirlandaio 

de 1489. Entre as várias imagens de Salomé (três em que ela dança na festa de Herodes), uma 

mostra o momento em que ela vê realizado seu desejo e recebe a cabeça de João Batista. Trata-

se de tapeçaria de Antonio Pollaiuolo (1470). 

 Na história bíblica, durante um cerco aos judeus que se recusam a capitular ao 

poderosíssimo exército do imperador assírio Nabucodonosor, liderado pelo general Holofernes, 

Judite, em iniciativa solitária (comparável à ação de grupos “terroristas” nos atentados 

contemporâneos), decide se entregar como amante ao líder inimigo, como em um sacrifício. Na 

verdade, porém, ela arma uma cilada: embriaga o general e, quando ele dorme, corta sua cabeça 

e a leva para expor aos soldados invasores (que, aterrorizados, fogem e se dispersam) e aos 

israelitas (como afirmação de sua capacidade de enfrentar os mais poderosos impérios pagãos).   

 A hebreia Judite representa, no livro que leva seu nome no Antigo Testamento, uma 

heroína semelhante a Perseu, um humano com todas as suas fragilidades que enfrenta um 

inimigo todo-poderoso e, com ardis que misturam sagacidade e bênção divina, vence o 

adversário invencível. Já a decapitação de São João Batista por Salomé é reveladora do sentido 

oposto, em que a personagem representante do poder (ela é sobrinha do rei Herodes, que 

governa os judeus em associação com os dominadores romanos) pede que seja decapitado o 

mais fraco, João Batista, popular líder religioso judaico. É a dominação do Estado sobre a 

                                                 
75 Tradução do autor a partir do francês. 
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sociedade. João Batista não conta com a proteção de um exército. O episódio está narrado nos 

Evangelhos de Marcos e Mateus, no Novo Testamento bíblico. Em ambos os casos, a morte 

tira a inteligência dos mortos (“A decapitação é importante como símbolo, por ser uma 

separação da ‘intelligentia’ (inteligência) da ‘passio magna et dolor’ (grande sofrimento e dor), 

que a natureza causa à alma”, ressalta Carl G. Jung (1989, p. 269). Nos dois casos, as mulheres 

hebraicas ceifam duas cabeças capazes de mobilizar grandes forças coletivas que as ameaçam 

(ou a seus pares), um com sua estratégia militar, o outro com a capacidade profética.  

 Portanto, Judite e Perseu representam uma energia inversa àquela representada por 

Salomé, no episódio narrado nos livros bíblicos de Marcos (7, 14-29) e Mateus (14, 1-13), 

ambos pertencentes ao Novo Testamento76, e por Trajano, dois casos em que o poder do Estado, 

representado pela vontade humana do rei ou de sua família, se abate sobre os fracos. Dois 

exemplos de dois arquétipos opostos.  

 

5.4.1 Terrorismo 

 

As imagens de decapitação de prisioneiros pelo movimento autodenominado “Estado 

Islâmico” são geralmente classificadas como “terrorismo”. A definição de “terrorismo” pode 

ser usada tanto para governos que buscam conter movimentos ou sentimentos de oposição no 

território sob seu controle como para o contrário, movimentos de oposição em busca de catalisar 

ou ampliar sentimentos contrários a governos. É o que explica um dos verbetes do Dicionário 

de Política de Norberto Bobbio:  

TERRORISMO E TERROR — Apesar de correntemente o terrorismo ser entendido 

como a prática política de quem recorre sistematicamente à violência contra as 

pessoas ou as coisas provocando o terror, a distinção entre esta última e o terrorismo 

representa o ponto de partida para a análise de um fenômeno que, ao longo dos 

séculos, viu constantemente aumentar seu peso politico. Como terror entende-se, de 

fato, um tipo de regime particular, ou melhor, o instrumento de emergência a que um 

Governo recorre para manter-se no poder: o exemplo mais conhecido deste uso do 

terror é, naturalmente, o do período da ditadura do Comitê̂ de Saúde Pública, liderado 

por Robespierre e Saint-Just durante a Revolução Francesa (1793-1794). Mas já́ quase 

três séculos antes Maquiavel lembrava que "para retomar o Estado (ou seja, para 

conservar o poder) era necessário periodicamente espalhar aquele terror e aquele 

medo nos homens que o tinham utilizado ao tomar o poder". (BOBBIO, 2000, p. 1242) 

  

 

  

 A memória imagética mais forte e resistente da Revolução Francesa, liderada por 

Robespierre, em certo momento de seu processo, é exatamente a das decapitações sistemáticas 

                                                 
76 Em verdade, a tradição posterior atribuiu à sobrinha do rei Herodes o nome de Salomé, que, no entanto, não 

aparece nas narrativas dos livros do Novo Testamento. 
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com o uso da guilhotina, máquina de decapitar com eficiência “cirúrgica” construída naquela 

época de grande desenvolvimento tecnológico. 

 Movido pelo Estado para reprimir rebeliões ou, ao contrário, por rebeldes contra o poder 

constituído do Estado, o terrorismo busca atingir o maior efeito político com menor 

investimento de força armada. Para atingir esse objetivo, suas ações são imagéticas. Elas são a 

representação da força, a presença (pela imagem) de uma ausência (a força política de fato). 

Procura obter o terror com o mínimo uso de força real. Se pudesse provocar o terror apenas 

com imagens, teria chegado à realização plena de sua essência. Nesse caso, no entanto, o 

terrorismo seria puramente semiótico e simulacro, como definiu Jean Baudrillard, para quem a 

Primeira Guerra do Golfo (1991) não existiu. 

 Para preservação da operação semiótica, o terror realiza ações reais de grande impacto 

e mínimo esforço. É o caso dos vídeos de decapitação de prisioneiros pelo Estado Islâmico que 

poderiam nem mesmo acontecer, que estão em lugares do mundo desconhecidos para a maioria 

dos espectadores e por isso mesmo podem ser qualquer lugar, todos ou nenhum. 

 O terrorismo é extremamente dependente de estratégias de comunicação, pois seu 

objetivo, em todas as formas, é garantir que o medo se espalhe por uma nação, região, etnia ou 

grupo político diante da violência adotada por um governo ou grupo rebelde. Em sua forma 

contemporânea, a partir da prática do movimento político chamado Populistas Russos, no fim 

do século 19, o terrorismo passou a ser identificado como característico da tática militar de 

grupos rebeldes, mais fracos, em luta contra governos organizados, militarmente mais 

poderosos, quando buscam afirmar que têm força suficiente para se apresentar como 

perspectiva de poder.  

O recurso ao terror por parte de quem já́ detém o poder dentro do Estado não pode ser 

arrolado entre as formas de Terrorismo político, porque este se qualifica, ao contrário, 

como o instrumento ao qual recorrem determinados grupos para derrubar um Governo 

acusado de manter-se por meio do terror. É este, indubitavelmente, o caso do 

movimento populista russo no século passado que, em sua fase mais radical, fez do 

terrorismo seu principal instrumento de luta. Diante da lentidão no crescimento da 

ação revolucionária, através da qual o princípio ‘do movimento do povo’ (a 

propaganda utilizada pelos intelectuais frente aos camponeses e à nascente classe 

operária) se desenvolveu, o movimento clandestino orientou sua ação recorrendo a 

atividades terroristas dirigidas, seja para atingir os centros do poder constituído (o 

maior êxito, que também será́ o último, do movimento ‘Narodnaja volia’, que quer 

dizer ‘vontade do povo’, é representado pelo assassinato do czar Alexandre Il no dia 

1o de março de 1881), seja para mostrar ao povo a força conseguida pelo mesmo 

movimento. O atentado político que é, portanto, uma forma de aplicação do 

terrorismo, não se extingue com este, mas representa o momento catalisador que deve 

desencadear a luta política, abrindo caminho à conquista do poder. (BOBBIO, 2000, 

p. 1242) 

 

 Por ser imagem, o efeito dos atentados terroristas tende frequentemente a sobreviver à 

própria causa: a imagem (mais conhecida em desenhos e pinturas) do assassinato do arquiduque 
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Francisco Ferdinando em Sarajevo, em 1914, sobreviveu ao logo de cem anos ao 

desaparecimento do movimento Mão Negra, do império Austro-Húngaro, a sucessivas guerras 

civis com diferentes vitoriosos e ao próprio século em que ocorreu. E ainda segue sendo 

lembrada. É o caso também dos guilhotinados, cujo assassinato criou cenas paradigmáticas, 

como que sinônimos da Revolução Francesa, forjando um confronto “revolucionários contra 

guilhotinados” que mantém viva a dualidade da imagem constituída naquele momento.  

 A definição, assim usada, se opõe à de totalitarismo, que passa a ser empregada como 

categoria mais precisa para o exercício do terror pelo Estado ou por governos ditatoriais. É 

como explica o dicionário de Bobbio, no verbete “Totalitarismo”:  

Todavia, não obstante tais antecedentes, o uso da palavra Totalitarismo para designar, 

com uma conotação fortemente derrogatória, todas ou algumas ditaduras 

monopartidárias fascistas ou comunistas se generalizou somente após a Segunda 

Guerra Mundial. (BOBBIO, 2000, p.1248) 

  

Analisadas sob o ponto de vista do efeito político, há ambiguidade nas execuções de 

prisioneiros estrangeiros pela organização denominada Estado Islâmico, originalmente em 

áreas contíguas da Síria e do Iraque controladas indistintamente por ela (que as reivindica como 

território de um Califado Muçulmano) e em seguida em outros países, conduzidos por grupos 

simpáticos que evocam a sua liderança, como na Líbia e no Afeganistão. Afinal, enquanto 

reivindica estar organizando o “Estado Islâmico” ou o “Califado” no deserto entre Síria e 

Iraque, a entidade atua como um poder totalitário. O terror nesse caso serve para dominar o 

poder, à moda de governos totalitários, com uma mensagem à população de seus domínios, à 

maneira do que prescreveu Maquiavel (conforme citação no dicionário de Bobbio, acima). Ao 

mesmo tempo, como uma força rebelde que se aproveita da desorganização instalada em países 

por prolongadas guerras civis, que busca ocupar espaços teoricamente controlados por Estados 

nacionais, ocupando territórios de nações reconhecidas internacionalmente, enfrentando 

ataques de exércitos oficiais e milícias que apoiam esses países, o Estado Islâmico opera como 

uma organização mais fraca que envia ao mundo a mensagem típica: o fraco pode vencer o 

mais forte. 

 Essas duas mensagens, tão paradoxais quanto complementares, podem ser observadas 

nas imagens das sucessivas decapitações de prisioneiros que têm sido transmitidas pelo Estado 

Islâmico. É o que tentaremos analisar usando o método de Warburg, comparando cenas de 

guerra contemporâneas e imagens antigas que remetem à permanência de arquétipos de paixões 

humanas (Nachleben der Antike): ora o herói contra o império ou contra o monstro poderoso 
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(como Judite ou Perseu), ora exatamente como o Estado organizado contra os inimigos 

conquistados (como Trajano e seu “páthos imperial”). 

 

 

5.4.2 Castração  

 

 Em um fragmento inacabado, denominado A Cabeça da Medusa, Freud sugere uma 

linha de interpretação da mítica Medusa e de sua decapitação por Perseu ao derrotá-la. Diz o 

criador da psicanálise: 

A interpretação de figuras mitológicas específicas não foi tentada com frequência por 

nós. Isso é evidente a propósito da cabeça decepada de Medusa, que desperta horror. 

Decepar a cabeça = castrar. O medo da Medusa é, então, medo da castração, que está 

ligado a uma visão amedrontadora. (FREUD, 2014, p. 92) 

  

Assim, quando o exército conquistador romano corta cabeças dos derrotados inimigos 

dácios para mostrá-las em triunfo ao imperador Trajano, estaria castrando o povo dácio ou 

ameaçando com o horror cada homem desse povo que se oponha ao império. Da mesma forma, 

quando a judia Judite corta a cabeça do comandante do exército cujas forças sitivam as cidades 

do território hebreu, ela simbolicamente castra o império assírio e, com o horror que provoca, 

ameaça castrar todos os outros impérios que ousarem querer dominar o povo escolhido de Deus. 

 Se, de um lado, a decapitação aparece como uma forma de eliminar a vida do inimigo, 

ao mesmo tempo, pode ser vista como origem de uma inversão, a sua perpetuação. É assim que 

surge em um mito ianomâmi, como narrado pelo xamã Davi Kopenawa ao antropólogo francês 

Bruce Albert. A Queda do Céu é o nome do livro escrito em conjunto pelos dois, a partir de 

relatos de memórias do primeiro para o segundo, que as transcreveu, traduziu para o francês e 

editou. A certa altura, o xamã narra o surgimento da bravura dos homens e dos venenos das 

abelhas e das formigas a partir do episódio da morte de um personagem mítico, Arowë. Como 

ele fala, trata-se de um herói arcaico “muito agressivo e destemido”, que “atacava sem trégua 

as casas próximas à sua”. Os familiares de suas vítimas o cercavam e flechavam. Ele parecia 

morrer, mas tão logo se afastavam de seu cadáver, ele se levantava e seguia com os ataques, 

agora contra aqueles que o tinham flechado, perseguia-os até matar um a um. Seus parentes 

buscavam vingança e o flechavam, e começava tudo de novo.  

Com o passar do tempo, seus inimigos, perplexos, perguntavam-se: ‘O que faremos? 

Como conseguiremos fazer com que morra para sempre?’ Alguém propôs: ‘Vamos 

decapitá-lo’. [...] Crivaram de novo o corpo de Arowë de flechas e, dessa vez, não se 

contentaram a deixá-lo por morto no chão da floresta. Cortaram-lhe a cabeça e, assim, 

apesar de todos os seus esforços, Arowë não foi mais capaz de escapar da vingança 

de seus inimigos. (ALBERT; KOPENAWA, 2015, p. 73) 
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Estava derrotado, morto para sempre. No mito narrado pelo líder indígena, a decapitação 

foi a forma de um coletivo eliminar o indivíduo mais forte, derrotá-lo, eliminar sua identidade. 

Mas uma inversão se dá em seguida e vai perpetuar suas características, tornar vitorioso o 

derrotado e dar sobrevida, permanência a elas. Vespas e formigas se alimentam de seu sangue 

e incorporam suas características comportamentais: tornam-se valentes, “destemidas e 

agressivas”, como se depreende de seus venenos. O que poderia ser apenas um desdobramento 

natural do círculo da vida eternizou algumas de suas capacidades, agora espalhadas pelos 

animais que se alimentaram de seu sangue e, assim, tornaram-se atualizações de sua ferocidade.  

 

 

Figura 1: baixo relevo nas ruínas do Palácio de Senequeribe (705-681 a.C.), em Nínive, na 

antiga Mesopotâmia 

 

Cabeças cortadas já constam como elemento impactante em imagens produzidas por 

culturas humanas anteriores à tradição grega, caracterizando esse gesto como uma fórmula de 

emoção arcaica, como pode denotar a visão da Figura 1. “Um harpista e uma musicista seguem 

em cortejo através dos jardins, famosos por suas árvores exóticas. Um toque expressivo é a 

cabeça cortada pendurada em um galho da árvore ao centro”, diz a legenda da ilustração no 

livro Mesopotamia: The Invention of the City (LEICK, 2001, p. 274). 

 A cena sugere como corriqueira a presença de uma cabeça cortada e pendurada em um 

jardim do palácio mesopotâmico, a ponto de um cortejo de músicos nem mesmo dar atenção ao 

detalhe. Mas os milênios e as culturas diferentes fazem perder o sentido exato da imagem e o 

contexto do uso dessa Pathosformel na cena preservada como um fóssil iconográfico. 
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Figura 2: Perseu, o herói grego, aparece carregando a cabeça de Medusa em detalhe do 

Manuscrito de Arato. 

 

A imagem foi inserida por Warburg no painel 2 do Atlas Mnemosine. O painel é dedicado 

a “expor os gregos como mestres da orientação” (RUBÍ, 2012, p. 59), e Perseu parece correr 

com a cabeça da Medusa. Ao esvoaçar, o manto pendurado em seu torso revela o movimento 

do herói. 

 

 

Figura 3: Perseu em uma representação árabe num manuscrito do século 13  

 

Warburg inseriu a Figura 3 no painel 20 do Atlas Mnemosine (WARBURG, 2012, p. 

110) e escreveu a seguinte a legenda: “Perseu, segundo a crença árabe, com a cabeça do 

demônio Ghoul (manuscrito do século 13 em Paris)” (WARBURG, 2012, p. 228). O herói 

grego surge na imagem “transformado em um guerreiro com turbante cuja mão direita brande 
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uma cimitarra, enquanto com a mão esquerda sustenta a cabeça, não da Medusa, e sim do 

demônio barbudo Ghoul” (RUBÍ, 2012, p. 68). 

 

 

Figura 4: imagem em que o mito de Perseu é novamente interpretado pela tradição árabe 

 

Nesta outra imagem, que compõe o painel número 21 do Atlas Mnemosine, Perseu carrega 

outra cabeça e destaca-se em uma imagem da astrologia em que representa “o primeiro decano 

de Áries”. Segundo a crítica mexicana Linda Báez Rubí em seus textos sobre o Atlas 

Mnemosine, “se não fosse por aspectos que ainda conserva, como a espada e a cabeça 

decapitada em uma mão, seria difícil de identificá-lo” (RUBÍ, 2012, p. 69). 

 Nas três imagens acima, Perseu representa o herói por lutar com a condição humana 

contra uma terrível deidade poderosa e vencê-la com astúcia. A narrativa representa a força do 

mais fraco que usa engenhosidade para vencer o mais forte. 
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Figuras 5A (acima) e 5B (abaixo, um detalhe):  reprodução de relevo romano com cena de 

guerra. 

 

O painel 7 do Atlas Mnemosine de Warburg contém diversas reproduções de imagens 

romanas relacionadas à expressão de poder do imperador. Das 23 imagens que compõem esse 

conjunto, seis são reproduções de relevos que mostram cenas da guerra contra os dácios, em 

que o exército romano era liderado pelo imperador Trajano. O painel tem o título O páthos 

triunfal. Triunfo romano e O imperador como deus.... As figuras 5A e 5B, acima, são 

reproduções do relevo que mostra Trajano liderando a cavalo o exército romano em luta contra 

os dácios.  

 Warburg destacará imagens do imperador Trajano ainda em outros dois painéis do Atlas: 

o 49, com o título O páthos da vitória refreado, que reúne representações denominadas o triunfo 

de césar; e o painel 52, intitulado Justiça do Imperador Trajano = inversão energética da 

submissão.  
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 Nos apontamentos que deixou ao morrer, usados como introdução ao Atlas Mnemosine, 

Warburg escreveu, na lauda datilografada identificada com o número 6 (datada de 10 de junho 

de 1929)77, o sentido da exposição de cabeças cortadas oferecidas ao imperador: 

Temos... movimentos de massa na comitiva de um soberano (...) os legionários 

romanos entregam a César cabeças degoladas de bárbaros, como um tributo devido 

ao Estado bem organizado (assim como, também nesses relevos, se festeja o 

imperador como mandatário da assistência imperial a seus veteranos). É certo que o 

Coliseu, a poucos passos do Arco de Constantino, implacavelmente lembrava aos 

romanos a Idade Média e do Renascimento que a pulsão primitiva ao sacrifício 

humano tivera forçosamente na Roma pagã seu local de culto [...]. (WARBURG, 

2015, p. 367-368) 

 

 O crítico alemão ecoa o pensamento de Maquiavel (cf. BOBBIO, 2000): o terror é 

necessário não só para afirmar o poder de Roma sobre a população submetida pelo conquistador 

mas também para festejar as bênçãos do império. O mesmo ato tem sentido de repressão e 

expansão.  

 As duas imagens seguintes aqui reproduzidas são parte do grande conjunto de relevos 

que compõem a Coluna de Trajano, em Roma, monumento cujas imagens formam uma longa 

descrição visual da guerra e das vitórias do exército liderado por esse imperador (98-117 d.C.) 

na conquista da Dácia, nação que ocupava áreas do atual território da Romênia. As fotos são 

reproduções de imagens publicadas pela National Geographic em reportagem (CURRY, 2015) 

sobre o fascínio que a Coluna de Trajano exerce desde sua construção até hoje. O próprio 

interesse da revista é uma prova de que a coluna é uma espécie de Nachleben der Antike. 

 

 

Figura 5C: cena de relevo da Coluna de Trajano 

                                                 
77 As laudas datilografadas que são usadas para compor os textos de apresentação do Mnemosine estavam datadas 

por Warburg (os meses em algarismos romanos), de onde se vê que foram redigidas entre o final de maio e junho 

de 1929. E.H. Gombrich numerou as páginas no alto. O trecho citado é, portanto, da lauda datilografada número 

6 datada de “10/VI” (WARBURG, 2012, v.1, p. 46).  
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Representação do poder absoluto dos soldados romanos sobre os bárbaros derrotados é 

a figura insólita do combatente que segura com os dentes os cabelos da cabeça degolada de um 

inimigo. A fotografia de Kenneth Garrett para a National Geographic reproduz uma réplica do 

relevo original da coluna, pintado conforme possíveis cores originais da época de sua 

construção (CURRY, 2015). 

 

 
Figura 5D: soldados que saúdam o governante erguendo cabeças dos inimigos vencidos em 

mais uma cena da coluna de Trajano 

 

  A batalha parece ter terminado, e a cena então é uma espécie de comemoração da vitória, 

os soldados aparecem isolados, em pose de saudação. Mais uma vez, a fotografia foi feita por 

Kenneth Garrett, que fez as imagens para a National Geographic usando uma reprodução em 

gesso da coluna (CURRY, 2015). 

 

 

Figura 6: Judite e Holofernes, de Caravaggio 

 

Inverte-se aqui a regra da imagem anterior. Em vez de cabeças decepadas como 

afirmação do poder do do mais forte sobre o mais fraco, a imagem da judia Judite representa 
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um episódio em que alguém mais fraco vence o mais forte. Foi o que Judite fez ao decepar a 

cabeça do líder de um império poderoso. O quadro é uma das duas versões da obra Judite e 

Holofernes que o italiano Caravaggio (1571-1610) pintou ao longo dos últimos dez anos de sua 

vida e que havia desaparecido no século 17, tendo sido encontrado na França em abril de 2016 

(MUÑOZ-ALONSO, 2016).  

 

 

Figura 7: Davi com a Cabeça de Golias, Caravaggio 

 

Mais uma representação da capacidade do fraco impor-se sobre o mais poderoso. Em 

uma cena que revela a proteção divina diante da força maior de um inimigo, o jovem hebreu 

Davi, que viria a ser rei dos judeus, enfrenta o gigante Golias, um guerreiro palestino (ou 

“filisteu”, na forma antiga como consagram as traduções bíblicas), conforme o Livro de Samuel, 

do Antigo Testamento. Davi enfrenta o inimigo armado apenas com uma pedra, que atira com 

a funda (uma espécie de estilingue que exige grande habilidade para o disparo), atinge sua 

fronte e mata-o. Depois, como que para beneficiar-se da “Pathosformel” da exposição de uma 

cabeça degolada, decapita o inimigo já morto, que passa então a ser o símbolo de sua vitória.  

 

 

Figura 8: Davi e Golias, agora em gravura de Gustave Doré 
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Destaca-se ainda ainda mais (DORÉ, 2011, p. 84) o aspecto semiótico do embate entre 

o gigante e o pequeno: ao mostrar a cabeça do morto, Davi realiza plenamente o sentido de sua 

vitória, a representação do poder do mais fraco sobre o mais forte, a submissão dos filisteus 

consubstanciada na queda de seu gigante. É o poder da Pathosformel que afirma para os 

inimigos palestinos a força do jovem guerreiro que viria se tornar rei de Israel. 

 

 

Figura 9: Salomé com a cabeça de S. João Batista, Caravaggio 

 

Saindo do Antigo para o Novo Testamento, a decapitação de João Batista por Salomé é 

reveladora do sentido oposto, em que a personagem representante do poder (ela é sobrinha do 

rei Herodes, que governa os judeus em associação com os dominadores romanos) pede que seja 

decapitado o mais fraco. O capricho da princesa deflagra o exercício brutal do poder, conforme 

o ditame de Maquiavel: espalhar terror para conservar o poder (cf. BOBBIO, 2000, p. 1242). É 

a representação da dominação do Estado sobre a sociedade. O episódio está narrado nos 

Evangelhos de Marcos e Mateus, no Novo Testamento.  
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Figura 10: Tiradentes, no quadro de Pedro Américo 

 

A imagem reproduz episódio muito mais recente na história, a execução de Tiradentes78, 

militar que se envolveu e foi apontado como líder de revolta contra o domínio colonial 

português sobre Minas Gerais, abortada pelas forças da Metrópole, em 1789. Depois de julgado 

e morto por enforcamento no Rio de Janeiro, em 1792, Tiradentes teve seu corpo esquartejado 

e as partes expostas em cidades de Minas Gerais como afirmação aterrorizante do poder 

colonial sobre o Brasil. No quadro do pintor brasileiro Pedro Américo79, vê-se a cabeça 

separada do corpo esquartejado. Em uma referência imagética, a cabeça do “Mártir da 

Independência” aparece ao pé do patíbulo como um homem de barba parecido com o Cristo da 

tradição iconográfica cristã. Essa associação é reforçada com o apelo da cruz ao lado de sua 

cabeça. O corpo esquartejado choca ainda mais que o corpo crucificado da miniatura a seu lado, 

no qual se inspira. 

 

 

                                                 

78 Tiradentes, apelido de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), dentista e militar brasileiro envolvido na 

tentativa de revolta contra o domínio de Portugal, chamada “Inconfidência Mineira”, foi preso e executado em 21 

de abril de 1792. É considerado herói nacional e a data de sua morte é feriado em todo o país. (TIRADENTES, 

2017) 

79 Pedro Américo (1843-1905) foi um intelectual polivalente que atuou como escritor, romancista e poeta, cientista, 

crítico de arte, político e pintor. É autor de obras sobre cenas históricas que ganharam tom oficial, como 

“Independência ou Morte”, uma representação da proclamação da Independência em 7 de setembro de 1822. 

(PEDRO Américo, 2017)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1843
https://pt.wikipedia.org/wiki/1905
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Figura 11: cangaceiros mortos e decapitados pelas forças do governo Getúlio Vargas 

 

É ainda mais recente (já do século 20) a história do grupo de cangaceiros liderado por 

Lampião80 em áreas do Sertão do Nordeste brasileiro, principalmente nos Estados de Bahia, 

Pernambuco e Ceará. O tipo de rebelião empreendida pelo grupo é definido pelo historiador 

Eric Hobsbawn como a conduzida por “Rebeldes Primitivos”, classificação que dá nome a uma 

obra sua (HOBSBAWN, 2014). Quando derrotados, os cangaceiros tiveram a cabeça cortada e 

fotografada. O Estado divulgou amplamente as imagens, como representação da vitória do 

poder central republicano, sob a ditadura de Getúlio Vargas, sobre o banditismo que vicejava 

no sertão do Nordeste brasileiro durante o regime anterior, chamado de Primeira República.  

 

 

Figura 12: soldados espanhóis cortam a cabeça de rebeldes marroquinos 

                                                 
80 Lampião, apelido de Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), chamado “Rei do Cangaço” por ser líder do 

mais famoso grupo de “cangaceiros”, que praticava crimes pelo interior de quase todo o Nordeste brasileiro no 

período chamado de Primeira República (até 1930) e o início da Ditadura Vargas (1930-1945). (LAMPIÃO, 

2017) 
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Durante a Primeira Guerra Mundial, no conflito entre rebeldes que lutavam pela 

separação do Marrocos e o exército de ocupação colonial da Espanha, soldados espanhóis 

cortaram a cabeça de prisioneiros e apresentaram-nas encravadas em suas baionetas, como 

forma de amedrontar os apoiadores da luta pela independência do país de maioria muçulmana 

no norte da África. A cena é uma das muitas fotos chocantes publicadas por Ernst Friedrich em 

War Against War (p. 227), com o objetivo de provocar repúdio ao discurso militarista. É 

também uma representação do exercício brutal do poder do Estado sobre a sociedade, do forte 

contra o fraco. 

 

 

Figuras 13 e 14: cabeças cortadas, nas imagens digitais divulgadas pelo Estado Islâmico. 

 

No contexto deste capítulo procuro destacar a recorrência da imagem de cabeças cortadas, 

compondo uma Pathosformel, uma imagem que traz em si uma “fórmula da emoção”, a 

realização no espectador do sentimento expresso na pessoa representada, como uma identidade 

imediata entre imagem e seu observador. Uma cabeça cortada provoca impacto imediato, tem 

capacidade universal de reconhecimento. É exatamente por isso que a ela recorreu o grupo 

Estado Islâmico. 

 Usando recursos contemporâneos de captação, edição e veiculação de imagens digitais, 

o grupo produziu as cenas de decapitação de prisioneiros estrangeiros e as publicou na internet, 

maximizando o impacto de sua atuação. As imagens servem como representação da 

permanência de comportamentos e emoções arcaicas no ambiente das novas mídias do mundo 

contemporâneo. 

 Comparando as cenas e os contextos das fotografias 12 e 13/14, há uma inversão de 

sentido político no que representam as imagens: no início do século 20, os soldados de uma 

potência europeia católica, que ocupa e domina como sua colônia uma região de população 

árabe e muçulmana, cortavam cabeças de rebeldes independentistas; no início do século 21, um 

grupo separatista árabe e muçulmano decapita agentes que aponta como representantes do 

imperialismo de potências ocidentais e cristãs.  
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Ocorre, portanto, o que Warburg chama de inversão energética, na nota de número 8 da 

apresentação do Atlas Mnemosine, quando descreve como a Igreja medieval, com o auxílio da 

Divina Comédia, de Dante Alighieri, passa a tratar o imperador Trajano como um exemplo de 

cristão. Warburg se refere aos seguintes versos de Dante no livro “Purgatório”: 

Aqui brilhava a preminente glória 

Desse famoso Imperador romano, 

Por quem Gregório81 obteve alta vitória. 

Ao natural tirado era Trajano: 

Do freio do corcel mulher tratava; 

Dizia o pranto sua dor, seu dano. 

De cavalheiros tropa se apinhava, 

E nas bandeiras a águia de ouro alçada 

Acima dele aos ventos tremulava. 

A infeliz, dos guerreiros rodeada, 

Parecia dizer: — “Senhor, vingança! 

Morto é meu filho e eu gemo atribulada. 

E Trajano tornar: — “Toma esperança 

Até que eu volte” — E a mísera pungida 

Da dor que, em mãe, a tudo se abalança: 

— ‘Senhor, se não voltares?’ — ‘Deferida 

Serás de herdeiro meu.’ — ‘Bem que outro faça 

Que val’, se a obrigação tens esquecida?’ — 

E ele: — ‘Ânimo esforça na desgraça. 

Meu dever cumprirei sem mais espera, 

Justiça o exige, compaixão me enlaça. 

(ALIGHIERI, 1955)  

 

 No exemplo de Warburg, o todo-poderoso imperador-deus Trajano se manifesta como 

um governante clemente, tornando-se representação da justiça “cristã” (quando a condição 

divina dos imperadores romanos era até ali o maior anátema para a Igreja). Warburg escreve 

então: 

A própria Igreja transformara a gloriosa exaltação de si do relevo de Trajano numa 

atitude cristã – e isso por meio de uma saga, ainda viva na obra de Dante. Na famosa 

narrativa da piedade do imperador perante a viúva que rogava por justiça, 

encontramos talvez a mais refinada tentativa no sentido de metamorfosear, por meio 

da atribuição de um sentido energeticamente inverso, o páthos imperial em piedade 

cristã: o imperador que se projeta à frente no relevo (onde atropela com o cavalo um 

bárbaro) torna-se o arauto da justiça, que exorta sua comitiva a parar, pois o filho da 

viúva caíra sob os cascos do cavaleiro romano. (WARBURG, 2015, p. 368) 

 

 No Atlas, o painel 52 será dedicado à inversão energética do episódio do imperador 

Trajano, entre outros exemplos. No caso que observo, das fotos de cabeças cortadas por 

espanhóis durante a Primeira Guerra Mundial e pelo Estado Islâmico exatamente um século 

depois, trata-se de uma inversão imagética com impacto político: a vítima do colonialismo se 

                                                 
81 Papa Gregório I (cerca de 540-604 AD), conhecido como Gregório Magno, foi papa entre 590-604. Admirado 

por sua sabedoria, é considerado um “doutor da Igreja”. Foi santificado logo após a morte. (PAPA Gregório I, 

2017) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Papa
https://pt.wikipedia.org/wiki/590
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torna algoz do imperialismo; o muçulmano dominado e decapitado por colonizadores espanhóis 

agora corta a cabeça do colonizador.  

 Mas essa inversão energética pretendida pelos militantes do Estado Islâmico tem 

eficácia quando colocada no contexto de dualidades simples e genéricas, tais como Europa x 

Mundo Árabe; Cristandade x Islamismo; Imperialismo x Anticolonialismo; Potências 

Internacionais x Grupos Terroristas Locais. Quando observada no contexto da área específica 

de atuação do Estado Islâmico no Oriente Médio, as decapitações têm o sentido inverso: ali 

onde o grupo se proclama um “Estado Islâmico”, o Nachleben de um antigo “Califado” aos 

olhos dos súditos que busca conquistar e submeter, as decapitações e outras formas brutais de 

execuções públicas têm o caráter do terror de Estado e visam ao estabelecimento ou à 

manutenção do poder totalitário. Visto de perto, o Estado Islâmico não é o contrário, mas a 

mesma coisa que o Estado espanhol colonial. Age aquele hoje como agia este no passado contra 

os súditos das colônias que queria submeter pela força e pelo medo. 

 A universalidade da Pathosformel representada pela imagem de uma cabeça cortada é 

potencializada quando o grupo edita as cenas finais em um lugar sem qualquer marca clara de 

identificação, de localização, simplesmente um deserto com fundo infinito, que remete também 

a um universal, a uma imagem bíblica, arcaica, o ambiente de todas as histórias fundantes das 

religiões abrâmicas. Aquelas cabeças podem ser de qualquer pessoa, em qualquer lugar do 

planeta. 
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5.5 CAVEIRAS 

 

 

Painel 5: montado pelo autor e dedicado às caveiras 

 

 Voltemos à Morin e a O Homem e a Morte. Segundo o autor, o cuidado com os mortos 

é dos sinais mais antigos da cultura humana. “Não existe praticamente qualquer grupo arcaico, 

por muito ‘primitivo’ que seja, que abandone os seus mortos ou que os abandone sem ritos” 
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(MORIN, s/data, p. 25). E, entre esses resquícios antigos da humanidade, as sepulturas se 

mostram especialmente ocupadas com a proteção do rosto e da cabeça do morto: “Os mortos 

musterianos82 são enterrados; amontoam-se pedras sobre seus despojos, cobrindo 

particularmente o rosto e a cabeça” (IDEM, p. 24). O autor explica essas preocupações humanas 

com os mortos: “Descobrimos então que são regidas pelo horror da decomposição do cadáver” 

(IDEM, p. 28). 

Ao mesmo tempo, todo o processo fúnebre, segundo o pensador francês, tem por 

finalidade estender a vida, dentro do contexto da “revolta contra a morte” que acompanha o 

homem desde os primórdios da cultura. Assim, a finalidade dos rituais de luto e sepultamento 

é a manutenção da presença das pessoas depois de mortas. Parafraseando Baitello, é para 

preservar a presença de uma ausência. Diz Morin: 

Embora as práticas difiram no que diz respeito ao alojamento dos mortos, 

correspondem, tal como sucede com o tratamento do cadáver, a um conceito único da 

vida dos duplos. Mesmo quando os mortos não residem com os vivos, continuam aí 

localizados, [ainda que] seja por meio de uma ossada simbólica (o crânio, por 

exemplo). (IDEM, p. 135) 

 

Caveiras são mais do que parte de um esqueleto: elas são os restos ósseos de uma cabeça, 

separada de um corpo, decapitada. É a presença de um ausente, o morto, que pode ter o mesmo 

sentido de uma contemporânea “fotografia dos ausentes queridos”. Ao mesmo tempo, ela é 

universal: uma caveira não sustenta mais o rosto, não tem personalidade, não se reconhece nela 

a pessoa que existiu em vida. A universalidade dos ritos funerários, de que a caveira é uma 

representação, revela, segundo Morin, o fato de que “a sociedade funciona não apenas apesar 

da morte e contra a morte, mas também só existe enquanto organização pela morte, com a morte 

e na morte”. Para o filósofo francês, a cultura é feita da necessidade de passar os conhecimentos 

adquiridos às novas gerações, para driblar o destino inescapável e preservar nossos legados 

como presença de nossa futura ausência. 

A caveira é o símbolo maior, mais antigo e presente, um Nachleben perfeitamente vivo 

e atuante, para significar “Morte”. Por isso mesmo, em uma versão estilizada, é usada para 

avisar de “perigo de morte” por radiação ou contaminação. Como índice de “fim, resíduo, 

decomposição”, a caveira foi tratada pelos alquimistas como ícone para material tóxico 

resultante dos processos químicos que realizavam, especificamente dos resíduos não voláteis 

                                                 
82 Musteriano ou musteriense: Cultura do Paleolítico Médio, quando dominava o homem de Neandertal. Seu nome 

vem da caverna de Moustier, onde foram descobertos, em 1860, restos de ferramentas de Neandertal. 

(MUSTERIENSE, 2017) 
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que sobravam dos experimentos e eram chamados de caput mortuum (literalmente, “cabeça 

morta”). A coloração de certos resíduos de óxido de cobre e sulfato ferroso resultou na 

atribuição desse nome também a uma cor. Ao longo dos séculos, o uso do desenho de uma 

caveira estilizada foi preservado como elemento da alquimia arcaica e tornado cotidiano como 

Nachleben. Retrabalhado pelo design contemporâneo, o símbolo arcaico se universalizou e 

ganhou uma intensa pós-vida, presente nos quatro cantos do mundo a significar “Perigo” diante 

da proximidade de resíduos radiativos ou tóxicos. 

 

 

Figura 1: à esq., o símbolo alquímico Caput Mortuum em manuscrito sobre alquimia de Isaac 

Newton83; à dir., seu Nachleben contemporâneo, uma versão estilizada e muito disseminada 

que significa “Perigo”, com risco de morrer 

 

Ao analisar a presença da caveira como imagem na cultura latina, Carl G. Jung traça sua 

origem na influência indo-europeia, da qual a religião romana teria herdado “o uso do crânio 

como troféu, ex-voto ou símbolo da permanência do morto, assim como as máscaras ou efígies 

dos ancestrais, ciosamente conservadas nas famílias aristocráticas” (JUNG, 2011).  

A visão de uma caveira em uma fotografia de guerra é uma Pathosformel preservada 

em sua potência como um fóssil (cf. Warburg) proveniente de tempos imemoriais. Seu impacto 

é imediato e seu significado é percebido universalmente, desde a representação de cenas 

arcaicas, antigas, bíblicas, medievais e modernas, em culturas tão longínquas entre si quanto a 

mexicana pré-colombina e a cristã europeia, a colonial peruana e a cambojana contemporânea. 

A caveira é um sinônimo imagético da Morte. 

Depois de observarmos a “fórmula de páthos” das imagens de cabeças cortadas, 

voltemo-nos para essas cabeças depois de descarnadas. Usemos o método de Warburg no Atlas 

Mnemosime, justaponho fotografias de guerra a imagens de diferentes momentos da história da 

                                                 
83 Isaac Newton (1643-1727) foi um ativo alquimista e deixou diversos manuscritos sobre suas experiências, 

reunidos em um website publicado pela Universidade de Indiana (EUA). Ver THE CHYMISTRY of Isaac Newton. 
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iconografia humana, para que possam servir de base a uma análise de sentidos do seu elemento 

comum, as caveiras. Como diz Ginzburg:  

A noção de Pathosformeln ilumina as raízes antigas de imagens modernas e a maneira 

como tais raízes foram reelaboradas. Mas o instrumento analítico que nos foi legado 

por Warburg pode ser aplicado a fenômenos muito diferentes daqueles a que se 

destinava inicialmente. (GINZBURG, 2014, p. 12)  

 

Neste momento, busco mostrar a caveira como Nachleben, uma imagem de significado 

arcaico que segue viva ao longo da história da iconografia e como tal é apropriada pela 

fotografia de guerra, para atribuir a imagens de conflitos o mesmo impacto que a imagem tem 

em outros contextos onde aparece na história da iconografia, dos ritos religiosos à arte. 

A fotografia de guerra tem se aproveitado de imagens de caveiras como fórmulas de 

emoção desde seu surgimento, tanto nas guerras primordiais como nas coberturas 

contemporâneas.  

 

 

Figura 2: o grande tzompantli (prateleiras de caveiras) de pedra no Grande Templo asteca 

de Tenochtitlan (na atual Cidade do México). 

 

Tzompantli, como este, com a representação de cerca de 60 mil caveiras, eram comuns 

em cidades das civilizações da América Central antes da conquista pelos espanhóis e continham 

as caveiras das pessoas submetidas a sacrifícios humanos. Entre os maias, os mortos eram os 

derrotados em um jogo com bola (embora algumas versões digam que os mortos eram os 

vitoriosos, premiados com a morte sagrada). Entre os astecas, os sacrificados eram prisioneiros 

de guerra. Esses cultos antigos são a origem longínqua, pagã e ancestral, das imagens tão 

comuns nas festas dos dias dos mortos no México, em que o horror dá lugar ao fascínio e à 

alegria de uma carnavalização do medo da morte. 
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Figura 3: detalhe da entrada da Catedral da Sagrada Família, em Barcelona  

 

A caveira é o nome do nome do lugar onde Cristo foi crucificado, em todas as línguas: 

Calvário é o nome latino da colina; Gólgota, seu nome em aramaico (a língua falada na Terra 

Santa no tempo de Cristo). Em grego, chamava-se Craneos Topos, que significa Colina da 

Caveira – “E eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, que significa o Lugar da Caveira”, 

segundo Mateus – (27:33), o que remete a seu formato ou ao fato de conter muitas caveiras 

amontoadas. É possível associar o nome do lugar e sua destinação como ponto de execuções à 

frequente representação de uma caveira aos pés da Cruz de Cristo, como ocorre na Igreja da 

Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha. 

https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/Mateus/XXVII#27:33
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Figura 4: Maria Madalena, a pecadora arrependida, em gravura de Gustave Doré  

 

Maria Madalena Arrependida é uma imagem frequente na iconologia cristã sem amparo 

direto nos textos bíblicos. No Brasil, é expressão popular “Madalena arrependida” designa 

“pessoa que procura mostrar o seu arrependimento por haver agido mal com outra” (HOUAISS, 

2001). No Novo Testamento, Maria Madalena (ENCICLOPÉDIA Larousse Cultural , 1998) é 

nome de três personagens diferentes que aparecem na trajetória de Cristo: a pecadora anônima 

do Evangelho de Lucas (7, 36-50), que ungiu os pés de Jesus com óleo perfumado durante 

banquete oferecido por Simão; Maria de Betânia, irmã de Lázaro e de Marta (Lucas 10, 38-42 

e João 11, 1-12); e Maria de Magdala, que foi a primeira a reencontrar Jesus ressuscitado (João 

20, 11-18). Madalena Arrependida é associada à primeira das três personagens, a pecadora 

perdoada por Cristo, que se despoja da vida mundana, simbolizada pela caveira, como na 

gravura de Gustave Doré (DORÉ, 2011, p. 84).  
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Figura 5: Dança Macabra: o Bispo e o Cavalheiro (1486), de Guyot Marchant 

 

Com as grandes pestes e epidemias que assolaram a Europa ao longo da Idade Média, 

surgiu um conjunto artístico consistente, com forte influência pagã, que retratava a Morte 

buscando vivos para morrer, como se vê na gravura Guyot Marchant. Essas gravuras usam a 

imagem icônica da caveira em uma “inversão energética” (WARBURG, 2012, p. 51), em que 

o horror dá lugar ao humor. É o que se lê no estudo A Hipnose da Morte: a derradeira hora 

nas Danças Macabras do século XV, de Juliana Humphreys: 

As Danças Macabras constituíram uma das mais importantes e populares formas de 

arte na Europa do século XV. Estritamente voltada para uma abordagem impetuosa e 

direta sobre a morte, esse tipo de expressão conseguiu reunir em imagens as três 

angústias mortuárias da Baixa Idade Média: o apodrecimento do corpo, a laicidade da 

morte e o morto que volta; tudo isso colapsado em um terrível encontro com a Morte. 

(HUMPHREYS, 2015) 
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Figura 6: o Palácio de Secundrabagh (Índia) logo depois de sua ocupação por tropas 

britânicas. Foto de Felice Beato (1858) 

 

Os esqueletos e caveiras dos amotinados indianos são restos de uma retomada efêmera 

do prédio quatro meses antes do fim do chamado Motim Indiano, em março de 1858. 

Historiadores acreditam que o fotógrafo espalhou os ossos para obter efeito dramático 

(KEEGAN; KNIGHTLEY, 2003, p. 23). Beato foi um dos primeiros repórteres fotográficos e 

fotógrafos de guerra. Viajou incessantemente ao longo de sua vida, sempre produzindo 

imagens. Nessa condição, fotografou países do Mediterrâneo; a Terra Santa; a Guerra da 

Criméia; o Motim Indiano; a Guerra do Ópio; batalhas no Sudão e na Birmânia. Viveu por 

longo período no Japão, onde adotou a técnica de pintura de fotos. Ele fazia imagens da 

sociedade e da vida japonesa em preto e branco e coloria as fotos com aquarela. Foi por essas 

imagens que ele se tornou mais conhecido na posteridade (FELICE Beato, 2017). 
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Figura 7: foto que compõe a coletânea de imagens do livro Guerra contra a Guerra, de Ernst 

Friedrich   

 

Várias das fotografias publicadas em Krieg dem Kriege! (Guerra contra a Guerra) 

(FRIEDRICH, 2014) mostram caveiras esquecidas em teatros de guerra, como esta, que no 

livro foi publicada com uma legenda que remetia a uma promessa do imperador alemão 

Guilherme 2o: “Eu vou conduzi-los a tempos gloriosos!” (IDEM, p. 77).  

 

 

Figura 8: sepultura coletiva na Espanha.  Foto de Daniel Ochoa de Olza divulgada pela agência 

Associated Press (2014) 

 

A Guerra Civil Espanhola (1936-39) foi considerada já na época como um ensaio para a 

Segunda Guerra Mundial, que começaria imediatamente após seu encerramento. Com a vitória 
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dos monarquistas liderados pelo general Francisco Franco, apoiado pelos regimes totalitários 

da Alemanha e da Itália, iniciou-se uma longa ditadura, que só teve fim com a morte do ditador, 

seguida da implantação da monarquia democrática, em 1976. Vários anos depois da 

redemocratização, começou o trabalho de localização de valas comuns onde foram enterradas 

vítimas do conflito. A divulgação das imagens dessas imagens ainda hoje provoca sempre 

impacto político e ideológico no país. Em 2014, em Estépar, na região de Burgos, foram 

encontrados 70 corpos de mortos em 1936, logo no início do conflito, como vemos na fotografia 

de Daniel Ochoa de Olza. Os esqueletos foram numerados durante o processo escavação. Os 

estudos posteriores identificaram as vítimas como militantes políticos e sindicalistas que 

apoiavam o governo republicano que viria a ser derrotado depois dos três anos de Guerra Civil. 

 

 

Acima Figura 9: campo de concentração de Majdanek, na periferia da cidade de Lublin, na Polônia, 

em fotografia divulgada pela Agência France Presse; abaixo, Figura 10: caveira fixada nos 

uniformes da SS, a tropa de elite nazista – o horror como uma espécie de logotipo do regime 
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Pilhas de esqueletos também são frequentemente associadas à história do regime nazista 

na Alemanha, tanto pelas fotos feitas no momento da conquista de seu território pelos exércitos 

aliados como pelas descobertas de valas comuns. O campo de extermínio de Lubin  era o 

segundo maior mantido pelos nazistas na Polônia, depois de Auschwitz. Originalmente usado 

para trabalhos forçados, foi transformado em local de extermínio durante a operação para 

eliminação total dos judeus, nos meses finais antes da derrota da Alemanha na guerra. Pego de 

surpresa pela rapidez do avanço inimigo, o comandante do campo não conseguiu eliminar as 

provas dos crimes de guerra como mostra a fotografia feita logo após a ocupação da área pelo 

Exército Vermelho soviético. 

  

 

Figura 11: Camboja no início dos anos 70. Foto de Sou Vichith (Agência Gamma) 

 

A produção de caveiras, por assim dizer, é um possível sinal de que um Estado perdeu 

o controle sobre a violência, como foi o caso do Camboja durante o período do Khmer 

Vermelho. Um soldado e uma caveira, um capacete furado, um resto de fuzil e uma sandália: a 

foto icônica é uma imagem cápsula concentrada de tudo que estava acontecendo em 1973 no 

país do Sudeste Asiático, vizinho ao Vietnã, durante o período de avanço do exército 
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guerrilheiro Khmer Vermelho84 em direção à capital do país, Phnom Penh. Na fotografia de 

Sou Vichith85 (agência Gamma), o militar organiza um ponto de controle em uma estrada e usa 

a caveira como ícone de ameaça, exigência de respeito: o impacto dos elementos dispostos na 

foto deveria ser sentido por quem percorresse a estrada para, chocado, parar e submeter-se à 

checagem. 

 

 

Figura 12: caveiras retiradas de sepultura coletiva no Camboja em agosto de 2012. Foto 

divulgada pela Associated Press 

 

O exército guerrilheiro chamado Khmer Vermelho, ligado ao Partido Comunista do 

Camboja, seguiu sua trajetória de conquista do Estado e dominou o país entre 1975 e 1979. Foi 

responsável pelo chamado “Genocídio Cambojano”, quando um número estimado entre 1,5 

milhão e 3 milhões de pessoas morreram em campos de extermínio ou trabalhos forçados. 

Milhares de caveiras de vítimas do regime extremista aparecem como “pós-vida” das vítimas e 

como índices do totalitarismo (BOBBIO, 2000, p. 1248), como se escapassem dos controles 

típicos do terrorismo de Estado, ainda que décadas depois de assassinados e depois do fim do 

próprio regime. E sua sobrevida (ou ressurgimento) é tema de disputa ideológica, como na 

Espanha ou na Alemanha, servindo para renovar também a disputa ou os traumas políticos do 

passado. No Camboja, a exposição dos restos das vítimas, quando são encontradas novas valas 

                                                 
84 Khmer Vermelho foi um partido e organização militar extremista, originalmente ligado ao Partido Comunista 

do Camboja. Venceu a guerra civil e conquistou o controle do país entre 1975 e 1979. Foi responsável pelo 

Genocídio Cambojano. (KHMER Vermelho, 2017) 
85 Sou Vichith, fotógrafo cambojano, ficou no país até a conquista do poder pelo Khmer Vermelho, em 1975. 

Desapareceu em seguida. A última vez que foi visto, caminhava com sua família como prisioneiro sendo conduzido 

para os chamados “killing fields”, os campos de “reeducação” onde morreram milhões de pessoas vítimas do 

regime comunista. (HORST, PAGE, 1997, p. 315) 
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comuns, visa a manter forte a resistência interna ao Khmer Vermelho, no ostracismo desde que 

foi expurgado da vida política nacional, em 1979. No caso da sepultura coletiva onde foram 

encontradas as caveiras retratadas na fotografia acima, além da renovação da memória dos 

crimes cometidos pelo regime liderado por Pol Pot (1925-98), o ressurgimento dos mortos em 

uma pós-vida intensificada pelo impacto de sua exposição no noticiário faz com que os 

cambojanos levem alimentos às vítimas (ou a suas caveiras). 

 

 

Figura 13: Calaveras em El Playon, foto de 1981 do salvadorenho Luis Romero 

 

Durante a Guerra Civil de El Salvador, entre 1980 e 1992, enfrentaram-se as forças da 

ditadura militar, com apoio de milícias armadas, e o movimento de guerrilha de esquerda da 

Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN). Os chamados esquadrões da morte, 

a serviço da ditadura, descartavam corpos de pessoas assassinadas aos pés do vulcão El Playon. 

O conflito deixou entre 60 e 80 mil mortos – dos quais cerca de 30 mil foram assassinados , 9 

mil desaparecidos, além de 1 milhão de desabrigados e 1 milhão de exilados (GUERRA Civil 

de El Salvador, 2016). A imagem das caveiras é usada hoje para manter a memória dos anos de 

conflito pelos que defendem a reabertura das investigações dos crimes contra os direitos 

humanos no período. 
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Figura 14: desenho do artista gráfico Cun Shi para ilustrar texto da edição de 20 de abril de 

2015 da revista New Yorker sobre a montagem de Hamlet com o ator Peter Sarsgaard 

 

Em monólogo da peça Hamlet, de William Shakespeare, o personagem-título diz “Ser 

ou não ser, eis a questão”, quando reflete sobre tirar a própria vida. Em outro momento, ele 

encontra a caveira de Yorick, o bobo da corte de sua infância, e a segura enquanto reflete sobre 

a morte. Embora em cenas diferentes, caveira e a frase mais famosa da peça foram associadas 

no imaginário popular, exatamente porque a dualidade entre vida e morte se ressalta diante de 

um rosto vivo inquirindo o outro, despersonalizado, conjunto de ossos descarnados. Yorick tem 

uma “pós-vida” na cena; Hamlet perscrutando a caveira, ao usar a Pathosformel, se tornou tão 

icônico que virou um símbolo da própria arte teatral.  

 

 

À esq. Figura 15: uma caveira pelas lentes de Andy Warhol; à dir., Figura 16: a escultura do artista 

plástico britânico Damien Hirst 
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A caveira se tornou arte pop na segunda metade do século 20, como se vê na Polaroid do 

artista pop norte-americano Andy Warhol (1928-1957), que realiza uma espécie de “inversão 

energética”, dando leveza e retirando o impacto da imagem (Figura 14). Já no século 21, passou 

a ser objeto de culto pelo altíssimo custo dos 8,6 mil diamantes cravejados em uma caveira de 

platina (Figura 15) produzida pelo artista plástico britânico Damien Hirst a partir de um molde. 

A escultura For the Love of God (em fotografia publicada pelo jornal britânico Daily Telegraph, 

em 15 de setembro de 2007) atingiu o custo de produção de US$ 23 milhões (R$ 71,3 milhões) 

e foi colocada à venda por quatro vezes isso, cerca de US$ 100 milhões (ou R$ 310 milhões), 

como informou o jornal The New York Times (RIDING, 2007). A obra, aparentemente, nunca 

foi vendida. Ao final de agosto daquele mesmo ano, a jornalista Cristina Ruiz, do website The 

Art Newspaper, afirmou que Hirst forjou a venda para não admitir o fracasso (CONNET, 2007). 

O artista diz que vendeu uma participação de 33% na propriedade da obra para cobrir os custos 

e ficou como sócio majoritário do que foi avaliado como a obra mais cara de um artista vivo 

em toda a história. Foi também um dos maiores preços jamais pagos por “Nachleben”. 

 

 
Figura 17: ilustração de Jon Berkeley para a capa da edição de julho-agosto de 2015 da revista 

Foreign Affairs 

 

A caveira, índice de morte, é uma imagem tão profundamente arraigada na cultura 

humana que pode sobreviver até mesmo ao homem em si e manter-se como Pathosformel na 

era da inteligência artificial. Na capa da Foreign Affairs, que publicou reportagem sobre 
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inteligência artificial sob o título Hi, Robot, a ilustração faz imaginar um ser artificial que se 

pergunte shakespeareanamente: “Ser ou não ser... um robô”. 
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5.6 CRUCIFICAÇÃO 

 

 

Painel 6: montado pelo autor e dedicado à cruz 

  

A cruz é um símbolo universal, com presença em todas as culturas e tempos. “Aparece 

em todos os lugares” (JUNG, 2011, p. 577). Suas extremidades apontam em todas as direções 

(acima, abaixo, direita, esquerda; céu, terra, nascente e poente) e, quando ligadas, compõem a 

essência das formas geométricas que simbolizam unidade e totalidade, como círculo, quadrado, 

quaternidade (IDEM, p. 377). Usada desde a Antiguidade como instrumento de suplício e para 

a fixação de condenados à morte, foi associada a Cristo e ao Cristianismo, primeiro no Velho 
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Continente e posteriormente em todos os rincões do planeta onde a religião se estabeleceu. 

Ganhou então um novo significado – o de paixão, sofrimento, de excruciante dor, de execução 

– que é “especificamente ocidental” (JUNG, 2011, p. 577), tributário do impacto da religião 

cristã e de sua influência. 

 

 

Figura 1:  A Serpente de Bronze, ilustração de Gustave Doré 

 

Em sua potência simbólica mais ampla, a cruz aparece em imagens anteriores a Cristo 

e além dos limites do Cristianismo. É esse o caso da presença da cruz associada ao episódio da 

Serpente de Bronze, exposta no deserto por Moisés, por ordem de Deus, durante a longa 

migração dos judeus do Egito para Israel, quando muitas pessoas eram atacadas por cobras e 

morriam envenenadas. O autor se refere a uma passagem de Números, quarto livro do Antigo 

Testamento: 

E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para 

que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há; e a nossa alma tem 

fastio deste pão tão vil. 

Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo; e 

morreu muita gente em Israel. 

Por isso o povo veio a Moisés, e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado 

contra o Senhor e contra ti; ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés 

orou pelo povo. 

E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste; 

e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. 

E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste; e sucedia que, picando 

alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. 

(BÍBLIA, Números 21, 5-9) 
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 Na conferência sobre o Ritual da Serpente dos índios Pueblo, Warburg se referiu à 

passagem bíblica como sinal da ambiguidade dos símbolos culturais, frequentemente 

significando algo e seu contrário: “Na Bíblia, a serpente é a causa de todo mal e é como tal 

punida com expulsão do Paraíso. Apesar disso, ela se insinua novamente em um dos capítulos 

da própria Bíblia, como um símbolo pagão indestrutível e como divindade terapêutica” 

(WARBURG, 2015, p. 248). O autor se refere ao livro do Gênesis, onde a serpente surge como 

a encarnação diabólica que convence Adão e Eva a afrontar a determinação de Deus e desejar 

experimentar o conhecimento do Bem e do Mal. Ao optar por conhecer algo reservado a Deus 

(o conhecimento, a capacidade de julgar), os dois seres originais são expulsos do Paraíso 

(Gênesis, 3). A serpente está associada, no fundamento da religião judaica, à “causa de todo 

mal”. No entanto, alguns livros adiante, o mesmo animal é usado por Moisés, por determinação 

de Deus, como imagem de bronze erguida para que os israelitas a venerem, “visando com isso 

à cura da mordida da serpente” (WARBURG, 2015, p. 243). 

 

 

Figura 2: A Crucificação de Cristo (c.1550), pintura de Pedro de Campaña 

 

  O episódio é incompreensível para quem busque coerência. Afinal, Moisés “quebrou as 

tábuas da lei devido à veneração ao bezerro de ouro”, mas depois faz o mesmo povo venerar 

uma serpente de bronze (IDEM, p. 247), conclui Warburg: “A astuta serpente soube se infiltrar 

mais uma vez como símbolo fatalista na teologia medieval, na medida em que sua exaltação 

[...] foi situada até mesmo ao lado da crucificação” (IDEM, p. 248). O próprio Warburg 
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concluirá: no império da mitologia, não reina a lei do menor esforço. Aumenta a percepção de 

contradição o fato de que a iconografia do episódio associou a “haste”, descrita no texto bíblico 

a uma cruz (como se vê na gravura de Gustave Doré, Figura 1). Ao analisar o episódio, Carl G. 

Jung explicita a aparente contradição e sua “solução cultural” na cultura da Idade Média cristã: 

“Assim como Moisés elevou a cobra em seu bastão no deserto, Cristo é elevado na cruz, Por 

isso, os ofitas86 diziam: Cristo é a serpente da salvação, a serpente Sóter87. Essa imagem 

sobrevive até e ao longo da Idade Média” (JUNG, 2011, p. 228).  

  

  

Figura 3: Crucificação de São Pedro, Massaccio, 1426 

 

 A associação visual que propomos entre as imagens de Cristo e da serpente crucificados 

é a materialização da coincidência indicada por Warburg (que não se refere ao suporte usado 

para sustentar a serpente de bronze como cruz). Também a aproximação entre crucificação e 

enforcamento produz imagens semelhantes e tem razões para isso: crucificação (de pé, como 

Cristo, ou de cabeça para baixo, como o apóstolo Pedro) e enforcamento se igualam por 

provocarem igualmente mortes por asfixia. No caso do enforcamento, a morte se dá por asfixia 

mecânica por constrição do pescoço. Em casos de execução judicial, há até uma ocorrência 

frequente de fratura nas vértebras cervicais, quando a base do patíbulo se abre e o corpo cai em 

                                                 
86 Ofitas eram “membros de uma seita gnóstica (séc. 2-3 d.C.) que sustentava ser a serpente a mensageira da 

salvação dos homens” (HOUAISS, 2001, p. 2053).  
87 Sóter: “protetor, salvador” (HOUAISS, 2001, p. 2614). 
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velocidade. Essa morte mais rápida passou a ser desejável no direito moderno, mas é exceção 

em casos de enforcamento em geral. 

 Já a crucificação mata pela asfixia provocada pela fadiga dos músculos respiratórios, 

pressionados pelo peso da cabeça. Ocorre uma sufocação indireta pela limitação da expansão 

da caixa torácica, o que impede os movimentos respiratórios (MIZIARA, 2011). 

Diferentemente da crucificação dos condenados em pé, adotada em Israel, em Roma os 

condenados eram crucificados de cabeça para baixo, como teria sido ocorrido com o apóstolo 

Pedro. Também esse método resulta em morte por asfixia. No entanto, de forma mais rápida, 

pois o peso do abdômen comprime o diafragma e impede os movimentos respiratórios do 

pulmão88.  

 Nos dois casos, crucificação e enforcamento, os corpos ficam pendentes. A semelhança 

é ressaltada por Carl G. Jung, ao comentar o sonho de uma criança que, em um espelho mágico, 

via uma caveira pendurada em uma árvore: “Também Cristo foi designado ‘um pendurado’ 

pelos pagãos” (JUNG , 2011b, p. 85). 

 

 

Figura 4: rebeldes indianos executados por oficiais britânicos. Foto de Felice Beato (1858) 

 

 “Homens pendurados” é como se pode definir os dois rebeldes indianos executados após 

um julgamento sumário por oficiais britânicos em represália contra as baixas causadas no 

exército colonial durante a revolta denominada Motim Indiano em 1858. A imagem produzida 

por Felice Beato mostra apenas dois entre centenas de executados em episódios semelhantes 

após o final do levante. Foi um tempo “sombrio”, no qual oficiais de uma potência europeia, 

supostamente civilizada, submeteram centenas de prisioneiros indianos a execução por meios 

excruciantes após julgamentos de duvidosa justiça, segundo um oficial britânico que 

testemunhou tudo (KEEGAN; KNIGHTLEY, 2003, p. 21). 

                                                 
88 Depoimento do médico Ivan Dieb Miziara ao autor. Ver também MIZIARA, 2011. 
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Figura 5: mulheres enforcadas por militares alemães e búlgaros na Primeira Guerra Mundial 

  

A forca foi usada também para a execução das três mulheres retratadas em fotografia 

publicada em War Against War (FRIEDRICH, 2014, p. 138), mas o suporte da forca aumenta 

o impacto da fotografia por seu formato de cruz, três lado a lado, como na Gólgota onde morreu 

Cristo. Bulgária e Alemanha eram aliados na Primeira Guerra Mundial e juntos invadiram a 

Romênia, onde provavelmente a fotografia foi feita. 

 

 

Figura 6: muçulmanos enforcados por não servir ao exército turco na Primeira Guerra 

Mundial 

 

 Muçulmanos que se recusavam a servir o exército turco, durante a Primeira Guerra, são 

os executados com a forca em outra fotografiapublicada no livro War Against War (p. 14).  
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Figura 7: “Um oficial alemão morto sobre a árvore de onde atirava nos inimigos franceses”, 

dizia a legenda da revista Le Miroir, que publicou a foto em 1914 

 

 Um homem crucificado é o que se pode ver na imagem publicada em 6 de dezembro de 

1914. O texto identificava o alemão como um franco-atirador durante a invasão do norte da 

França e da Bélgica que marcou o início da Primeira Guerra Mundial. A fotografia faz parte da 

coleção de imagens da Primeira Guerra Mundial do Instituto Warburg (SERVA, 2017b). Seu 

aspecto simbólico, como fórmula de emoção, fica claro pela ocorrência de outras fotos 

semelhantes na fotografia de guerra, inclusive contemporâneas. 

 

 

À esq. Figura 8: militar republicano espanhol morto em Teruel (1936), em foto de Robert Capa; à 

dir., Figura 9: civil checheno morto ao roubar fio de cobre durante a guerra com a Rússia. Foto de 

Vladimir Suvorov/Reuters (1999) 

 

 É o caso da conhecida foto de Robert Capa que mostra um soldado do exército espanhol 

(republicano) morto durante a batalha de Teruel, cidade estratégica nas proximidades de Madri 
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(CAPA, 2001), cujo domínio poderia facilitar o controle da capital espanhola. Segundo a 

legenda publicada na época, o soldado estava consertando fios telefônicos quando foi atingido 

por disparo de um atirador inimigo. Já na foto de Vladimir Suvorov/Reuters (MICHEL, 2000, 

p. 130), feita ao final da Segunda Guerra da Chechênia (1999), vê-se um civil checheno morto 

eletrocutado quando tentava roubar fios de cobre na capital do país, assolada pelos bombardeios 

russos. Além da semelhança com a foto de Capa e com a da Primeira Guerra Mundial (Figura 

5), a imagem faz lembrar também a Serpente de Moisés no deserto. 

 

 

Figura 10: o sargento norte-americano John Radford fotografou o espancamento do corpo de 

Benito Mussolini, ao lado do da amante, em 1945 

 

 “Pendurado” também foi o corpo do ditador Benito Mussolini, ao lado do da amante e 

dos últimos auxiliares que ainda estavam com ele durante a fuga, na periferia de Milão. O antes 

todo-poderoso governante fascista tentava, disfarçado, chegar à fronteira da Suíça quando foi 

capturado por partisans (a resistência italiana) que dividiam o controle da maior parte do país 

com o exército norte-americano naquele dia 28 de abril de 1945. Depois de morto, Mussolini e 

seu grupo foram amarrados de cabeça para baixo e espancados como em uma “Malhação de 

Judas”. Foi nessa situação que o sargento norte-americano John Radford, não um fotógrafo, 

produziu a imagem que passou para a história. 
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5.7 CRISTO DESCIDO DA CRUZ 

 

 

Painel 7: montado pelo autor e dedicado à deposição da cruz 

 

As fotos do guerrilheiro Ernesto Che Guevara (1928-67) morto, em uma maca militar 

no interior da Bolívia, em 9 de outubro de 1967, carregam uma Pathosformel, 

“arqueologicamente fiel” à tradição de imagens de cenas da Paixão de Cristo, seja ao ser descido 

da Cruz ou em seguida. As imagens do líder argentino da Revolução Cubana (1959) em seu 

martírio ao ser vencido na segunda tentativa de promover uma rebelião popular a partir de focos 
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de guerrilha na selva ecoam ainda fortemente as pinturas de Rembrandt retratando aulas de 

anatomia, que, por sua vez, remetiam a cenas do Cristo morto.  

 

 

Figura 1:reprodução do painel 75 do Atlas Mnemosine, com as lições de anatomia de Rembrandt 

 

 Imagens de Cristo descido da cruz estão presentes em três painéis do Atlas Mnemosine: 

31 e 42, de forma central, e 75. Nos dois conjuntos de imagens, o foco do estudioso alemão não 

eram as cenas retratadas nas imagens. O painel 31 explora as diferenças de estilo entre a pintura 
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renascentista produzida no Norte (Holanda) e no Sul da Europa (Itália), um tema recorrente nos 

trabalhos de Warburg e uma manifestação de seu constante pensamento dual (COLI, 2017). 

Nesse contexto, ele apresenta pinturas de cenas religiosas, entre as quais a Paixão de Cristo. No 

42, há várias imagens de Cristo morto sendo retirado da cruz. A maior é uma Pietá (1474) de 

Cosimo Tura (1430-95) em que o Cristo está no colo de sua mãe, e ela é amparada por outros 

braços.  

 

 

À esq. Figura 2:  A Descida da Cruz (1633), pintura de Rembrandt; 

À dir. Figura 3: Corpo de Jesus após ser Retirado da Cruz, em ilustração de Doré  

 

 

À esq. Figura 4:  Pietá (1474) de Cosimo Tura, conforme aparece no painel 42 do Atlas Mnemosine; 

À dir. Figura 5: reprodução de Lamentação sobre o Cristo Morto (c.1490), de Andrea Mantegna 

 

 O painel 75 estuda imagens relacionadas ao desenvolvimento do pensamento humano, 

das artes adivinhatórias da Antiguidade ao pensamento científico da medicina da Idade 
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Moderna (que Warburg indica com a reprodução de um estudo sobre a observação fígado, antes 

usado como oráculo pelos mesopotâmicos) até duas cenas de aulas de anatomia, que fazem uma 

exploração médica das entranhas humanas (WARBURG; BAEZ RUBÍ, 2012, p. 127-128). O 

conjunto forma uma letra Y (ou uma cruz): do alto à esquerda para o centro, está representado 

o tema central, a evolução do pensamento médico; do alto à direita, descem na diagonal para o 

centro imagens que influenciam a forma de representar o corpo, o estilo das imagens que 

expressam o pensamento científico. Esses dois braços se encontram e descem lado a lado em 

vertical, formando o pé da cruz. À “cabeça” da cruz está uma imagem de São Pedro e São Paulo 

juntos, pintada por Guido Reni (1575-1642), que inicia o aspecto dual mas com expressão 

contemplativa. A imagem de Cristo aparece no contexto das imagens que inspiram o tratamento 

do corpo, no braço da cruz à direita do observador. 

 

 

À esq. Figura 6: Lição de Anatomia do Dr. Tulp (1632), de Rembrandt;  

à dir. Figura 7: Lição de Anatomia do Dr. Deyman (1656), também do pintor flamengo  

  

Os dois quadros de Rembrandt com cenas médicas estão nessa base da cruz, em posição 

vertical, um em cima do outro, ao lado de duas representações do encontro fictício89 dos 

pensadores gregos Hipócrates (460-370 a.C.) e Demócrito (460-370 a.C.). Em Lição de 

Anatomia do Dr. J. Deyman, a obra mais abaixo, o cadáver está de frente para o 

pintor/espectador, seus pés estão em primeiro plano, e o médico levanta sua cabeça, de forma 

que o rosto fica visível pouco acima dos pés (compondo uma imagem triangular); há um só 

observador visível, próximo da cabeça do morto. Já em Lição de Anatomia do Dr. N. Tulp, o 

corpo está deitado, visto de lado, os pés à direita e a cabeça à esquerda, observados por um 

grupo de sete alunos e o professor. Rembrandt parece ter se inspirado no Cristo Morto de 

                                                 
89 A descrição fictícia do encontro, atribuída a Hipócrates desde a Antiguidade, está reunida no livro “Sobre o 

Riso e a Loucura” (HIPÓCRATES, 2011). 
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Mantegna (c. 1490) para sua obra de 1656. O morto tem barba e cabelo semelhantes à imagem 

mais disseminada de Cristo e até o mesmo lençol que lhe cobre as pernas.  

 

 

Figuras 8 e 9: Che Guevara morto na Bolívia, em 1967, em fotos de Marc Hutten/AFP 

 

 Já as fotos de Che Guevara remetem a cada uma das duas pinturas do pintor holandês. 

O guerrilheiro argentino parece já estar na posição pronta para a chegada dos doutores Deyman 

e Tulp. Não é possível saber se as fotografias foram feitas propositalmente para remeter às obras 

de Rembrandt ou se o fotógrafo Marc Hutten não tinha consciência da semelhança entre as 

imagens que ficaram famosas e as duas obras do pintor renascentista holandês. Hutton morreu 

em 2012, aos 82 anos. Era um experiente correspondente de guerra, tinha estado recentemente 

no Vietnã, onde atuou ao lado de alguns dos mais famosos fotógrafos das agências 

internacionais que cobriam o conflito no Sudeste Asiático. Ele produziu diversos fotogramas, 

muitos dos quais só vieram à luz depois de sua morte (SZATHMARY, 2014). Não há registro 

de comentários seus sobre semelhanças entre fotografias de guerra e pinturas renascentistas. 

Mas suas imagens certamente ajudaram a fixar na memória do guerrilheiro argentino como 

mártir, a criar a “Paixão de Che Guevara”.  
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Figura 10: Militante “contra” mortalmente ferido na Nicarágua, em foto de James Nachtwey 

(1984) 

 

 Antes de Hutten morrer, no entanto, ele pode ter notado que suas fotografias inspiraram 

outras em contexto semelhante. Considerado um dos mais importantes e corajosos fotógrafos 

de guerra em atuação, o norte-americano James Nachtwey produziu uma imagem semelhante a 

um “Cristo descido da cruz” guerrilheiro, em 1984: um homem de barba e cabelo pretos como 

os de Che, de braços abertos, como se crucificado, é levado por três companheiros depois de 

ser ferido. O personagem retratado era o guarda costas do “Comandante Zero”, líder da Frente 

Sandinista de Libertação da Nicarágua (o grupo guerrilheiro que derrubou o ditador Anastácio 

Somoza em 1979). Ele rompeu com a organização depois que ela tomou o poder e passou à luta 

armada contra o governo de esquerda, em um movimento conhecido como “Contras” 

(KEEGAN; KNIGHTLEY, 2003, p. 213). O seu guarda-costas havia tomado um tiro no 

abdome. A foto remete a Che Guevara e também à Pietá de Cosimo Tura. 
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Figura 11: soldado iraquiano morto na solidão do deserto. Foto de James Hill (2003) 

 

O verde da selva é substituído pelo vermelho da terra desértica no sul do Iraque, onde 

James Hill fotografou um soldado iraquiano morto por militares do exército norte-americano 

em seu avanço rumo a Bagdá para derrubar o ditador Sadam Hussein, em março de 2003. O 

corpo, braço aberto em cruz, olha para o céu deitado sobre a lama. O fotógrafo diz que ele era 

parte de um grupo de homens que atacou a unidade americana durante a ofensiva, ferindo 

alguns, mas provocando uma resposta que matou ao menos 15 iraquianos e levou à prisão de 

dezenas de outros. “Esse soldado, que parecia olhar fixamente para a névoa vermelha que 

pairava no ar, parecia tão mal preparado para o combate que era impossível não pensar por que 

ele não fez como milhares de outros que tiraram o uniforme e fugiram para não ser mortos em 

combate” (KEEGAN; KNIGHTLEY, 2003, p. 279). O impacto da fotografia, que remete à 

solidão infinita do deserto, é ampliado pela imagem, ao fundo, de uma coluna de blindados 

americanos indo embora. 
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5.8 PESSOAS EM CHAMAS 

 

 

Painel 8: montado pelo autor e dedicado às pessoas em chamas 

  

Há certamente muitas razões para uma pessoa se chocar ao ver uma outra ser queimada 

viva. A todas as reações possíveis e imagináveis, de natureza simbólica ou material, com o 

distanciamento de uma reflexão (que Warburg chamaria de Denkraum, referindo-se ao “espaço 
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para o pensamento”) ou com a imediatez provocada por empatia ou pelo sentimento automático 

do sentir no próprio corpo a dor da queimadura, qualquer que tenha sido a forma do choque 

terrível, milhões de pessoas foram expostas à visão do corpo do piloto jordaniano Muath Al-

Kaseasbeh, enjaulado e sendo engolido pelas chamas ateadas nele por agentes da organização 

terrorista Estado Islâmico, em fevereiro de 2015. De todos os sentimentos, no entanto, nos é 

particularmente importante para compreensão da cena filmada e transmitida a todo o planeta 

pela entidade fundamentalista islâmica: a imagem que produziu com equipamentos de 

tecnologia de ponta divulgou por meios tecnológicos contemporâneos gerou uma Pathosformel 

perfeitamente fiel a uma tradição imagética iniciada em passado longínquo e que ali pulsou sua 

energia arcaica. A imagem de um ser humano vivo ardendo em chamas é “Nachleben der 

Antike”, manifestação da vitalidade atual de uma ideia arcaica, e uma “fórmula de páthos”, 

porque o sofrimento humano expresso pelo prisioneiro sacrificado e percebido por todos os 

espectadores, até mesmo pela absoluta maioria formada pelos que não olharam a cena, tem 

reconhecimento imediato. Em palavras de Warburg (quando se referia à energia patética da 

visão da cena de sofrimento de Orfeu à morte), o piloto queimando “era uma experiência 

arraigada no obscuro mistério da saga dionisíaca, verdadeiramente revivida de modo passional 

e empático” (WARBURG, 2013, p. 436). 

 Foi por decisão semelhante, por um misto de cunho político e religioso e imposição de 

um Estado que tentava afirmar o poder com o uso do terror, que ocorreu uma outra execução 

pública, a da pena de morte de Joana D’Arc, em 1431. Como Al-Kaseasbeh (ao menos assim 

falam dele os relatos sobre sua prisão e morte), Joana também era movida por grande fé 

religiosa que a fez engajar-se no esforço de uma guerra em que uma forma medieval de 

nacionalismo se misturava a religião e política. A cena de sua execução foi vista imediatamente 

por um número pequeno de pessoas, mas sua transmissão pelos meios disponíveis então iniciou 

a transformação da imagem no fenômeno que iria se tornar ao longo dos séculos, culminando 

pela declaração de sua santidade pela Igreja Católica, em 1909. A Pathosformel aproxima os 

dois casos, potencializa o impacto da execução de Al-Kaseasbeh, sincroniza as duas cenas (ao 

eliminar o foco de todo o resto que não seja “o corpo em chamas”). As mortes de pessoas em 

chamas renovam a vitalidade da imagem de Joana, que, por sua vez, atribui universalidade ao 

martírio das demais. 

 A França no século 15 vivia dividida entre nacionalistas e favoráveis ao domínio inglês 

sobre o país, facções que lutavam a Guerra dos Cem Anos. Considerada responsável pelo 

entusiasmo bélico dos franceses contra os ingleses, Joana ajudou a reconstituir a monarquia 

francesa, primeiro com domínio sobre parte de um território e em seguida sobre a maior parte 
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do país. Depois da vitória, quando, no entanto, a região da Borgonha ainda permanecia 

favorável ao domínio inglês, Joana foi capturada por forças de seu próprio e entregue aos 

inimigos. Devolvida para ser julgada pela autoridade religiosa dos franceses pró-ingleses, foi 

rapidamente condenada à morte no fogo, o que veio a ocorrer em 1431. Posteriormente, a Igreja 

de Roma anulou a condenação e considerou-a mártir católica. Mais tarde, foi beatificada e 

santificada. 

 Semelhante foi o destino de John Rogers, “vigário dos Santos Sepúlcros e da Igreja de 

São Paulo”, sacerdote inglês que aderiu ao protestantismo e foi condenado e queimado vivo em 

Londres, por determinação da Igreja de Roma durante o reinado da rainha católica Maria Stuart, 

da Escócia. Queimado vivo, foi considerado um mártir do protestantismo britânico, e sua 

história incluída no Livro dos Mártires (1552), de John Foxe.  

Um primeiro passo no caminho para a santificação, segundo o rito católico, é o 

reconhecimento da condição de mártir, que foi rapidamente dado a Joana d’Arc. Rogers 

também foi considerado mártir, embora protestante (as denominações oriundas da Reforma 

recusam a concessão de títulos de santidade, que consideram desvirtuamento do monoteísmo). 

 Mircea Eliade revela que a notação histórica inexiste nas culturas humanas antigas. A 

memória dos fatos ocorridos na vida de pessoas referenciais para as sociedades (ou posto de 

outra forma, a memória dos fatos históricos produzidos pelas pessoas de certa cultura ou em 

certo momento) são apropriadas por arquétipos míticos após certo período de tempo. Para ser 

lembrado, um personagem precisa ter a narrativa de sua vida ou suas realizações plasmadas no 

arquétipo de uma narrativa mítica. Explorando o aspecto paradoxal das palavras em diferentes 

contextos, para deixar claras as visões antagônicas sobre a memória, Eliade escreve que “um 

objeto ou ato se torna real somente se imita ou repete um arquétipo. Portanto, a realidade é 

adquirida somente por meio da repetição ou participação; é sem sentido tudo aquilo que carece 

de modelo exemplar, ou seja, não tem realidade”90 (ELIADE, 1954, p. 34). “Real”, “tornar-se 

real”, “adquirir realidade pela repetição de um arquétipo” são noções alheias à lógica histórica 

contemporânea, que supõe como realidade um fato objetivamente ocorrido e preservado na 

memória coletiva por uma narrativa histórica que tende a manter as especificidades de cada 

ocorrência e personalidades. O homem de uma cultura tradicional, explica o autor de O Mito 

do Eterno Retorno, vê a si mesmo como “real” somente à medida que “deixa de ser si mesmo 

(para um observador moderno) e se satisfaz em imitar e repetir os gestos de um outro” 

                                                 
90 Tradução do autor: “An object or act becomes real only insofar as it imitates or repeats an archetyoe. Thus, 

reality is acquired solely through repetition or participation; everything which lacks an exemplary model is 

meaningless, i.e., it lacks reality”. 
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(ELIADE, 1954, p. 34). Eliade explica que a memória popular tem dificuldade de reter os 

eventos individuais ou as figuras reais, que tendem a ser lembrados apenas “por dois ou três 

séculos, no máximo”. Para permanecer na memória coletiva, como ocorre com Joana D’Arc ou 

outros tantos, o personagem histórico precisa ser assimilado a seu modelo mítico (herói etc.) 

enquanto o evento é identificado com a categoria das ações míticas, como lutar com um monstro 

(IDEM, p. 43). 

 Nesse sentido, Joana D’Arc e outros santos católicos, John Rogers, o monge vietnamita 

Quang Duc, o exilado tibetano Jamphel Yeshi e Muath Al-Kaseasbeh têm a sua personalidade 

(individualidade) submetida ao arquétipo do mártir incendiado, que dilui suas especificidades 

“objetivas” (para o observador contemporâneo), de natureza psicológica ou de trajetória de 

vida, para levá-los a ser lembrados por esse arquétipo, que deles se apropria (ou a que se 

submetem). Se no passado esse processo se dava ao longo de “dois ou três séculos”, o 

tratamento contemporâneo da informação produzida e divulgada pela mídia eletrônica tende a 

submeter mais rapidamente as individualidades e os eventos peculiares a arquétipos (Eliade), 

estruturas pré-cunhadas (Warburg) ou rituais (Baitello). O procedimento da mídia reduz o caos 

dos fatos a estruturas fixas91, em um processo que Norval Baitello Jr. explica:  

Toda cultura humana desenvolve mecanismos e procedimentos para lidar com a 

insegurança e a incerteza do caos das simetrias da contemporaneidade. Juntamente 

com todos os outros tipos de produtores de textos culturais, o sistema de transmissão 

de notícias não é outra coisa senão o resultado de um desenvolvimento daqueles 

mecanismos e procedimentos culturais de textualização. Lá onde a complexidade do 

acontecimento em seu presente dificulta ou impossibilita a compreensão, o homem 

lança mão de processos codificadores que, por sua vez, se compõem de procedimentos 

desenvolvidos ao longo da história cultural do próprio homem. (BAITELLO, 1997, 

p. 80) 

 

 A mídia contemporânea encapsula em fórmulas pré-moldadas os procedimentos 

desenvolvidos ao longo de toda a história da humanidade, assim como uma Pathosformel 

contém uma fórmula para transmitir de forma imediata a paixão que retrata. Baitello descreve 

passo a passo esse procedimento de simplificação dos eventos para sua deglutição pela mídia: 

os fatos são submetidos a delimitação (estabelecer fronteiras espaço-temporais; estruturar 

unidades carregadaw de significados compreensíveis); hipotatização (introduzir ordens de 

grandezas: valorizar ou desvalorizar, ampliar ou reduzir etc.) e ritualização (criar vínculos 

simbólicos, fornecer o fundamento para a credibilidade, garantir a previsibilidade do 

acontecimento). A partir desse momento, o processo de construção do mito está inicado. De 

forma quase imediata, os meios de comunicação eletrônicos contemporâneos vão reduzir a um 

                                                 
91 Sobre o procedimento de submissão do caos às estruturas pré-moldadas do jornalismo, ver SERVA, 2001.   
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instante a construção da memória arquetípica que a cultura arcaica realizava em séculos. Muath 

Al-Kaseasbeh poderá se tornar em dias ou no máximo anos um mito semelhante ao que John 

Rogers terá levado décadas ou centenas de anos para contornar. 

 Há uma ambivalência nos fatos culturais que elimina dualidades: um evento pode ser 

algo e seu contrário ao mesmo tempo, “o ‘não’ também quer dizer ‘sim’ e o ‘sim’, velada 

negação. O sentido de uma polaridade não se dissocia de seu oposto” (BAITELLO, 1997, p. 

89), o que faz com que a condenação por “heresia” de Joana D’Arc seja o veículo para sua 

santificação, como antes já ocorrera com o arquétipo a que ela se submete, a paixão de Cristo. 

Essa ambivalência é ao mesmo tempo a razão do impacto negativo e do positivo de uma 

fotografia de um ser humano sendo queimado, sacrificado em público, não mais no patíbulo 

medieval, mas na “mídia como altar sacrificial” (CONTRERA, 2002, p. 96). 

 Mas a ambivalência não incide apenas sobre o fato do sacrifício público em si. O próprio 

fogo como elemento da cultura tem em si significados antagônicos, como destaca Carl G. Jung 

ao apontar seu significado para as religiões abrâmicas: “Este fogo aliás é uma parte do fogo do 

espírito de Deus (o fogo da “ira divina”, como o formulou Jakob Boehme), mas também 

significa algo como Lúcifer, que era o mais belo dos anjos de Deus, para depois tornar-se o 

próprio fogo infernal” (JUNG, 1989, p. 194). 

 A ambiguidade da imagem do sacrifício público e do simbolismo que envolve fica 

explícita na gravura que mostra a execução de Joana D’Arc: a seu lado, no alto de uma escada, 

um padre apresenta um crucifixo em posição condenatória; ao mesmo tempo, a condenada 

segura com convicção ao lado do peito e do rosto um outro crucifixo. Destacam ambos não só 

a similaridade da fé dos dois, mas também a semelhança entre a paixão de Joana e a de Cristo. 

O mesmo Jung liga o fogo e a cruz de Cristo ao analisar o mito da Fênix: 

Para a compreensão do mito da Fênix é importante saber que a hermenêutica cristã, 

de modo muito adequado, fez da Fênix uma allegoria Christi (alegoria de Cristo), o 

que equivale a uma excelente interpretação do mito. À combustão de si mesma da 

parte de Fênix corresponde a imolação de si próprio feita por Cristo, à cinza o corpo 

dele sepultado, e ao ressurgimento da ave a ressurreição dele. (IDEM, p. 87-88) 

 

Embora descrito como formado por hábeis manipuladores do que há de mais moderno 

na tecnologia da mídia, alcançando grande impacto de audiência com suas transmissões de 

execuções públicas de seus condenados, o Estado Islâmico mostra grande dificuldade em 

entender a cultura humana e suas características: ao sacrificar prisioneiros em seus altares 

midiáticos, buscando submeter simbolicamente seus inimigos, parecem ter construído uma 

linha de montagem de mártires que servirão para animar exatamente os seus contrários. A julgar 

pelas mais recentes derrotas da organização, essa consequência já está em curso. 
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Figura 1:  Joana D'Arc queimada viva por heresia. Gravura do século 19  

 

 

 

Figura 2: The Burning of Master John Rogers Vicar of St Sepulcres, reprodução do original pertencente ao acervo 

do Museu Britânico, em Londres  
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 Ilustração do livro The Book of Martyrs (1552), de John Foxe (FOXE, 2017), a gravura 

retrata a execução do sacerdote protestante John Rogers (1505-1555) por determinação da 

Igreja católica britânica (à época da rainha Maria Stuart, da Escócia), sob acusação de heresia 

por não reconhecer a liderança de Roma sobre a cristandade. A gravura mostra Rogers com o 

gesto de terror diante do fogo que o envolve, com “os braços estendidos, como para afastar 

algum perigo terrível, ou jogados em desespero por sobre a cabeça” (DARWIN, 2009, p. 249), 

compondo um Pathosformel.  

 

 

Figura 3: o monge budista Quang Duc ateia fogo ao próprio corpo. Foto de Malcolm 

Browne/AP (1963) 

 

 

Figura 4: violência do apartheid na África do Sul, em foto de Greg Marinovitcg (1990) 

 

África do Sul, 15 de setembro de 1990, partidário do CNA (Congresso Nacional 

Africano), partido de Nelson Mandela, hegemônico entre os negros sul-africanos, desfere golpe 

de machete em Lindsaye Tshabala, que estava em chamas, enquanto um menino foge. Essa foi 

uma de uma série de fotos que ganharam o Pulitzer de Reportagem em 1990. A fotografia e o 
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prêmio consagraram seu autor, Greg Marinovitch, e uma geração de jovens fotógrafos sul-

africanos que cobriam os conflitos interétnicos do início do período de transição do regime de 

hegemonia branca para a democracia, no início dos anos 1990. Um grupo de quatro desses 

fotógrafos foi apelidado “O Clube do Bangue Bangue”, nome também do livro que dois deles 

escreveram mais tarde (MARINOVICH; SILVA, 2003, p. 96 e segs.) 

 

 

Figura 5: o exilado tibetano Jamphel Yeshi, 27, ateia fogo ao corpo em Nova Déli, em 

protesto contra a ocupação chinesa de seu país. A foto foi divulgada pela Reuters   

 

 

Figura  6: Muath al-Kaseasbeh, piloto jordaniano capturado pelo Estado Islâmico, é 

queimado vivo em 2015. Fotograma de vídeo divulgado pela organização muçulmana 
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5.9 MASSACRE DOS INOCENTES 

 

 

Painel 9: montado pelo autor e dedicado à maior dor humana 

   

“O melhor grito humano da história da pintura.” Foi como o pintor britânico Francis 

Bacon (1909-92) classificou o quadro O Massacre dos Inocentes, de Nicolas Poussin 

(ROSENBERG, 2017). Não é sem motivo: com grande verossimilhança e economia, o que o 

pintor renascentista francês retratou em sua pintura foi a dor de uma única mãe diante do 
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massacre violento de seu filho bebê por um soldado em lugar de todas as mães de todos os 

filhos representados em outras obras sobre o mesmo tema, muito frequentes na iconografia 

desde o início da era cristã.  

 

 

Figura 1: “O Massacre dos Inocentes” (1634), de Nicolas Poussin 

 

Em sua versão mais econômica, portanto, Poussin (1594-1665) sintetizou em um único 

trio de personagens (o que é ressaltado pelo fato de que na pintura os três corpos perfazem um 

triângulo) a dor de todas as mães de todos os filhos mortos violentamente (ou talvez mortos de 

qualquer forma) em toda a história da humanidade. E essa condição simbólica que torna o 

quadro datado de 1628/2992 um arquétipo e dá ao seu grito uma condição superior, muito mais 

potente, realmente uma manifestação do mais profundo e completo sofrimento multiplicado por 

todas as mães que já sentiram aquela dor. Por isso mesmo, sua imagem é uma Pathosformel, 

“fórmula de páthos” perfeitamente identificável. 

 O Massacre dos Inocentes é uma imagem arcaica que se mantém viva aos olhos do 

mundo tanto pelos ritos religiosos (pelo papel central que exerce na crônica da história de Jesus) 

como pela carga energética do terror que inspira, que se revitaliza pela tradição imagética mas 

também pela repetição frequente de cenas semelhantes na realidade. Warburg explorou a 

                                                 
92 O quadro faz parte da coleção do Castelo de Chantilly, na França, museu que tem “a segunda melhor coleção 

de Grandes Mestres da pintura” (BENHAMOU-HUET, 2017), mas não cede jamais as obras para exposição fora 

de seu prédio. Entre setembro de 2017 e janeiro de 2018, o museu realiza uma exposição de cerca de 50 obras com 

diferentes versões do Massacre. 
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representação dessa cena bíblica no painel 40 do Atlas Mnemosine, em que buscava pôr em 

relevo “formas superlativas de linguagem gestual pré-moldada” (WARBURG; RUBÍ, 2012, p. 

98), com exemplos radicais de Pathosformel. E como destacou Bacon no quadro de Poussin, 

nada mais superlativo do que o desespero da mãe diante do massacre de seu filho. 

 A vida de Jesus é narrada sempre destacando os aspectos de realizam fatos previstos nos 

livros do Antigo Testamento, pelos antigos profetas que anteciparam a vinda de um Messias 

esperado pela religião judaica para redimir o sofrimento do povo. Assim, há no Novo 

Testamento o aspecto essencial de narrar a realização das profecias: a realidade é prevista antes 

na palavra e depois consubstanciada. “No princípio era o verbo” (BÍBLIA, João 1, 1), e isso se 

repete de fato em fato, de geração em geração. As tragédias semelhantes envolvendo crianças 

e suas mães são como Nachleben der Antike das narrativas tradicionais, preservadas nos livros 

religiosos mas também pela infinidade de obras primas produzidas pelos maiores nomes da 

história. Os fatos históricos parecem pré-moldados para se adequar à violência da cena original. 

Da mesma forma, à fotografia de guerra, desde seu nascimento em meados do século 19, não 

tem faltado oportunidades de retratar massacres de inocentes, conflito após conflito, como se a 

imagem dessa tragégia não precisasse nem mesmo ser um engrama na memória coletiva da 

humanidade. Mesmo que não tivesse ocorrido no passado, um novo arquétipo poderia ter se 

iniciado há um século com as mortes horríveis de crianças armênias; ou nas tragédias que 

envolveram vietnamitas, ou de volta à Palestina, dois mil anos depois, ou na Chechênia ou logo 

agora nas mortes de crianças sírias vitimadas pela guerra civil em curso no país.  

 A passagem bíblica do Massacre dos Inocentes, que a tradição iconográfica recupera, é 

narrada no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, que por sua vez realiza uma profecia 

do livro de Jeremias, do Velho Testamento: 

 Diz o livro de Mateus: 

Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar 

todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, 

conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. 

Então se cumpriu o que for a dito, por intermédio do profeta Jeremias: 

Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto [choro] e grande lamento; era Raquel chorando 

por seus filhos e inconsolável porque não mais existem”93. (BÍBLIA, Mateus 2, 16-

18) 
 

 Segundo a descrição do Evangelho Segundo Mateus, os Reis Magos (ou “uns magos do 

Oriente”) chegaram a Jerusalém buscando o local de nascimento de Cristo, que haviam previsto 

pela aparição de uma estrela. Eles dizem ao rei que estão procurando o local do nascimento de 

um novo rei de Israel. Enciumado e pensando matar a criança, o rei Herodes pede que, após 

                                                 
93  BÍBLIA, Jeremias 31,15. 
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achá-lo, eles indiquem sua localização. Mas depois de encontrar a casa de Maria, José e Jesus 

e prestar as homenagens comemoradas na Epifania ou Dia de Reis (6 de janeiro), os Magos têm 

uma visão divina que os avisava para não voltar a Herodes. Sentindo-se traído e ignorante da 

identidade de Cristo, o rei manda matar todas crianças nascidas naquele tempo na região da 

cidade de Belém. 

 Além de previsto anteriormente pelas profecias judaicas antigas, o Massacre dos 

Inocentes trazia já ao tempo do nascimento de Cristo a memória de temores mais antigos. Há 

pelo menos dois episódios anteriores, no Antigo Testamento, ambos apresentados como 

tragédias terríveis e profundamente marcados na memória dos povos desde então: a morte dos 

meninos nascidos aos  judeus, que deveriam ser jogados ao rio, por determinação do Faraó 

(BÍBLIA, Êxodo 1, 16-22); e a morte dos primogênitos dos egípcios, a décima praga (BÍBLIA, 

Êxodo 12, 12) que Deus faz descer sobre o povo para convencer o Faraó a permitir que os 

judeus no país, liderados por Moisés, fossem embora para a Terra Prometida. 

 Assim como o Massacre dos Inocentes não provoca a morte de Jesus e, de alguma forma, 

consagra sua condição especial (é reconhecido pelos Magos e protegido; sua família consegue 

fugir para o Egito e posteriormente voltar, salvando a vida do menino e preservando-o para a 

realização de sua missão), os dois casos anteriores também foram tragédias seminais, 

associadas ao início de grandes mudanças extremamente positivas, para as narrativas que 

compõem, o que é coerente com o caráter ambivalente dos textos culturais. Com a determinação 

do Faraó para que fossem mortos todos os filhos dos judeus, a mãe do pequeno Moisés o salva, 

colocando-o em um barquinho de junco para flutuar nas águas do Nilo e chegar à filha do Faraó. 

Vendo-o, a mulher reconhece que é uma criança judia e decide criá-lo como filho, mas, sem 

saber, atribui à própria mãe do menino a missão de cuidar dele94. O episódio realiza o 

“nascimento” de Moisés, garante a ele a sua condição única de filho, mas cria do Faraó, o que 

vai prover, mais tarde, um líder judeu com capacidade de dialogar com o rei dos egípcios. De 

forma similar, a morte dos primogênitos dos egípcios é a praga que quebrou a resistência do 

Faraó, após a qual o monarca autoriza Moisés a conduzir os judeus pelo deserto para fora do 

Egito.    

 Se a força do Massacre, que mereceu tantas representações na história da arte, se origina 

no passado, o presente a mantém viva e renovada: a morte de crianças, frequentemente coletiva, 

renova sempre o grito da mãe, sempre tão forte como o daquela retratada por Poussin, que se 

                                                 
94 O episódio manifesta também a compaixão natural que o choro de uma criança provoca (no caso, a mulher 

egípcia ao ouvir o choro do bebê judeu, mesmo sendo filha do rei que mandou matá-lo, condoída, o adota), que é 

tema relevante para o entendimento do impacto das imagens do Massacre dos Inocentes.  
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tornou matriz inspiradora para muitos outros massacres depois do seu. Pablo Picasso (1881-

1973) e Francis Bacon são dois que apontaram a obra de Poussin como inspiração para quadros 

seus. Picasso indicou especificamente a obra chamada The Charnel House (1945) como seu 

Massacre dos Inocentes. Pierre Rosenberg (2017) relaciona o quadro também aos esboços do 

pintor para sua obra-prima Guernica (1937), grande painel do massacre de civis espanhóis, da 

vila (GUERNICA, 2017), bombardeada pela aviação alemã, em apoio ao exército monarquista, 

na Guerra Civil Espanhola (ROSENBERG, 2017). Bacon produziu ao longo da vida várias 

obras inspiradas no quadro de Poussin, especificamente no que ele apontou como o centro da 

atenção e da tensão do quadro, o grito da mãe. 

 A dor da mãe diante da morte de um bebê é tão poderosa que ultrapassa barreiras de 

sangue, de família, regionais, de língua e mesmo de espécie. O arquétipo dessa relação é a 

história da loba que adotou e alimentou os bebês gêmeos Rômulo e Remo, fundadores míticos 

da cidade de Roma: a dor diante do sofrimento do bebê desperta emoção e sentimentos 

relacionados a empatia e compaixão. A história dos povos e a crônica dos estudos de 

comportamento humano e de etologia (paralelos entre comportamentos humanos e dos animais) 

estão cheias de histórias de adoção de bebês por outras mães e por mães de outras espécies. 

Entre os primatas, se a mãe de um filhote morre, as outras fêmeas quase sempre 

cuidam dele. [...] Os casos mais estranhos, no entanto, são as adoções entre espécies 

diferentes, como o caso de uma cadela de Buenos Aires que ficou famosa por salvar 

um bebê abandonado colocando-o junto com seus filhotes, num feito que fez lembrar 

a história de Rômulo e Remo. Essa tendência à adoção é bem conhecida nos 

zoológicos. Num dos casos mais extraordinários ocorridos em cativeiro, porquinhos 

foram adotados por uma tigresa de Bengala. A generosidade do instinto maternal é 

verdadeiramente espantosa. (DE WAAL, 2010, p. 66)  

 

 A imagem chocante foi retratada por muitos pintores, como Giotto, Rubens, Brueghel e 

outros tantos. A cena é sempre cheia de sangue e emoção, com mães desconsoladas que tentam 

salvar seus filhos das mãos de brutos assassinos. Seus rostos e o movimento de seus corpos 

indicam a reação à própria morte. 

 Peter Paul Rubens (1577-1640) produziu ao menos dois quadros sobre o Massacre dos 

Inocentes. Em um deles, uma mãe ao centro se posiciona com o gesto de desespero semelhante 

ao de Laocoonte.  
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Figura 2: O Massacre dos Inocentes (1636-1638), de Rubens 

 

 Na sociedade midiática que vivemos desde o século 20, é a fotografia de conflitos, que 

funciona como meio de atualização constante do “Pathosformel” do “Massacre dos Inocentes”, 

garantindo imagens com grande potencial de impacto de forma constante, como uma espécie 

de “massacre nosso de cada dia”. Um claro exemplo disso é o mecanismo de busca Google 

Images, um novo sistema acrescentando recentemente ao conjunto de buscadores sob a marca 

que se tornou uma das mais valiosas do mundo. O algoritmo do Google, que em outro estudo 

(BAITELLO; SERVA, 2017) comparamos com a forma de justaposição e diferenciação das 

imagens nos painéis do Atlas Mnemosine, quando consultado sobre “Massacre dos Inocentes”, 

apresenta dezenas de imagens de representações artísticas da cena bíblica, mas, em meio a essas 

imagens, várias fotografias de atentados terroristas que mataram crianças. Se acrescentarmos 

um local onde tenha havido atentados terroristas recentes, essa associação se manifestará ainda 

mais intensamente. Para o Google, como para esta pesquisa, as fotografias de guerra são parte 

da iconografia tradicional do “Massacre dos Inocentes”, renovando a força dessa imagem95. 

 Diferentemente das obras de arte tradicionais, que retratam o momento da morte dos 

bebês, as fotografias de conflito tendem a ser posteriores ao massacre. Geralmente retratam 

crianças mortas ou morrendo, feridas gravemente, com o corpo ou parte dele dilacerado como 

                                                 
95 No exemplo, realizamos três consultas no buscador Google Images (http://images.google.com.br). Na primeira, 

por Massacre dos Inocentes (sem colocar aspas), a tela de respostas (http://bit.ly/2ykHgRA) retornou cinco linhas 

de obras de arte sob esse título; na sexta linha uma capa de um álbum de histórias em quadrinhos de Tarzã que 

teve esse título e, na oitava linha de imagens, uma fotografia de um atentado terrorista em Londres (maio/2017); 

para consultas acrescentando um local, usei Massacre dos inocentes Londres (http://bit.ly/2wOs6Tn) e Massacre 

of the innocents Istanbul (http://bit.ly/2xBHC9d). Nos dois casos, as fotos jornalísticas ganharam mais destaque 

(passaram às primeiras linhas, sinal de relevância).  
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nas fotos do soldado no Vietnã pegando o bebê ou o bombeiro de Oklahoma em cena 

semelhante; ou novamente no Vietnã, o bebê com o braço destruído, que chora diante do corpo 

da mãe. 

 

 

Figura 3: mosaico do século 14 da Igreja de Chora, em Istambul 

  

No mosaico medieval, não está retratada a mãe, apenas o ato em si do assassinato do 

bebê. A imagem, no entanto, carrega uma sugestão de movimento: o observador percebe e 

antecipa que a espada vai perfurar o menino em seguida. O conjunto ressalta a violência do 

soldado contra o bebê e tira do foco da imagem a dor da mãe diante da morte do filho. 

 

 

Figura 4: detalhe de O Massacre dos Inocentes, de Giotto (1302-1306) 
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 Também o afresco O Massacre dos Inocentes pintado por Giotto (1270-1337) na cidade 

de Pádua (Itália) volta a atenção para as vítimas. Como numa fotografia de conflito, o massacre 

já se consumou, os bebês já estão mortos. Essa opção ressalta a característica da pintura 

medieval, menos expressiva. 

 

 
Figura 5:  “O Massacre dos Inocentes”, de Pieter Brueghel (1610)  

 

 Já na pintura de Pieter Brueghel, o Jovem (1564-1638), o massacre tem um cenário 

típico do inverno no norte da Europa e ocorre em uma vila de arquitetura dessa região, o que 

reforça o aspecto da arte medieval e renascentista de atualizar os ambientes das imagens, como 

que sincronizando todo o passado em um quase-presente. Em um estudo recente sobre o ensaio 

de Warburg denominado Aeronave e Submergível no Imaginário Medieval (WARBURG, 2013, 

p. 313 e segs.), em que o autor alemão se debruça sobre uma imensa tapeçaria do século 15, 

Jorge Coli explora a dualidade na obra de Warburg e a polaridade entre modernidade e arcaísmo 

que ele explora, mostrando como a imagem do século 15 mistura fatos e objetos de épocas 

diferentes ao retratar uma história de  Alexandre o Grande segundo a qual o grande conquistador 

macedônio usa os míticos grifos para levantar uma espécie de carruagem voadora, e de armas 

de fogo para desferir ataque a um inimigo. “Temos, portanto, um herói da antiguidade pagã que 

combate com canhões e que crê no deus dos cristãos. São três formas aparentemente deslocadas 

do mesmo universo temático e iconográfico” (COLI, 2017, p. 14). Na imagem de Brueghel, o 

massacre dos inocentes, que na narrativa bíblica teria acontecido na cidade de Belém, 

possivelmente ao vento quente dos desertos do Oriente Médio, acontece no frio do inverno de 

uma vila de estilo norte-europeu, coberta de neve, provavelmente porque o fato aconteceu no 
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início de ano, entre janeiro e fevereiro, quando as cidades da Bélgica, onde o pintor nasceu, e 

da Holanda, onde cresceu, são cobertas de neve. 

 

 

Figura 6: “Estudo para uma Enfermeira” (1957), de Francis Bacon 

 

No quadro, declaradamente inspirado n’O Massacre dos Inocentes de Poussin 

(ROSENBERG, 2017), o grito ao centro das pinturas é a chave para a semelhança entre duas 

obras que, de resto, parecem completamente diferentes. Mas até a opção pela predominância 

do verde na obra de Bacon se explica por ser oposta ao vermelho dominante em Poussin. Ao 

forçar os olhos para ver de forma mais nítida o personagem retratado por Bacon, a retina se 

impregna com o verde e deixa o “negativo” (vermelho) impregnado no olhar do espectador. 

Mas é o grito sua “Pathosformel”, a manifestação plena do sofrimento, da “paixão” inscrita na 

obra. 
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Figura 7:  criança armênia morta de fome (1916), em foto do livro War against War (2014) 

 

 Várias fotos, como essa, no livro War Against War (FRIEDRICH, 2014, p. 154) 

mostram crianças armênias mortas de fome. São cenas do chamado do episódio (GENOCÍDIO 

Armênio, 2017) em que o governo do Império Otomano (dominado por militares nacionalistas 

turcos) determinou o deslocamento das populações armênias sob alegação de que conspiravam 

para se separar. As resistências resultaram em grandes assassinatos em massa. Nos longos 

deslocamentos feitos a pé, centenas de milhares de pessoas morreram de fome ou exaustão. 

Vistas depois dessas fotografias, amplamente divulgadas na Inglaterra, França, Rússia e 

Estados Unidos (países que se opunham à aliança formada por Turquia, Alemanha e Áustria), 

desfaz-se parte da impressão de atualidade das imagens de crianças esquálidas nas notícias de 

imprensa, que passam a parecer um ressurgimento de fotos sobre a tragédia armênia da Primeira 

Guerra Mundial. O mais provável é que todas essas imagens sejam reedições ou atualizações 

de cenas arcaicas.  
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Figura 8: Kim Phuc, 9 anos, e outras crianças feridas por napalm no Vietnã do Sul. Foto de Hung Cong “Nick” 

Ut (1972) 

 

 Considerada “uma das imagens de guerra mais icônicas de todos os tempos” (KEEGAN; 

KNIGHTLEY, 2003, p. 202), e certamente uma das mais reproduzidas, a fotografia mostra um 

grupo de crianças sul-vietnamitas fugindo depois que a vila em que moravam foi atingida, em 

1972, por engano por bombas de napalm atiradas pela própria aviação do Vietnã do Sul, que 

buscava atingir um reduto do exército do Vietnã do Norte na região. Ao centro da foto, a menina 

Kim Phuc, de 9 anos, se destaca pela expressão de desespero e por ter tirado a roupa em chamas. 

“Muito quente, me ajude”, ela gritou para o fotógrafo Hung Cong “Nick” Ut, também 

vietnamita. Depois de fotografá-la, ele a conduziu ao atendimento médico. Ao longo dos anos 

seguintes, ela teve que fazer 17 transplantes de pele e outras cirurgias. A fotografia ganhou o 

prêmio Pulitzer em 1972. 
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Figura 9:  Phnom Penh em 1975,em foto do cambojano Tea Kim Heang para a AP 

 

 Após um ataque de mísseis atingir o mercado central de Pochentong, em Phnom Penh, 

capital do Camboja, um menino com queimaduras graves e o braço dilacerado por explosões 

olha para o corpo morto da mãe. As representações anteriores do Massacre dos Inocentes se 

invertem na fotografia do cambojano Tea Kim Heang (FAAS; PAGE, 1997, p. 295), para a 

Associated Press (AP): a criança é vítima do ataque e centro da fotografia, mas parece ter mais 

consciência do estado de sua mãe do que de sua própria condição. A empatia atrai o observador 

para dentro da fotografia, para o drama do menino, cuja mãe não pode emitir “o maior grito 

humano” nem auxiliá-lo diante da tragédia que o abateu. Há ainda um outro enigma na 

fotografia: a figura em pé, ao fundo: o corpo da mulher realiza uma torção como se dividido 

entre seguir caminhando e olhar para mãe e filho, sem manifestar emoção visível. O movimento 

guerrilheiro Khmer Vermelho realizou seguidos bombardeios como esse, nos últimos dias da 

guerra civil do Camboja, em 1975, antes de fazer a invasão final da capital. O fotógrafo enviou 

imagens para a agência AP até o último dia da guerra, quando o governo cambojano se rendeu 

à guerrilha. Em seguida, foi incluído entre os primeiros deportados para os campos de 

extermínio no interior do país. Seu destino nunca se tornou conhecido. 
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Figura 10:  O Massacre de Beslan (2004) , foto de Sergey Ponomarev/AP 

 

 A foto dos diversos corpos de crianças mortas no episódio (MASSACRE de Beslan, 

2017) em 2004 que se tornou o ícone do atentado de terroristas islâmicos nacionalistas da 

Chechênia contra uma escola frequentada por famílias de russos étnicos na Ossétia do Norte. 

Além de apresentar um retrato da quantidade de vítimas, a foto de Sergey Ponomarev, da 

Associated Press (AP), mostra o que talvez pudesse ser chamado de “o maior grito contido da 

história da fotografia de guerra”. A mãe sintomaticamente segura sua própria garganta entre os 

dedos da mão, como se para segurar um grito, como o da mulher do quadro de Poussin. 

Publicada com destaque na imprensa de todo o mundo, a foto foi considerada muito chocante 

e é difícil encontrar versões dela que não contenham um processo de esfumaçamento 

(pixelizado) dos rostos das crianças mortas. 

 

 

Figura 11: corpo de Aylan Kurdi é achado na praia em Bodrun (Turquia). Foto de Nilufer Demir/ 

Reuters 
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 A fotografia do momento em que policiais turcos encontraram na praia de Bodrum 

(Turquia) o corpo do menino sírio Aylan Kurdi, de 3 anos, afogado em um naufrágio quando 

sua família tentava chegar à Grécia, se tornou uma das imagens-símbolo da tragédia 

humanitária provocada pela Guerra Civil na Síria. Em seguida, naquele dia 2 de setembro de 

2015, o fotógrafo Nilufer Demir, da agência Reuters, seguiu retratando os movimentos dos 

homens no trabalho de retirada do corpo do menino. Naquele momento, a reação da opinião 

pública em diversos países sugeria que a potência mobilizadora da foto interromperia o conflito 

em nome da proteção aos inocentes...  

 

 

Figura 12: o “Massacre dos Inocentes” continua com o menino Omran, em 2016, na foto 

divulgada pelo Centro de Informações de Aleppo (Síria) 

 

 ...Mas a guerra civil da Síria continuou (como continua até hoje) e segue provocando um 

terrível e contínuo massacre de inocentes. Foi o que o planeta constatou um ano depois da tragédia 

do Aylan Kurdi, quando a imagem de outra criança vítima da guerra se tornou destaque da imprensa 

mundial, em 18 de agosto de 2016. O menino Omran, 5, foi ferido quando sua casa, localizada em 

uma área da cidade de Alepo controlada pela oposição ao regime do ditador Bashar al-Assad, foi 

atacada com um bombardeio aéreo com botijões de gás. O menino e uma irmã sobreviveram com 

ferimentos; um irmão mais velho morreu. A imagem de Omran em estado de choque, depois de ser 

resgatado dos escombros da casa, foi produzida e divulgada pelo Centro de Informações de Aleppo, 

uma organização ligada à oposição ao regime de Assad. 
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5.10 FUZILADOS 

 

Painel 10: montado pelo autor e dedicado aos fuzilamentos e afins 

 

 Embora não seja uma fotografia de guerra, a capa da edição de abril de 1968 da revista 

Esquire produzida pelo diretor de arte da revista e fotógrafo George Lois, é uma das mais 

importantes imagens de conflito da segunda metade do século 20, pois contém inúmeros 

conflitos e informações visuais e passionais, tudo encapsulado em uma imagem poderosa. 
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Figura 1: A Paixão de Muhammad Ali, de George Loi (1968) 

 

 A fotografia é Nachleben da imagem de São Sebastião, história fundadora da tradição 

religiosa católica no momento de sua migração para Roma, o centro do mundo da época, na 

trajetória de martírios que marcou os séculos anteriores à sua transformação em religião oficial 

do Império Romano. Ao mesmo tempo, corretamente publicada com o título A Paixão de 

Muhammad Ali (GRIERSON, 2016), constitui uma Pathosformel, com a expressão de dor e 
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martírio típicos de uma paixão, manifestos na expressão de desacorçoamento do rosto e na 

contorção do corpo, semelhante à do Laocoonte, também de pé como Ali na foto. 

Por fim, além de ser um Nachleben da imagem de São Sebastião e uma Pathosformel 

em si, a imagem de Ali resume conflitos fundamentais para a formação da cultura norte-

americana dos anos 1960 e de todo o mundo nas décadas posteriores, um conflito que se 

mantém ativo, que é o conflito racial. A fotografia explodiu na tela como um elemento da 

fortíssima discussão sobre a Guerra do Vietnã, que estava ocorrendo no pano de fundo da vida 

norte-americana daquele momento e é a razão específica de tudo que a imagem diz: o lutador 

de boxe mais famoso dos Estados Unidos naqueles anos, que sob o nome de batismo Cassius 

Clay havia se tornado campeão olímpico e iniciado uma carreira profissional no boxe, 

convertera-se ao islamismo – como parte de um movimento específico dentro da religião 

maometana, a saber o movimento Nação do Islã, também chamado de Muçulmanos Negros, 

liderado por um norte-americano (ELIJAH Muhammad, 2017).  

Ao se converter à nova religião, Clay mudou o nome e adotou um discurso contrário à 

Guerra do Vietnã, alegando que, em um país onde os negros eram perseguidos, não fazia sentido 

que  combatessem um povo de um pequeno país distante. Se eram oprimidos em sua terra, pelos 

poderosos dos EUA, a serviço da elite branca, por que lutariam pelo país? Em última instância, 

dizia Ali em entrevistas que os vietnamitas eram como os negros norte-americanos. Pouco 

depois de conquistar o título mundial de pesos pesados, ele veio a ser convocado pelo exército 

dos EUA para lutar no Vietnã e decidiu recursar-se. Por isso, foi condenado a perder do título 

esportivo e a não lutar boxe profissionalmente por três anos e meio. 
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À esq. Figura 2; ao centro, Figura 3; à dir. Figura 4: São Sebastião em três versões renascentistas: segundo, 

respectivamente, Marco Palmezzano; Andrea Mantegna e Francesco Botticini  

 

 Dois trabalhos publicados recentemente usaram técnicas de análise computadorizada de 

bigdata para decompor imagens e buscar encontrar o que é o elemento constante e comum de 

todos as Pathosformeln, imagens reconhecidas como tal por terem sido usadas por Warburg no 

Atlas de Imagens Mnemosine. Três autores  IMPETT; SÜSSTRUNK (2016) e MORETTI 

(2017) – concluíram similarmente que o elemento comum em todas as imagens é um 

movimento de torção do corpo, como se os membros inferiores se dirigissem para um lado 

enquanto o corpo se volta para o outro. Esse movimento é sutil na foto de Muhammad Ali mas 

é mais explícito nas três imagens de São Sebastião acima, inclusive na de Francesco Botticini 

(Figura 4), em que Lois se baseou para compor a imagem de Ali para a capa da Esquire. 

 Foi exatamente durante esse período, que o governo dos EUA gostaria que fosse de 

ostracismo e silêncio obsequioso, que o esportista, até então reconhecido como um grande 

boxeador, se tornou uma figura central da política norte-americana, um mártir da luta pelos 

direitos civis dos negros e contra a Guerra do Vietnã. Sua dimensão social se potencializou, ele 

se tornou uma espécie de mártir contemporâneo, “fuzilado” moralmente pelo governo. A capa 



192 
 

da Esquire, que transformara Ali em São Sebastião, o tornou também uma figura mundial de 

repercussão política muito superior a todos os boxeadores antes e depois dele96. 

 Sebastião é um dos mais antigos santos católicos, anterior à conversão do império 

romano ao cristianismo. Seu nome é composto das palavras sequens (seguinte), beatitudo 

(beatitude), astin (cidade) e ana (acima) e significou “aquele que seguiu a beatitude da cidade 

celeste e da glória eterna”, segundo a Legenda Áurea, clássica compilação medieval sobre a 

vida dos santos elaborada na década de 1290 por Jacopo de Varazze. De acordo com a tradição, 

Sebastião foi morto ao tempo dos imperadores Diocleciano, do Oriente (cerca de 243-305 

d.C.97), e Maximiano, do Ocidente (250-310 d.C)98.  

Numa época em que o cristianismo era considerado contrário à religião oficial romana 

e, como tal, proibido, Sebastião era um oficial do exército romano e chegou a trabalhar na 

guarda pessoal dos imperadores. Ao ver dois cristãos condenados à morte, no entanto, ele os 

defendeu e por isso foi denunciado e condenado à morte pelo próprio imperador. Deveria ser 

amarrado a uma árvore no campo e “crivado de flechas pelos arqueiros” (VARAZZE, 2003, p. 

181), o que explica sua imagem consagrada na simbologia católica e popular. Sebastião, no 

entanto, não morreu. “Quando o julgaram morto, retiraram-se, pois ele estava tão coberto de 

flechas que parecia um porco-espinho. Mas, alguns dias depois, ele apareceu na escadaria do 

palácio, criticando os imperadores pelos males que infligiam aos cristãos”. Ao encontrar os dois 

governantes, Sebastião teria dito: “O Senhor restituiu-me a vida para que eu pudesse vir jogar 

no rosto de vocês os males com que cumulam os cristãos” (IDEM). Foi então condenado a 

morrer por espancamento. O destino do mártir estava selado antes mesmo de sua morte, que ele 

busca para assim realizar plenamente seu destino, no que repete a história de Cristo, que 

também tem seu destino pré-definido.  

 Ao remeter explicitamente a um arquétipo de mártir, que é sacrificado por sua fé 

religiosa ou pela fidelidade a uma causa, a fotografia atribui a Muhammad Ali essa condição, 

de quem se submete a qualquer sofrimento por uma convicção. Ele mesmo reforçou essa 

coincidência com declarações como: 

“Fui avisado de que essa atitude [recursar-se a lutar no Vietnã] me custaria milhões 

de dólares. Mas eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. O inimigo real do meu 

povo está aqui. Não vou desgraçar minha religião, meu povo ou a mim mesmo 

tornando-me um instrumento para escravizar aqueles que estão lutando por justiça, 

liberdade e igualdade” (MUHAMMAD Ali, 2017) 

                                                 
96 Um sinal marginal mas significativo da importância que a foto de capa da “Esquire” conquistou para o 

imaginário internacional, na recente mostra London Photo 2017, uma cópia em tamanho natural da fotografia foi 

vendida por 160 mil libras esterlinas (640 mil reais). Era a obra mais cara em exposição na feira.  
97 Os dados referentes à biografia e ao reinado de Diocleciano são imprecisos. 
98 O império Romano já era então governado como duas entidades, a Leste e a Oeste. Maximiano foi o “Augusto 

do Ocidente”, e Diocleciano o “Augusto do Oriente”. (MAXIMIANO, 2017)  
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 Foi também uma convicção, a defesa do rei e da nação, que levou espanhóis a resistir 

ao domínio do exército francês sob o comando do imperador Napoleão Bonaparte em 1808. E 

por isso mesmo foram condenados à morte por fuzilamento (a versão mais moderna das flechas 

atiradas contra Sebastião). Goya pintou Os Fuzilamentos de Três de Maio de 1808 (quadro que 

já analisamos anteriormente), mostrando um homem está para ser executado pelo pelotão de 

fuzilamento quando abre os braços em um gesto que poderia, naturalmente, além de ser o de 

terror descrito por Darwin, o do mártir que abraça sua missão, interpretação mais coerente com 

o desejo do pintor espanhol ao criar a obra para consagrar e eternizar o heroísmo dos resistentes. 

 

 

Figura 5: Goya pintou os defensores de Madri fuzilados por tropas francesas  

 

 Já os dois prisioneiros fuzilados na Nicarágua e fotografados por Kimberley White 

(Figura 6) enfrentam inertes a execução por estarem com os olhos cobertos. Segundo a 

descrição da repórter, no entanto, eles não haviam manifestado qualquer sinal de emoção nem 

mesmo ao caminhar até o local da execução antes de serem vendados (MICHEL, 2000, p. 126). 

Os dois foram condenados à morte pelo estupro e assassinato de uma menina de quatro anos. 

A execução ocorreu em uma prisão no interior do país, uma região de florestas. Um perito 

forense concluiu que os tiros desferidos pelo pelotão não foram suficientes para causar a morte 

dos dois. Assim, o diretor da prisão, em seguida, disparou tiros de misericórdia na cabeça de 

cada um deles. 
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Figura 6: prisioneiros executados na Guatemala. Foto de Kimberley White/Reuters (1996) 

 

 A torção do corpo típica das Pathosformeln, segundo Franco Moretti (2017), é 

involuntária no homem que tentava fugir de seu executor e é alvejado pelas costas em 

Monróvia, Libéria, durante a guerra civil que assolou o país africano por sete anos na década 

de 1990. Ainda assim é possível perceber sua emoção diante do sacrifício sem sentido. A cidade 

vivia sob o caos, dividida entre duas milícias rivais, a Frente Patriótica, liderada por Charles 

Taylor, e a Krahns, liderada por Roosevent Johnson. A fotógrafa Corinne Dufka, destacada pela 

Reuters para cobrir o conflito, disse que era impossível compreender as razões da violência e 

de inúmeras execuções no país. No caso do homem baleado na foto, ele andava pela rua em 

busca de comida quando foi abordado pelos homens de Taylor. Sem saber exatamente como se 

comportar, afirmou: “Eu sou Krahn”, o que foi o suficiente para ser executado numa sequência 

bárbara de ações que apenas começou com o tiro retratado na foto (MICHEL, 2000, p. 122). 

 

 

Figura 7: foto de Corinne Dufka para a Reuters na Libéria (1996)  
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6 CONCLUSÃO 

 

 Buscar “Pathosformeln” na fotografia de guerra não se revelou um garimpo por uma 

pedra filosofal ou algo assim impossível. Ao contrário, elas estavam ali, pulsando em seu 

dinamismo ao mesmo tempo arcaico e contemporâneo. Há muitas fórmulas de emoção, 

patéticas ou não, na fotografia de guerra, muitas imagens que são visivelmente moldadas sobre 

outras, anteriores, expressivas de emoção, e que por essa capacidade imediata são replicadas ou 

revitalizadas em fotografias de conflito. A foto de André Liohn, que contém a Pathosformel 

que há mais de dois milênios se materializou em A Morte de Orfeu e serve de ponto inicial deste 

trabalho (assim como a imagem do episódio mitológico serviu de ponto inicial para Warburg 

cunhar o termo), é apenas um exemplo, ainda que o mais representativo e claro, de 

Pathosformeln arqueologicamente fiéis e preservadas. Há outras “fórmulas de páthos” na 

tradição da fotografia de guerra e outras tantas formas pré-moldadas que, ainda quando não 

transmitam paixões, contêm a representação de emoções com a clareza da velocidade universal 

a que se referiu Darwin. 

 A presença dessas Pathosformeln inverte o senso comum da verossimilhança99: não são 

os fatos que acontecem e são captados com fidelidade pelo meio técnico, a câmera, e 

eventualmente coincidem com imagens pré-existentes; em verdade, a memória coletiva impõe 

no processo criativo das imagens a reprodução de formas e emoções pré-existentes. “Todas as 

fotografias já foram feitas”, dizia o crítico, curador e galerista Eduardo Brandão em seus cursos 

de fotografia na FAAP100. Poderíamos dizer além: todas as imagens já estão feitas desde os 

tempos mais antigos. A fotografia é o produto de um processo que não termina em sua 

ampliação ou publicação: todo o processo mnêmico que tornará algumas imagens engramas é 

posterior à fase dominada pelo autor e seu laboratório, pelo editor ou pelo veículo. Nessa cadeia 

de produção, as Pathosformeln vão se impor tanto quando seus autores buscam fotografar 

fórmulas prontas como quando, depois, no processo de selecionar, deixam vir à luz as fotos que 

entenderam mais expressivas.  

 Em seu estilo frequentemente obscuro, Warburg escreveu:  

É na região da comoção orgiástica de massas que se deve buscar o mecanismo 

formador, que martelou na memória as formas expressivas do estado de máxima 

comoção interior (tanto quanto esta se deixa expressar na linguagem gestual) com tal 

intensidade que esse engrama da experiência passional sobreviveu como herança 

armazenada na memória, determinando, na condição de modelo, o contorno que a mão 

                                                 
99 A persistência da visão ideológica da fotografia como documento da realidade e as sucessivas críticas a ela ao 

longo do desenvolvimento da fotografia é o tema do primeiro capítulo, Da Verossimilhança ao Índice”, do 

influente livro O Ato Fotográfico, de Philippe Dubois (2012). 
100 Fundação Armando Alvares Penteado. Depoimento ao autor. 
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do artista cria, tão logo os valores máximos da linguagem gestual pretendam, pela 

mão do artista, trazer a figuração à luz do dia. (WARBURG, 2015, p. 369) 

 

 O crítico alemão tinha em mente o pintor. Podemos falar o mesmo do fotógrafo de 

guerra: as imagens fixadas na memória ao longo das trágicas experiências vividas pela 

humanidade vão se impor como modelo para as fotografias tão logo a mão do repórter decida 

clicar o obturador para produzir sua figura de luz e química. O “instante decisivo” da fotografia 

de guerra é o momento em que o fotógrafo encontra a fórmula da emoção na cena que 

testemunha. 

 

 

6.1 FÓRMULAS FOTOGRÁFICAS DE PATHOSFORMEL 

 

 A semelhança entre fotos de pessoas “crucificadas” em árvores ou postes ou de “Che 

Guevara como Cristo descido da cruz” sugere que, ao utilizar Pathosformeln na construção de 

imagens ao longo de seu desenvolvimento, a fotografia de guerra passa a estabelecer também 

um conjunto de fórmulas próprias que essencialmente  representam ou presentificam, de forma 

peculiar, “fórmulas de páthos” pré-existentes na arte antiga, configurando uma continuidade e 

ao mesmo tempo uma especificidade do universo imagético. São fórmulas fotográficas de 

representação de “fórmulas de páthos” ou, usando a expressão alemã para diluir o efeito do eco: 

a fotografia cria “fórmulas de Pathosformel” durante o seu processo de autonomização como 

meio de produção de imagem. Podemos entender esse processo também pela característica de 

intenso consumo de imagens no tempo que vivemos, uma “Era da Iconofagia”, na qual não 

produzimos novas imagens, elas é que consomem as velhas imagens em um processo de 

reciclagem. Os códigos culturais, assim, perduram ao se transformar (BAITELLO, 2005, p. 17).  

 A expectativa de realismo associada às fotografias de guerra não supõe que a 

representação de fórmulas antigas possa determinar a composição das imagens de conflitos: as 

cenas ocorridas ao acaso seriam flagradas por repórteres, com o uso de um meio técnico 

“neutro”, “objetivo”. Por imposição dessa ideologia, no entanto, as fórmulas de emoção se 

infiltram nas imagens como se fossem parte de cenas reais relacionadas aos conflitos. Não é 

muito diferente do que Warburg aponta no Renascimento, quando imagens cheias de 

expressividade e movimento importados da visualidade antiga adentravam as pinturas ainda 

sob forte influência medieval, compondo um elemento surpreendente, como que um ruído. 

Warburg especificamente vai apontar essa “insinuação” ao descrever o quadro O Nascimento 

de São João Batista (c.1490), de Domenico Ghirlandaio (na Igreja de Santa Maria Novella, em 
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Florença), que retrata a visita da Virgem Maria a sua prima Isabel, que acaba de ter o filho João 

Batista. A composição tem sete mulheres sem vitalidade, de expressão medieval; e atrás delas 

uma empregada que leva frutas numa bandeja como uma espécie de Carmen Miranda arcaica, 

vestida com roupas esvoaçantes, cheias de movimento e de vida: 

Atrás delas, perto da porta, corre – não, essa não é a palavra, voa, ou melhor, flutua – 

o objeto de meus sonhos, que lentamente adota as proporções de um pesadelo 

encantador. Uma figura fantástica – deveria chamá-la de criada, ou melhor, uma ninfa 

clássica? – entra no quarto com um véu ondulante. Caramba, isso é jeito de visitar o 

quarto de uma paciente, ainda que para cumprimentá-la?101 (GOMBRICH, 1992, p. 

108) 

 

 Uma entrada em cena insinuante é também, como Warburg descreve, a figura da 

serpente ao conquistar o papel de “salvadora” dos judeus que vagavam pelo deserto (no livro 

Números), depois de ser a responsável pela expulsão do paraíso, alguns livros bíblicos antes 

(Gênesis). São imagens que se esgueiram e transmutam para reivindicar seu lugar de sempre, 

como Nachleben der Antike. 

 É o que acontece com os muitas Pathosformeln que detectamos na fotografia de guerra. 

Assim, o Cristo deve ser um “homem real”: um sniper alemão alvejado pela artilharia francesa 

(na Primeira Guerra Mundial) que ressurge, em seguida, como soldado republicano espanhol 

morto ao tentar recuperar a linha de comunicação da capital, a Madri sitiada pelos monarquistas 

(no início da Guerra Civil Espanhola), e tem uma nova volta ao mundo das imagens de guerra 

ao roubar fios de cobre em um poste em outra capital sitiada, Grózni (na Segunda Guerra da 

Chechênia). Em outra encarnação ainda, Jesus se disfarça de guerrilheiro para aparecer nas 

fotos de 9 de outubro de 1967, quando Che Guevara foi morto na Bolívia. Ao mesmo tempo, o 

rebelde argentino se investe da “Paixão de Cristo” ao ser flagrado martirizado na selva 

boliviana, o que certamente contribuiu para o estabelecimento de sua condição de ídolo 

contemporâneo.  

 Ocorre a mesma coisa com a criação de uma tradição fotográfica composta por “Cristos 

descidos da Cruz”. Na pintura renascentista, Rembrandt lança mão do Jesus morto para compor 

os objetos de suas aulas de anatomia – uma técnica científica que ele abençoa ao associá-la à 

aura religiosa num momento da história em que lições de anatomia com cadáveres humanos 

ainda eram proibidas em muitos países vizinhos à sua Holanda. 

 Na fotografia de guerra, a tradição visual antiga, renovada por Rembrandt, inspira as 

fotografias de Che Guevara morto e seus sucedâneos, que revitalizam as Pathosformeln para 

atribuir santidade aos guerrilheiros, martirizados quando tentam “tirar os pecados capitalistas 

                                                 
101 Tradução do espanhol feita pelo autor. 
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do mundo”, por assim dizer. James Nachtwey fará algo semelhante ao fotografar um militante 

“contra” (guerrilha nascida de uma dissidência da Frente Sandinista, da Nicarágua, depois que 

esta assumiu feições de esquerda tradicional ao tomar o poder, em 1979) ferido em combate. 

Em sua criação, surge ao mesmo tempo um novo Che Guevara; um personagem de lição de 

anatomia de Rembrandt; um Jesus nos braços de sua mãe, na “Pietá” de Cosimo Tura; um 

“Cristo Morto” de Andrea Mantegna e um Orfeu moribundo. Em todas essas reencarnações, há 

uma única “Pathosformel”, uma única “fórmula da paixão”. É ela que provoca o 

reconhecimento imediato de uma intensa emoção. 

 

 

6.2 PATHOSFORMEL ESTÁ NO CLIQUE OU NA EDIÇÃO? 

 

 Se constatamos o uso de fórmulas pré-moldadas na composição das fotografias de 

guerra, é impositivo pensar: será que os fotógrafos buscaram compor as imagens de forma a 

obter esses fotogramas ou apertaram o disparador ao ver uma cena que realizava Pathosformel? 

Ou ainda, fizeram centenas de fotografias e depois escolheram na edição aquelas que continham 

imagens expressivas? “Fotos jornalísticas não são imagens ao acaso, e o fato de serem 

escolhidas dentro de uma grande série torna inexorável o processo de  seu alinhamento em uma 

linguagem imagética”, escreveu Pablo Schneider em sua conferência Questões de Distância – 

Fórmula de Páthos como Imagem de Pensamento” (2016). No texto, ele aponta a semelhança 

entre a expressão de movimento (no cabelo e nas roupas) na fotografia de uma estudante durante 

protesto violento de rua na Índia e as roupas e cabelos esvoaçantes de obras renascentistas 

inspiradas em imagens gregas estudadas por Warburg. 

 A “fórmula de páthos” vai impor sua presença nas imagens, seja entrando pela porta da 

frente (identificada pelo autor no momento do clique) ou pelos fundos (infiltrando-se sob um 

disfarce verossímil no fotograma), ou ainda impondo-se no reconhecimento de seu dinamismo 

aos olhos do editor diante de uma série de fotogramas (um filme, no mundo analógico; uma 

série de arquivos, na era digital). E, depois desses atos fotográficos, a escolha poderá se dar 

também na mente do espectador, elegendo uma, entre inúmeras fotos consumidas, para se tornar 

um engrama na memória coletiva. A fotografia tal como a vemos, consumidores finais, é 

composta de uma série de processos de filtros e edições sucessivos: a observação das cenas em 

movimento, em busca da cristalização de um ou mais instantâneos; a revelação do filme ou a 

impressão do arquivo digital; em seguida a edição de imagem, o processo de seleção de uma 

foto no conjunto de fotogramas produzidos; a divulgação da escolhida a vários meios e veículos 
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de comunicação (que, por sua vez, repetem o processo de seleção); e a publicação. A 

consagração de uma fotografia como especial, com sua fixação na memória dos espectadores, 

é o resultado dessa corrida de obstáculos sucessivos, individuais ou coletivos.  

 Assim, a fixação de uma “fórmula de páthos” na tradição fotográfica envolve um 

processo social e econômico de produção, distribuição, consumo e acumulação ou descarte 

(esquecimento) de imagens que torna o momento do clique – o “instante decisivo” de Cartier-

Bresson – pouco relevante para a composição do fotograma final que vai se fixar na memória 

dos espectadores. O fato decisivo é o impacto da fotografia decorrente do reconhecimento de 

sua Pathosformel.  
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