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 O historiador alemão Aby Warburg (1866-1929) ficou conhecido pela constituição de uma 

obra que apresenta novas problematizações para a história da arte. Para isso, o autor construiu 

uma biblioteca multidisciplinar que serviu de base para seu método de estudo — posteriormente 

isso deu origem a um instituto de pesquisa. Entre suas obras mais importantes está o inacabado 

Atlas Mnemosyne (1929). Nele, o autor reuniu mais de 1000 imagens organizadas em painéis 

dedicados a temas relacionados à renovação de temas pagãos, especialmente na arte do 

Renascimento. Um conceito fundamental para compreender o projeto desse historiador é o de 

fórmula de páthos (pathosformel).  

 A fórmula de páthos é um conceito desenvolvido a partir do reconhecimento de “estados de 

espírito” cristalizados em imagens que Warburg identificara na arte antiga e que retornavam em 

tempos posteriores. Como exemplo dessas fórmulas de páthos, o historiador identificou as 

pathosformeln do vencedor e do vencido, da agressão, do rapto, e o da melancolia. 

 O objetivo da pesquisa foi compreender a pathosformel da melancolia no Atlas Mnemosyne de 

Aby Warburg e expandir a análise para outros contextos e períodos da história da arte a fim de 

refletir sobre os significados da fórmula de páthos em todas as épocas. 

 Esta pesquisa básica, de caráter exploratório e qualitativo, teve como principal procedimento a 

análise bibliográfica e documental. O Atlas Mnemosyne (1929) foi a principal fonte iconográfica 

e documental da pesquisa, no qual se buscaram imagens da pathosformel da melancolia e 

analisaram-se o contexto e a história dessas fontes. 

 Para a análise e desenvolvimento da pesquisa, buscou-se construir painéis virtuais na 

plataforma de quadro colaborativo Miro. Esses quadros foram utilizados para organizar as 

imagens encontradas em pranchas que agrupassem imagens e informações de mesmo contexto, 

conforme o método utilizado por Aby Warburg em sua pesquisa. 

 Utilizando ferramentas de busca (internet, Google Imagens, Google Art Project, Wikiart e 

museus virtuais) realizou-se uma coleta das imagens presentes nas pranchas do Atlas Mnemosyne 

(1929) em melhor resolução e uma busca por novas fontes iconográficas da pathosformel da 

melancolia em outros períodos da história da arte e, posteriormente, em mídias contemporâneas. 

 A fórmula de páthos da melancolia pode ser caracterizada principalmente pelo rosto apoiado 

sobre a mão, enquanto o corpo encontra-se levemente debruçado sobre si, conforme Figura 1. 

Esse gesto apresenta uma marca expressiva da melancolia e é encontrado com frequência nas 

imagens das pranchas 5, 42 e 58 do Atlas Mnemosyne (1929). Além desse gesto, existe aquele do 

deus fluvial, que também pode ser associado à pathosformel da melancolia. Consiste no corpo 

reclinado, quase deitado, com a cabeça apoiada sobre a mão e com o olhar distante. 

Diferentemente do gesto anterior, este não apresenta o corpo de forma debruçada.  
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 Em ambos os gestos, a pathosformel da melancolia carrega uma atitude de reflexão. Essa 

atitude pode se apresentar como decorrência do luto, da depressão, da preguiça ou do abandono. 

 Na prancha 5 do Atlas Mnemosyne (1929), que tem como temática o luto, a fórmula da 

melancolia aparece em diferentes sarcófagos romanos. As imagens esculpidas nesses sarcófagos 

contam histórias de Alceste, de Protesilau e Laodamia e de Meleagro. Essas histórias da 

mitologia grega possuem como temática em comum a morte e o amor. 

 Na prancha 42 estão presentes algumas imagens do período do Renascimento que repetem as 

mesmas formas e histórias da prancha 5. Porém, essas imagens retratadas apresentam uma 

mudança semântica: a substituição do herói. Na prancha 42, o herói das cenas retratadas não são 

mais os heróis da mitologia grega, mas sim pessoas de destaque à época ou a figura de Cristo. 

 Já na prancha 58, pode-se verificar o destaque para as obras de Albrecht Dürer (1471-1528). 

Estas apresentam outra mudança semântica: não há presença de um herói — a fórmula de páthos 

da melancolia surge desassociada de narrativas mitológicas, ainda que apresente diversas 

associações simbólicas. 

 Ao entender a pathosformel da melancolia, torna-se possível reconhecer a sua presença em 

outras obras, artistas e períodos, além daqueles citados no Atlas Mnemosyne (1929). Nas obras de 

Caspar David Friedrich (1974-1840), de Edvard Munch (1863-1944), de Vincent van Gogh 

(1853-1890) e de Pavel Filonov (1883-1941), a fórmula de páthos da melancolia pode ser 

identificada com a mesma característica semântica das obras presentes na prancha 58, com 

destaque para a representação do artista e de pessoas comuns. 

 Na busca por fontes iconográficas contemporâneas foi possível identificar a fórmula de páthos 

da melancolia nos filmes do Studio Ghibli, um estúdio japonês de animação. Nessas animações, a 

fórmula de páthos da melancolia se faz presente partindo da mesma atitude reflexiva e 

representada pelos gestos já descritos. Porém, essa fórmula também se apresenta em um terceiro 

gesto que é bastante repetido: o corpo e cabeça debruçado e apoiado sobre os próprios braços. 

 Diante do exposto, é possível afirmar que entender os conceitos apresentados na obra de Aby 

Warburg torna possível compreender mais profundamente os elementos visuais significativos da 

comunicação humana. Essa compreensão possibilita uma reflexão profunda sobre as imagens do 

passado e as imagens contemporâneas a fim de perceber e entender conexões entre gestos, 

contextos e significados. 

 

 
Figura 1. Edvard Munch. Melancholy, 1894–1896. Oil on canvas. Bergen Kunstmuseum. 
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