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

constituição de uma biblioteca multidisciplinar que deu origem a um instituto de pesquisa. Dentre 

suas obras mais importantes está o inacabado Atlas Mnemosyne (1929). Nele, o autor reuniu mais 

de 1000 imagens organizadas em painéis dedicados a assuntos relacionados à renovação de temas 

pagãos, especialmente na arte do Renascimento. Dentre as fontes iconográficas das imagens 

estudadas por Warburg estão alguns importantes monumentos, notadamente em solo italiano. 

Pode-se mencionar o Palazzo Schifanoia, em Ferrara; o Templo Malatesta, em Rimini; o Oratório 

de San Bernardino, em Perugia. 

O objetivo da pesquisa foi compreender a presença de monumentos no Atlas Mnemosyne, 

especialmente o Palazzo della Ragione, objeto principal do Painel 23. Nesta pesquisa básica, 

exploratória e qualitativa, bibliográfica e documental quanto aos procedimentos, o Atlas 

Mnemosyne foi a fonte iconográfica/documental da pesquisa, onde buscou-se imagens do 

monumento Palazzo della Ragione, de Padova. Identificamos as imagens do Atlas sobre o 

monumento, buscando-as principalmente em sites ligados à prefeitura da cidade de Padova, 

contendo registros históricos e culturais a seu respeito.  

 O Palazzo della Ragione foi construído em cerca de 1218 e era sede dos antigos tribunais da 

cidade de Padova, na Itália. Na década de 1300 ocorreu a primeira reforma no edifício, em que o 

arquiteto Giovanni degli Eremitani transformou as três grandes salas suspensas no andar de cima, 

que anteriormente abrigavam uma capela, um tribunal e uma prisão, em uma grande sala, dando à 

construção a característica de um telhado em forma de casco de navio. Na mesma época, Giotto 

di Bondone e sua oficina foram responsáveis por pintar as paredes do grande salão, que foi 

decorado com ciclos astrológicos medievais, incluindo temas religiosos e figuras alegóricas. 

Entretanto, os afrescos foram destruídos por um incêndio no ano de 1420.  

 Restaurados anos depois por Nicolo Miretto, Stefano da Ferrara e outros pintores baseados nos 

estudos de Pietro d’Abano – um rico estudioso e representante dos estudos de filosofia e 

astrologia da época. Os ciclos foram divididos em trezentos e trinta e três painéis, estando parte 

desses registrados por Aby Warburg no painel 23 do Atlas Mnemosyne.  

 São diversos os temas das pinturas no grande salão. O ciclo astrológico apresentado no 

monumento é um dos maiores e mais complexos conhecidos, iniciando pelo signo de Áries e 

finalizando com o signo de Peixes, dividido em doze partes que correspondem aos meses do ano. 

Além disso, é composto por três linhas de nove quadrados, em que estão associados os símbolos 

astronômicos dos sete planetas e os doze apóstolos. No centro, há um grande relógio de sol em 

que quando o sol nasce, reflete no signo em que a posição astronômica do sol está localizada. Na 
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faixa inferior do salão é onde estão representados os temas religiosos, intercalados com figuras de 

animais. Essas eram utilizadas para identificar a qual tribunal o réu deveria se dirigir, pois quando 

eram julgados, recebiam um cartão com o símbolo do animal correspondente à localização do 

juiz no salão.  

Atualmente, o Palazzo Della Ragione serve para exposições e encontros culturais, além de 

movimentar a economia local através do comércio na parte externa do edifício. O salão segue 

sendo um ambiente central na cultura de Padova, servindo como importante referência histórica. 

A pesquisa foi iniciada em dezembro de 2020 e está em andamento. Até o momento, nos 

aproximamos das imagens externas e internas do monumento, compreendendo sua história, seus 

usos, as contribuições artísticas ali realizadas e começamos a nos aproximar dos temas das 

pinturas interiores, foco de interesse de Aby Warburg. Percebemos como a imagem do céu, 

associada a representações religiosas como santos e apóstolos, compreendia também uma função 

de orientação, especialmente nos instrumentos cotidianos como calendários, relógios, bússolas. A 

próxima etapa da pesquisa consiste em analisar essas imagens do Palazzo della Ragione à luz dos 

escritos de Warburg sobre a astrologia. 

 

 
 

Figura 1. Grande Salão, Palazzo della Ragione 
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