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 Aby Warburg (1866-1929) foi um historiador alemão conhecido e reconhecido pela 

constituição de uma biblioteca multidisciplinar, que originou o instituto de pesquisa que leva seu 

nome. O pesquisador interessava-se em desvendar a linguagem mimética clássica, desaparecida 

no período medieval e retornada no Renascimento e depois. 

 Destacado entre suas obras está o inacabado Atlas Mnemosyne (1929), foco da presente 

pesquisa, onde o autor reuniu mais de mil imagens organizadas em painéis visuais dedicados a 

assuntos relacionados à renovação de temas, pagãos especialmente, na arte do Renascimento. A 

inovadora disposição em pranchas auxiliou na visualização desses “carimbos temporais” que 

apareciam em obras de arte e artefatos diversos, como forma de apresentar seu argumento 

visualmente. 

 Um conceito fundamental para compreender o projeto do historiador é o de Fórmula de Pathos 

(Pathosformel). Pode-se entender a Pathosformel como a possibilidade de a história das artes 

visuais ser entendida como uma enorme história das emoções figuradas e dos gestos emotivos, 

expressos em diversas obras, como em pinturas, esculturas, fotos, gravuras e tapeçarias de 

diversas origens históricas e geográficas. 

 O objetivo da pesquisa consistiu em compreender a Pathosformel do rapto das mulheres no 

Atlas Mnemosyne de Aby Warburg e sua atualidade nas situações de assédio feminino em todas 

as épocas. O Atlas Mnemosyne é a fonte iconográfica-documental da presente pesquisa básica, 

exploratória e qualitativa, bibliográfica e documental.  

 Quanto aos procedimentos, buscou-se as imagens da Pathosformel do rapto presentes no Atlas, 

tema da prancha 70, mas também outras obras que apresentavam cenas semelhantes. As fontes 

online onde as obras foram coletadas foram, principalmente, Engramma, The Warburg Institute 

Iconographic Database, Google Arts and Culture e Google Books. 

 A análise das imagens da Pathosformel do rapto revelou três aspectos principais: a 

representação da raptada, a relação raptada-raptor e a caracterização do cenário nas pinturas. 

Aqui apresentamos uma das obras estudadas que sintetizam essa caracterização (Figura 1). 

 Sobre a raptada, seu rosto apresenta claro desespero, voltado para o lado oposto ao raptor ou 

para cima, podendo essa ser uma alusão ao suplício por ajuda divina, além da repulsa ao raptor. A 

torção total de seu corpo, usando todos seus músculos, expressa o intenso desejo de desvencilhar-

se. O posicionamento de seu corpo, esguio e sem contorno de músculos, está em diagonal, sendo 

carregada pelo abusador. A mulher também é apresentada seminua, vulnerável aos ataques e 

abusos, apenas com um tecido esvoaçante junto ao corpo, reforçando a ideia de cena dinâmica.  
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 A característica mais marcante da pathosformel do rapto é a representação das mãos ao alto, 

em um gesto de afastamento. As expressões, posições e ações desempenhadas pela personagem 

costumam ter interpretações distintas entre passividade e resistência. 

 O rosto do agressor frequentemente está voltado à raptada ou ao caminho da fuga e sua feição 

quase não apresenta reação — contrastando com o terror observado nas mulheres. Os corpos 

masculinos possuem músculos bem delimitados, exalam poder e força. Seus braços rodeiam a 

raptada pelo seu torso e pernas, envolvendo o corpo feminino com extrema violência junto ao seu 

corpo, levantando-a do chão. O torso masculino também apresenta uma torção, consequência 

direta da movimentação de puxar a raptada contra a direção em que corria para escapar, levando-

a para a direção que ele, o raptor, deseja seguir. A torção masculina, porém, é menos intensa. 

  Por se tratar de uma cena dinâmica, as pernas do raptor se posicionam uma em frente à outra, 

dando continuidade a fuga, ou estão escondidas por panos, animais e carruagens. A presença de 

cavalos e touros auxiliam na demonstração de força, potência e domínio do raptor em relação à 

raptada, que não possui nenhum artifício de defesa ou fuga. Ainda, para contribuir com a 

intensidade da cena retratada, o raptor carrega o corpo da mulher raptada de maneira exagerada, 

como por cima de seu ombro, posição não natural para uma cena real.  

 As obras coletadas apresentam cores escuras e frias no cenário, tons esverdeados, alaranjados 

e marrons. As cores mais contrastantes são as dos panos que envolvem a raptada, normalmente 

vermelhos, brancos e azuis. Há abundante presença do uso de sombras e contrastes, que auxiliam 

no delineamento dos corpos, assim como a profundidade desejada na obra. 

 As obras presentes na prancha 70 do Atlas exibem trabalhos de diversos artistas, 

principalmente do Renascimento e Barroco, como pinturas a óleo de Rubens e Rembrandt. Ao 

entender a pathosformel apresentada por Warburg, sua presença em outras obras e períodos é 

reconhecida, como em gravuras de Albrecht Durer e esculturas de Giambologna e Bernini. 

 Nossa análise das imagens levou-nos a discordar de uma interpretação de passividade e 

impotência associadas à raptada. Observamos exatamente o oposto nos gestos e posturas 

corporais e expressões faciais: o corpo todo da mulher revela rejeição. Ressaltamos a 

desigualdade física do raptor e da raptada, a afirmação do poder, força, violência, assédio e o 

raptor parece agir por direito, como se a mulher fosse um objeto a ser conquistado à força. 

 O mergulho nas imagens do Atlas foi fundamental para compreender conceitos de Aby 

Warburg e sua atualidade para refletir sobre as imagens do passado e as contemporâneas, como 

elas se repetem e a sua importância para a história da arte, mas também para a história humana. 

 

 
Figura 1. Peter Paul Rubens. O Rapto de Perséfone, 1638. Óleo sobre tela, Museo del Prado, Madrid. 
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