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SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA DE RODRIGO DE HARO: UM 
EXERCÍCIO WARBURGUIANO DE DIÁLOGO ENTRE REFERÊNCIAS 

ICONOGRÁFICAS  

Luana M. Wedekin, CEART/UDESC  1

Resumo: Esta comunicação propõe uma leitura da obra “Santa Catarina de           
Alexandria” de Rodrigo de Haro a partir de um exercício de inspiração warburguiana             
no qual se realiza uma abordagem comparativa entre as imagens de Santa Catarina             
listadas pelo artista como suas fontes iconográficas. Coloca-se em diálogo as imagens            
da santa, identificando semelhanças e diferenças quanto a seus atributos, expressões           
e ações, para então retornar à Catarina de Rodrigo de Haro, cuja imagem é cotejada               
com os escritos poéticos da sua obra “Mistério de Santa Catarina” (2001). O que se               
pretende aqui é, tomando os procedimentos metodológicos de Aby Warburg, afirmar a            
leitura da imagem como prática na qual se resguarde seu mistério.  
Palavras-chave: Rodrigo de Haro; Arte Catarinense; Aby Warburg; Método da História           
da Arte  
 

Introdução 

A imagem primeira que trago para reflexão neste artigo para o XII Seminário de              

Leitura de Imagens para Educação e Múltiplas Mídias, é de Rodrigo de Haro,             

“Santa Catarina de Alexandria” (s/d). (Figura 1) 

 
Figura 1. Rodrigo de Haro. Santa Catarina de Alexandria, (s/d). 

1 Professora do Departamento de Design do CEART/UDESC; doutora em Psicologia (UFSC);            
M.A. History of Art (The Courtauld Institute of Art – University of London/UK); mestre em               
Antropologia Social (UFSC); graduada em Educação Artística (UDESC). 
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Fonte: (PEREIRA, 2018, p. 38) 
 

Uma imagem e uma invocação: “Kiria Ecaterina, vem a nós!” (HARO, 2001, p.             

13). Vamos nós à Catarina, à arte catarinense como guia para a leitura de              

imagem, muito especificamente a leitura da obra de arte, mais especificamente           

ainda, a reflexão acerca das metodologias da história da arte. A partir da             

“Santa Catarina de Alexandria” de Rodrigo de Haro, proponho um exercício de            

caráter iconográfico, para então, trabalhar em matriz warburguiana,        

promovendo diálogos entre imagens.  

Este artigo é um desdobramento do capítulo “Rodrigo de Haro: devoção em            

Santa Catarina de Alexandria”, que compõe a obra “Passado-presente em          

quadros: uma antologia da história da arte em Santa Catarina”          

(MAKOWIECKY; CHEREM, 2019). Da prolífica produção de Rodrigo de Haro          

(1939-), chama a atenção a presença da imagem de Santa Catarina de            

Alexandria, em gravura, pintura e mosaico. Pode parecer estranho um artista           

contemporâneo, muito bem reconhecido e integrado no rol dos principais          

artistas catarinenses do século XX, dedicar-se à produção de imagens de           

santos, sobretudo em tempos de revisionismos diversos, os quais incluem uma           

rejeição a todas as formas de arte tradicional.  

Catarina de Alexandria não é só um tema para Rodrigo de Haro, é devoção.              

Escolhi uma de suas Catarinas cujo paradeiro não fomos capazes de precisar,            

mas que figura na biografia dedicada ao artista e escrita pelo jornalista            

catarinense Moacir Pereira (2018) e agora também na antologia organizada por           

Makowiecky e Cherem (2019). Segue aqui uma descrição da obra “Santa           

Catarina de Alexandria” (Figura 1), como a apresentei na referida antologia: “A            

composição de Rodrigo de Haro é simétrica, organizada em 3 triângulos           

equivalentes, formados pelas montanhas laterais e a silhueta da mulher ao           

centro. Santa Catarina é representada como uma princesa, ricamente vestida,          

portando fina coroa, brincos vistosos e muitos anéis. Ornada dos pés à cabeça,             

os atributos de sabedoria e do martírio por ela sofrido a acompanham. O             

vestido vermelho, estampado com folhas de acanto verdes e volutas em linhas            
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alaranjadas, reforça o aspecto decorativo e bidimensional da pintura. As folhas           

de acanto ligam-se aos ornamentos arquitetônicos da ordem coríntia, referindo          

assim aos elementos clássicos de tradição grega. O corpo sinuoso numa bela            

serpentinata revelam sua dupla devoção: o amor aos estudos e sabedoria, no            

lado esquerdo, e a roda que simboliza o seu martírio à direita, para onde a               

santa volta a cabeça e as mãos. Exibem-se, portanto, as duas naturezas as             

quais ela põe a serviço de Cristo: seu corpo material a perecer pela crueldade              

do imperador pagão, seu espírito a resistir através do amor ao conhecimento e             

da entrega pela fé” (WEDEKIN, 2019, p. 123-124).  

Tal descrição não tem outra função que a de começar pela imagem, olhando-a             

de perto. A filiação teórica para este artigo é warburguiana. Há muita            

controvérsia atual sobre se Aby Warburg teria legado um método. Para os            

autores que recusam precisar o que seria um método warburguiano          

(Didi-Huberman entre eles), opera-se por exclusão: Warburg recusava uma         

abordagem “estetizante” da arte. Não lhe atraía, por exemplo, uma perspectiva           

formalista. Entretanto, Katia Mazzucco (2007), estudiosa italiana da obra de          

Warburg, identificou alguns elementos de seus procedimentos metodológicos a         

partir da pesquisa nas fontes primárias dos escritos para suas conferências. Na            

conclusão da conferência na Câmara de Comércio de Hamburgo sobre a           

história das festas, em abril de 1928, Warburg identificou o método de pesquisa             

promovido pela sua Kulturwissenschaft Bibliothek Warburg no seguinte mote “À          

imagem, a palavra” (Zum Bild das Wort) (MAZZUCCO, 2007, s/p). Desta           

formulação quase aforística, depreende-se um princípio de preeminência das         

imagens sobre as palavras, ou, no mínimo sua anterioridade.  

Mazzucco (2007) descreve como os apontamentos para o seminário invernal          

de 1927-1928, dedicado ao método para uma “Ciência da Cultura          

Histórico-Artística”, revelam: 

a estrutura ‘típica’ dos documentos de trabalho de Warburg,         
verificável em todos materiais de conferência, visitas ou eventos: uma          
lista de cerca de setenta imagens para o Epidiaskop (o projetor); a            
abertura inicial do discurso para a conclusão dos trabalhos;         
esquemas de montagem de imagens; a parte conclusiva do texto;          
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notas esparsas sobre temas do seminário; uma versão completa do          
discurso (MAZZUCCO, 2007, s/p). 

A pesquisadora italiana esclarece que os textos de Warburg são  

simples esboços de discurso, frequentemente registrados somente de        
forma ditada e não reelaborados – são organizados segundo a          
sequência de imagens projetadas e, em forma de redação concluída,          
se concentram somente em um ‘início’ e numa ‘conclusão’: entre          
estes dois momentos, se inseriam os diapositivos e o comentário dos           
painéis realizados para a ocasião. (MAZZUCCO, 2007, s/p). 

Nestas reveladoras descrições sobre os procedimentos de Warburg em suas          

conferências, é possível verificar claramente que as suas conferências estavam          

estruturadas pelas imagens. Das imagens advinham as palavras, das imagens          

emergiam os conceitos.  

A partir da premissa do diálogo entre imagens preconizada por Warburg, é            

possível tecer muitas relações com a “Santa Catarina de Alexandria” de           

Rodrigo de Haro. Posso associar e comparar as imagens da santa que ele             

produziu em mosaico, como a obra pública na Praça Tancredo Neves no centro             

de Florianópolis, ou, a Catarina na monumental obra “Leitura Catarinense do           

Livro da Criação Latino Americana”, realizada em 1997-2000 com a          

colaboração imprescindível de Idesio Leal, na fachada da reitoria da          

Universidade Federal de Santa Catarina, também em Florianópolis.  

Seria aceitável nem considerar o elemento iconográfico da obra, procedimento          

desusado sobre um tema extemporâneo (mas não seria a fé e a devoção à              

Santa Catarina ainda muito vivas?). Contudo, a iconografia de Santa Catarina é            

uma fecunda porta de entrada para a imagem. No artigo da antologia            

(WEDEKIN, 2019), iniciei pela hagiografia da santa como apresentada em          

Varazze (2003), que é uma fonte reconhecida para os efeitos da identificação            

dos elementos-símbolo da santa, especialmente a roda do martírio, destruída          

por intervenção divina; em geral a santa aparece ricamente vestida, devido à            

sua origem nobre; e também encontramos a pena, expressando certamente o           

fato de que ela era muito educada e douta. A identificação destes aspectos             

característicos e a correta atribuição da imagem são elementos compulsórios          
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na abordagem iconográfica, como se vê no texto clássico de Panofsky (1991)            

acerca dos atributos de Judith. 

Varazze é uma fonte escrita, mas pode-se recorrer a fontes visuais. Em            

“Mistério de Santa Catarina” (2001), Rodrigo de Haro fornece uma generosa           

lista intitulada “iconografia”: 

a Santa Catarina na “Alegoria da Majestade” (c.1308-1311) de         
Duccio di Buonisegna, no Museu do Duomo de Milão; o detalhe do            
“Coroamento da Virgem”(1434-1435), de Fra Angelico, no Louvre; os         
afrescos da vida de Santa Catarina (c. 1428-1430) de Masolino na           
Basílica de San Clemente, em Roma; Santa Catarina em afresco na           
basílica inferior de Assis (1322-1326), pintada por Simone Martini; “O          
martírio de Santa Catarina” (1504-1505), de Lucas Cranach, o Velho;          
“O corpo de Santa Catarina carregado pelos anjos” (c. 1514), de           
Bernardino Luini; o desenho preparatório e a pintura de Santa          
Catarina (c. 1508) de Raffaello Sanzio, respectivamente no Louvre e          
na National Gallery, de Londres; a Santa Catarina (c. 1606) de Guido            
Reni, no Museo del Prado, em Madrid; “O matrimônio místico de           
Santa Catarina” (c. 1567-68), de Paolo Veronese, da Galleria         
dell’Academia, em Veneza; e a “Santa Catarina” (1598-99) de         
Caravaggio, no museu Thyssen-Bonemisza, em Madrid. (HARO,       
2001, p. 113) 

As obras reúnem vários dos elementos iconográficos utilizados pelo artista: a           

pena, o livro, a roda do martírio, os trajes luxuosos da princesa. Outras revelam              

cenas da vida da santa que surgem nos poemas de “Mistério de Santa             

Catarina” (2001): a apresentação do Menino Jesus (Masolino); a Boda Mística           

(Veronese); Catarina diante dos filósofos (Masolino); Catarina encarcerada que         

recebe a visita da rainha e sua decapitação (Masolino); Catarina e os anjos             

(Masolino, Veronese, Luini); a roda destruída (Masolino, Cranach, Reni,         

Caravaggio); a decapitação da santa (Masolino); os anjos que vêm buscar a            

santa morta (Luini). 

A busca pelas fontes visuais dos artistas foi um procedimento sistematizado           

por Warburg. Em seu fundamental escrito sobre “Dürer e a antiguidade italiana”            

(2013), ele se debruçou sobre duas obras do acervo da Kunsthalle, de            

Hamburgo, ambas com o tema mitológico da morte de Orfeu: um desenho de             

Albrecht Dürer de 1494, “A morte de Orfeu”, e uma gravura anônima mas             

provavelmente pertencente ao círculo de Andrea Mantegna, que teria sido          

modelo para o desenho do artista alemão. A investigação de Warburg dizia            
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respeito à “história da reintrodução da Antiguidade na cultura moderna” (2013,           

p. 435). Nesta obra vemos um outro procedimento metodológico caro a           

Warburg, que ele vai definir em um seminário em 1928:  

O método que tentei desdobrar diante de seus olhos durante esses           
poucos exercícios é muito simples em seus fundamentos: nós         
tentamos captar pessoalmente o espírito dos tempos em sua função          
como um formador de estilo, de modo a observar o mesmo objeto            
comparativamente em diferentes épocas e em diferentes países.        
(WARBURG, 2007, s/p) 

É esta a inspiração metodológica para proceder uma aproximação às fontes           

iconográficas referidas pelo próprio Rodrigo de Haro. Aqui, pelo escopo do           

artigo, renuncio a extrapolar estas fontes.  

As obras referenciadas pelo artista compreendem um marco cronológico que          

vai de 1308-1311 com a Santa Catarina de Duccio Buoninsegna, o detalhe de             

uma obra maior (Figura 2) à imagem da santa pintada por Guido Reni, em              

1606. Em termos de estilo/período, são referências que vão do gótico sienês ao             

Barroco de Caravaggio  (Figura 3). 

 

Figura 2. Duccio di Buoninsegna, Santa Catarina de Alexandria (detalhe do retábulo Maestá), 
(c. 1308-1311). Têmpera sobre madeira, 37X45 cm, Museo dell’Opera del Duomo, Siena.  
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Maest_0_duccio_1308-11_siena_duomo.jpg 
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Figura 3. Caravaggio, Santa Catarina de Alexandria (1598-99). Óleo sobre tela, 173X133 cm, 

Museu Thyssen-Bornemisza, Madrid.  
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelangelo_Caravaggio_060.jpg 

Apesar dos elementos iconográficos em comum, a roda (do martírio evitado por            

intervenção dos anjos) à espada (sob a qual pereceu a santa), os artistas             

diferiram consideravelmente na sua representação. Quando se olha para a          

imagem de Duccio, parece-nos algo simplificada e mesmo pouco expressiva. O           

nariz longo, os olhos apertados como em concentração na figura majestosa           

(Maestà) da Virgem Maria entronada com o menino Jesus no colo. A imagem             

desta Catarina assemelha-se àquela de Simone Martini, de 1322-26, na          

Basílica de São Francisco de Assis. A Catarina de Fra Angélico (Figura 4)             

também tem os olhos apertados, mas ao contrário de Duccio, o beato livrou-a             

da circunspecção de santa, e colocou-a em alegre conversa com santa Inês            

(reconhecida por carregar o cordeirinho). (Figura 5) As duas santas têm           

histórias relativamente semelhantes, de recusa deliberada do assédio de         

homens poderosos e martírios (até a decapitação) sofridos em virtude disso.           

Na obra do Louvre, parecem felizes e alheias à coroação.  
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Figura 4. Fra Angelico, Coroação da Virgem (1434-35). Têmpera sobre madeira, 213X211 cm, 

Louvre, Paris.  
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_078.jpg 

 

Figura 5. Fra Angelico, Coroação da Virgem - detalhe (1434-35). Têmpera sobre madeira, 
213X211 cm, Louvre, Paris.  

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_Angelico_085.jpg 

Masolino oferece uma perspectiva narrativa da santa, e seus afrescos na           

Basílica de San Clemente, em Roma, datados de c. 1428-1430, apresentam 5            

momentos de sua vida: Catarina admoestando cristãos temerosos (os quais          
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estão adorando um ídolo pagão por temerem o Imperador); a rainha Faustina            

visita Catarina no cárcere e é depois decapitada; Catarina diante dos filósofos;            

Martírio das Rodas; Decapitação de Santa Catarina. (Figura 5) 

 
Figura 5. Masolino, Martírio de Santa Catarina (1428-1430). Afresco, Capella di Santa Caterina, 

Basílica de San Clemente, Roma.  
Fonte: https://www.wga.hu/support/viewer_m/z.html 

A Catarina de Masolino é ativa, porém, aproxima-se mais da figura de uma             

monja que de uma princesa, tal como aparece luxuriosa ou elegantemente           

vestida nas obras de Caravagggio, Lucas Cranach (sofisticadíssima), ou         

Veronese. Das imagens listadas por Rodrigo de Haro, observa-se o processo           

que vai de um certo esquematismo da expressão facial, especialmente no           

gótico, algumas vezes compensado nos gestos convencionais (as mãos         

juntas), e, no caso da obra de Masolino pela contextualização e ação da figura              

da santa. As fisionomias ganham volume e se individualizam um pouco mais,            

ainda que se perceba evidente idealização (Rafael, Reni, Cranach e Veronese).           

Dentre as expressões, ora Catarina aparece com os olhos apertados, ora           

voltados para os céus, em visível solicitação de intervenção divina, ou, no            

momento que precede a decapitação em Masolino, a santa resignada mira o            

chão. Lucas Cranach, o velho, preferiu o momento da ação da decapitação.            

Vemos as rodas destruídas e é dentre o caos de ação de batalha que              
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reparamos o soldado enraivecido e Catarina em espécie de alheamento          

místico. (Figura 6) 

 

Figura 5. Lucas Cranach, o velho. Martírio de Santa Catarina (1404-1405). Óleo sobre madeira, 
112X95 cm, Raday Library of Reformed Church, Budapest.  

Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lucas_Cranach_d._%C3%84._-_The_Martyrdom_of_S

t_Catherine_-_WGA05651.jpg 

Como esperado, é a Catarina de Caravaggio a figura mais realista, que olha             

desconfiada para o lado esquerdo da pintura (ou para nós?). Neste espectro de             

figurações da santa, constata-se elementos contraditórios, e, portanto, ricos         

para a leitura.  

A Catarina de Caravaggio reporta à Contra-Reforma, e a estratégia de dar peso             

de existência histórica às narrativas hagiográficas. Ela está só com seus           

atributos simbólicos e não a vemos em ação, como a pintou Masolino.            

Contudo, ela nos aparece com a altivez que provavelmente encarou os homens            

sábios vindos dos quatro cantos do mundo. Bateu-os todos e não se dobrou ao              

assédio do Imperador Maxêncio.  

A Catarina de Rodrigo de Haro apresenta semelhanças e diferenças com suas            

precedentes. O artista foi cuidadoso em apresentar claramente, inclusive         

através do meio didático da perspectiva invertida, os atributos da santa. O fez,             
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como bem apontado por Ramalho (2010), dispondo de um elemento distintivo           

de sua poética, um caráter sintético, onde predomina o plano e o            

bidimensional, as superfícies em cores vivas com forte apelo decorativo. A           

expressão de Catarina é diferente das outras santas, a cabeça inclinada           

graciosamente, um sorriso apenas esboçado, o olhar marcado pela pálpebra          

maquiada, num certo apelo ao exotismo oriental, mas ela parece fitar o vazio.  

Rodrigo de Haro insere um elemento na pintura que não é encontrado na sua              

iconografia tradicional: sobre a bela caixa onde repousam o livro e a pena,             

estão também três romãs. Num dos poemas de “Mistério de Santa Catarina”, a             

romã é citada:  

O mistério da Boda Mística 
e do esposo infantil, 
episódio assinalado por 
gracioso encanto é 
simbolizado 
pela semente de romã, 
pois esta criança 
já atravessou 
o mundo das sombras e 
ao terceiro dia 
ressuscitou. (HARO, 2001, p. 23) 
 

Este casamento místico de Santa Catarina com o Menino Jesus mencionado           

por Rodrigo de Haro é o tema da pintura de Paolo Veronese (Figura 6). 
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Figura 6. Paolo Veronese. Sposalizio Mistico di Santa Catarina (1567-1568). Óleo sobre 
madeira, 337X241 cm, Galleria dell’Accademia, Venezia.  

Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Accademia_-_The_Mystic_Marriage_of_St._Catherine_by_

Veronese.jpg 

A roupa luxuosamente estampada da Catarina de Veronese pode ter sido a            

inspiração para a padronagem do traje com volutas e acantos da Catarina            

catarinense.  

Contudo, também aqui desejo seguir uma premissa warburguiana, a da          

discrição, sintetizada em seu conhecido mote: “O bom Deus está nos detalhes”            

(MAZZUCCO, 2007). E volto o foco para os três frutos estranhos à iconografia             

de Santa Catarina. A pista para as romãs está no poema supracitado, que             

associa a experiência de morte e ressurreição de Cristo, à experiência de            

descida ao mundo dos mortos e retorno da deusa Perséfone, quem, no caso,             

desposa não o Cristo, mas Hades, o governante do mundo inferior.  

Dirigindo a atenção ao que talvez fosse desprezado, recorro às “notas” no            

“Mistério de Santa Catarina” (HARO, 2001). Ali o artista-poeta oferece uma lista            

de verbetes, alguns dos quais mencionados nos poemas que compõem o livro.            

Essa lista é ela mesma uma espécie de montagem de nomes de lugares e              
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personagens que evocam tempos remotos, lugares de sonhos e de mistérios.           

Compõe as notas um conjunto de termos que figurariam muito bem num conto             

de Jorge Luís Borges: O Indeterminado; Sefirots; Hecate; Sechinah; “Sta          

Catarina é padroeira da Sorbonne”; Asmodeus; Abraxas; Pitagóricos; Arcano;         

Adufe; Mosteiro de Santa Catarina; Maxêncio; Arianismo; “Falar em línguas”;          

Lilith; Hermetista; Kilim; Flabélo; Basilissa; Iluminuras; Anagrama; Trebizonda;        

Coptas; Rito Ambrosiano; Quadi Natroun (HARO, 2001, p. 108-112) 

As romãs são laços indissociáveis do compromisso com o mundo infernal –            

Hades ofereceu a romã à Perséfone sabendo que, se ela consumisse seus            

grãos, deveria retornar aos domínios inferiores. A ingesta dos grãos da romã            

obrigou a jovem deusa a dividir seu tempo entre o mundo da mãe Deméter, e o                

mundo do esposo Hades.  

Num verso do “Mistério de Santa Catarina”, Rodrigo de Haro associa Catarina            

a Hécate: 

Estamos rodeados de símbolos,  
sempre. O nome de Catarina 
procede de Hecate, a temível, três vezes pura, deusa das          
encruzilhadas 
e dos bosques, quando seu 
nome torna-se Diana. evoca 
Astarte e Ísis, como 
a lua cheia, a senhora 
da serpente no templo,  
a quem se oferece 
um prato de favas pretas. (HARO, 2001, p. 21) 

  

Na invocação à Santa Catarina, que abre o livro, o artista usa uma contração              

dos nomes Ecaterina (HARO, 1992, p. 11), invocando igualmente essa          

divindade menos luminosa, lunar e misteriosa.  

A contração dos nomes da santa e da deusa parecem evocar qualidades            

contraditórias quanto à imagem da santa. O livro aberto sobre a arca revela o              

desenho de uma serpente, e o artista informa que Catarina era também            

venerada pelos “adeptos da Grande Obra” (HARO, 2001, p. 53). Necessário           
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lembrar que, como princesa egípcia estudada, talvez fosse ela versada nas           

artes alquímicas: 

Sozinha, ela administra 
o tempo fervoroso. Sozinha 
ela se multiplica e segue pelas ruas 
simplesmente 
velada. Estuda os bálsamos, as 
plantas, os unguentos. (HARO, 2001, p. 23) 

O artista funde não só o nome, mas atributos, habilidades e qualidades da             

santa e de figuras divinas ou malditas, iluminadas pelas luzes diurnas e            

noturnas, protegida dos céus e dos mundos inferiores. Quem era essa Catarina            

da pintura de Rodrigo de Haro?  

Em diversas de suas pranchas do “Atlas Mnemosyne” (2013), Aby Warburg           

reuniu imagens que permitem leituras totalmente opostas, com imagens que          

funcionam não como ilustração, mas como estrutura e elemento de operação           

dialógica e dialética. É o caso da Prancha 47, por exemplo . Rodrigo de Haro,              2

na sua “iconografia” de Santa Catarina, na sua lista de “notas”, na pintura que              

abre este artigo, lega farto material para uma leitura da imagem na qual (muito              

warburguianamente) não perdemos seu mistério.  
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