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DE A. WARBURG A E. H. GOMBRICH
NOTAS SOBRE UM PROBLEMA DE MÉTODO

O aparecimento quase simultâneo dos textos de A. Warburg, 
de uma seleção das conferências de F. Saxl e do livro mais recente 
de E. H. Gombrich — isto é, dos dois criadores da Biblioteca, 
depois Instituto Warburg, c do seu atual diretor — em tradução 
italiana,’ evidentemente não é casual. Essa convergência de pro
gramas editoriais (e é de se lembrar também as duas coletâneas 
de E. Panofsky publicadas há alguns anos)2 indica uma nítida 
vontade de atualização cultural; procura-se dar ao leitor italiano 
não-especializado a possibilidade de se informar sobre os proble
mas e métodos de Aby Warburg e do grupo de estudiosos que 
reivindicam seu nome. É um propósito corretíssimo; mas é pre
ciso fazer de imediato algumas observações. Em primeiro lugar, a 
própria palavra “atualização” assumiu, entre nós, uma conotação 
muitas vezes frívola ou superficial: atualizamo-nos apressadamen
te, e tudo continua como antes. Além disso, os primeiros textos 
de Warburg datam da última década do século passado, e o início 
da atividade de Saxl e Panofsky, de há cerca de cinquenta anos 
(é diferente o caso de Gombrich, que pertence em certo sentido 
à segunda geração de warburguianos). Isso, naturalmente, não 
tem nenhuma importância para quem se coloca o problema do 
valor intrínseco dos métodos adotados por esses estudiosos; mas 
é muito relevante para quem queira reivindicá-los em nome da 
moda e da “atualidade”. “Descobrir” hoje o valor de Warburg
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continuadores seria certamente um poucoe dos seus amigos 
ridículo.

Mas, para falar em “método warburguiano”, é preciso antes 
de mais nada pôr-se de acordo quanto às suas características especí
ficas, esclarecer como e até que ponto a obra de Warburg foi levada 
à frente por seus seguidores. É necessário, portanto, como escreveu 
a saudosa G. Bing na sua bela introdução à tradução italiana dos 
textos de A. Warburg, redescobrir a verdadeira fisionomia desse es
tudioso, que procurou, ainda em vida, anular-se atrás da imagem da 
sua única obra realmente acabada: a Biblioteca fundada em Ham
burgo, depois transferida para Londres por Saxl no início das per
seguições raciais, e transformada no atual Warburg Institute? Seu 
programa — o estudo da continuidade, rupturas e sobrevivências 
da tradição clássica — interessa tanto aos medievalistas como aos 
historiadores da Antiguidade ou do Humanismo; para percebê-lo, 
basta folhear os anais dos Vortrãge da Biblioteca Warburg e do 
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, ou os volumes 
das séries respectivas de Studien e Studies. Algumas iniciativas, 
como a edição do Corpus Platonicum Medii Aevi, falam por si 
sós. Aqui, porém, não nos ocuparemos da atividade do Instituto, 
que consideraremos conhecida,4 mas simplesmente de um pro
blema de método, muito circunscrito, que foi central nas pesquisas 
e reflexões de Aby Warburg, retomado, e de várias formas resol
vido, por seus continuadores: a utilização dos testemunhos figura
tivos como fontes históricas.

1.

No perfil de Saxl, oportunamente inserido no apêndice da 
atual coletânea italiana, Bing descreve o primeiro encontro, ocor
rido em 1911, entre o jovem estudioso, que havia começado a se 
interessar por problemas ligados à astrologia, e Aby Warburg. 
Saxl, de início desconfiado diante do luxo da aristocrática casa 
hamburguesa, ouviu com entusiasmo cada vez maior Warburg 
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falar de suas pesquisas sobre a transmissão das figuras astrológicas 
na Antiguidade tardia.

. . . Deu-se conta de que estava diante de um homem cuja expe
riência era muito mais profunda e engajada do que a sua, e as 
pequenas tentativas feitas por ele naquele campo pareceram-lhe 
extremamente superficiais. Mas, ao dizer: “Talvez eu pudesse lhe 
deixar todo o meu material ... o senhor poderia aproveitá-lo 
muito melhor que eu”, Warburg deu uma resposta que Saxl 
nunca mais esqueceria: “Os problemas não se resolvem passan- 
do-os para os outros”.5

Esse fortíssimo sentido do vínculo entre a vida e a obra do estu
dioso nos impressiona tão logo nos aproximamos da figura de 
Warburg. As vicissitudes de sua biografia compõem-se retrospec
tivamente como etapas de um destino. A repentina decisão de em
preender, ainda jovem, uma viagem entre os índios pueblos do 
Novo México — um “desvio”, aparentemente — colocou-o em 
contato com um mundo de emoções primitivas e violentas que, a 
seguir, influenciou sua interpretação acerca da Antiguidade clás
sica e do Renascimento.6 O estudo da astrologia e da magia nos 
séculos xv e xvi se entrelaçou dramaticamente à loucura em que 
mergulhou por muitos anos — como se o esforço para dominar 
racionalmente essas forças ambíguas, ligadas em parte à ciência, 
em parte a um mundo obscuro e demoníaco, exigisse uma trágica 
compensação no plano biográfico.7 Warburg podia falar sem ne
nhum exagero, ao concluir o último texto publicado durante sua 
vida, composto nos anos da doença — “Adivinhação antiga pagã 
em textos e imagens da época de Lutero” (1920) —, de “obe
diência ao problema que nos domina (para mim é o da influência 
dos antigos)” (O renascimento do paganismo antigo, p. 364). A 
nova ordem que Bing quis dar à edição italiana dos textos warbur- 
guianos — por seqüência cronológica, e não por problemas trata
dos, como na edição alemã — permite ao leitor entender a história 
dessa “obediência”, a investigação obstinada do problema que ha
via atormentado Warburg desde a juventude.8

Sem dúvida, o sentido do seu trabalho, e da novidade dele, 
penetrou em Warburg apenas lentamente. Na exposição feita du
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rante o congresso internacional de história da arte realizado em 
Roma em 1912 (isto é, numa circunstância de certa forma excep
cional na vida desse estudioso sempre alheio às honras mundanas 
e acadêmicas),9 Warburg, antes de apresentar aos estudiosos ali 
reunidos um dos grandes ensaios de sua maturidade, “Arte italiana 
e astrologia internacional do palácio Schifanoja de Ferrara”, traçou 
um rápido balanço das pesquisas empreendidas, a começar pela 
tese de doutoramento sobre temas botticellianos. Na tentativa de 
responder à pergunta que já nos é conhecida — “o que significa a 
influência dos antigos para a civilização artística do primeiro Re
nascimento?” —, Warburg detivera-se, também por influência de 
O problema da forma de A. Hildebrand,10 sobre a representação 
do movimento do corpo, cabeleiras e vestes nas figuras do Quattro- 
cento florentino. A descoberta de que os artistas do período re
montavam invariavelmente, para as representações do movimento, 
às obras da Antiguidade clássica, foi aprofundada nos ensaios pos
teriores. O recurso aos “superlativos abertamente antigos da lin
guagem mímica” (O renascimento, cit., p. 249) apareceu aos pou
cos a Warburg, não como uma solução de problemas meramente 
formais, mas enquanto sintoma da orientação emocional transfor
mada de toda uma sociedade. Ao mesmo tempo, a investigação do 
significado desses empréstimos à Antiguidade clássica, feitos pela 
arte renascentista, fez com que Warburg modificasse sua visão 
da própria Antiguidade. Esse duplo enriquecimento da formula
ção inicial aparece muito nitidamente no ensaio sobre “Dürer e 
a Antiguidade italiana” (de 1905, doze anos depois do primeiro 
ensaio sobre Botticelli). Aqui, pela primeira vez, o uso da “mími
ca intensificada” é visto como um recurso a “fórmulas do patético” 
(Patbosformeln), “fórmulas genuinamente antigas de uma expres
são física ou psíquica intensificada, ao estilo renascentista, que se 
esforça em representar a vida em movimento” (p. 197). A elas 
recorria-se “sempre que se tratava de romper os vínculos impostos 
pela Idade Média à expressão” em todos os sentidos do termo (p. 
199), mesmo que por vezes essa ruptura terminasse por se tradu
zir numa solução de compromisso. Assim, o mercador florentino 
Francesco Sassetti, ao redigir seu testamento em 1488, às vésperas
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de uma viagem que se anunciava cheia de perigos, inseriu uma 
alusão à deusa Fortuna — “medida”, escreve Warburg, “do mais 
alto grau de tensão das energias”, junto a uma “formulação figu
rativa do compromisso entre a confiança ‘medieval’ em Deus e a 
autoconfiança do homem renascentista” (p. 238).11 De um dado 
formal (a representação do movimento das vestes e cabeleiras), 
Warburg remontou às atitudes fundamentais da civilização renas
centista, vista, seguindo os passos de Burckhardt, na sua oposição 
radical à Idade Média. Mas a Antiguidade, que oferecia generosa
mente à sociedade florentina do final do século xv o tesouro das 
suas expressões-limite estilizadas, não era para Warburg a Antigui
dade apolínea dos classicistas, mas uma Antiguidade embebida de 
“pathos dionisíaco” (p. 210 e, sobretudo, p. 307). Não é preciso 
ressaltar o quanto essa visão de Warburg devia a Nietzsche. Atra
vés da noção de Pathosformeln, as representações dos mitos lega
das pela Antiguidade eram entendidas como “testemunhos de 
estados de espírito transformados em imagens”, nas quais “as ge
rações posteriores . . . procuravam os traços permanentes das co
moções mais profundas da existência humana”12 — segundo a 
interpretação da mímica e dos gestos como vestígios de violentas 
paixões experimentadas no passado, sugerida a Warburg pelo livro, 
de Darwin, The expression of the emotions in men and animais 
(1872).13 Essas “fórmulas do patético” podem ser consideradas, 
como escreve Bing, autênticos e verdadeiros topoi figurativos; e 
seria de se perguntar, a propósito, a relação que ligou A. Warburg 
a E. R. Curtius — o qual dedicou a Warburg a sua maior obra, 
centrada justamente no tema da transmissão dos topoi retó
ricos clássicos para a literatura medieval.14

Havíamos falado de um testamento. Como se sabe, para resol
ver o problema do significado que a arte da Antiguidade teve para 
a sociedade florentina do século xv, Warburg serviu-se de urpa 
documentação no mínimo variada, ou melhor, visivelmente hete
rogênea. Testamentos, cartas de mercadores, aventuras amorosas, 
tapeçarias, quadros famosos e obscuros — como escreve Bing, 
Warburg ensinou “que se pode fazer ouvir vozes humanas arti
culadas também a partir de documentos de pouca importância”,15 
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talvez catalogados entre as “curiosidades” capazes de interessar 
apenas aos historiadores dos costumes. Dessa forma, Warburg 
quis reconstruir o elo entre as figurações e as exigências práticas, 
os gostos, a mentalidade de uma sociedade determinada — a so
ciedade florentina da segunda metade do século xv. Com muita 
sutileza, Bing acentua que Warburg, nesse contexto, serviu-se em 
várias ocasiões de uma das palavras-chave de Burckhardt: a “vida” 
(sem nenhuma complacência irracionalista, bem entendido).16 Mas, 
em outro sentido, Warburg reconheceu sua dívida para com 
Burckhardt e, ao mesmo tempo, manifestou a ambição de prosse
guir, de certa forma, com a obra. Nas observações preliminares 
do ensaio “Arte do retrato e burguesia florentina”, ele observou 
que Burckhardt, na sua “abnegação científica”, preferira tratar 
o problema da civilização renascentista em seções externamente 
independentes: na Civilização do Renascimento, havia tratado “a 
psicologia do indivíduo social sem referências à arte figurativa”, 
e no Cícero, como dizia o subtítulo, oferecera “um guia para a 
fruição das obras de arte”. Nessa ocasião, Warburg apresentava o 
seu ensaio como glosa às Contribuições a historia da arte na 
Itália, publicadas postumamente em 1898, onde Burckhardt não 
desprezava “o esforço de investigar cada obra de arte na sua liga
ção direta com o quadro da época, para interpretar as exigências 
ideais ou práticas da vida real como ‘casualidade’ ” (p. 112: o 
grifo é meu).17 Era um programa suficientemente explícito, refor
çado pelas palavras conclusivas do ensaio já lembrado, “Adivinha
ção antiga pagã em textos e imagens da época de Lutero”, no qual 
profetizava uma kulturwissenschaftliche Bildgeschichte [histó
ria da imagem do ponto de vista da teoria da cultura].18 Oito 
anos antes, Warburg lamentara que a história da arte ainda não 
havia conseguido “pôr o seu material à disposição da ‘psicologia 
histórica da expressão humana’, que na verdade ainda não foi es
crita” (p. 268).19 Mesmo que esta última frase se encontre num 
contexto onde Warburg ressalta a importância da “iconologia”20 
como antídoto aos perigos opostos do determinismo fácil e da 
exaltação irracionalista do gênio, não se pode dizer que o método 
de Warburg se esgote na análise iconológica, nem que esta tivesse 
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aos seus olhos um valor privilegiado. O leque dos seus interesses 
era mais amplo. Como escreve Bing, os problemas mais prementes 
para Warburg eram a:

função da criação figurativa na vida da civilização [e a] relação 
variável que existe entre expressão figurativa e linguagem falada. 
Todos os outros temas que são considerados característicos das 
suas pesquisas, seu interesse pelo conteúdo das figurações, sua 
atenção pela sobrevivência da Antiguidade, eram não tanto obje
tivos propriamente ditos, mas meios para atingir aquela meta.21

II.

Assim, a obra de Warburg nos aparece, por um lado, exte
riormente fragmentária e incompleta22 e, por outro, para além de 
uma aparente dispersão temática, ligada organicamente a um nú
cleo de problemas muito preciso. Essa dupla característica prova
velmente espelha duas tendências opostas do próprio Warburg, 
em que, como diz Saxl, “a imaginação histórica” (“Warburg was 
a man of very imaginative and emotional type”) “lutou sempre 
com uma ardente desejo de simplificação filosófica”.23 De qual
quer forma, a tentação de dar uma ordem sistemática aos pres
supostos que animavam as pesquisas concretas, particularidade 
de Warburg (sabe-se que o seu lema predileto era “Deus 
está no particular”), era grande. Experimentou-o um dos estu
diosos reunidos em torno de Warburg e da biblioteca por ele 
fundada, Edgar Wind, no ensaio “Warburgs Begriff der Kulturwis- 
senschaft und seine Bedeutung für die Aesthetik” (1931) e no 
prefácio a Kulturwissenschaftliche Bibliografie zum Nachleben der 
Antike. Erster Band, 1931 (1934), publicado sob os cuidados da 
Biblioteca Warburg.24 Essas exposições sistemáticas (fala-se num 
dado momento de um Begriffssystem [sistema conceituai] de 
Warburg)25 eram sem dúvida um tanto forçadas, mesmo porque 
Wind, de uma geração mais jovem, expunha as implicações da 
obra de Warburg à luz de interesses diversos e numa situação 
cultural diferente. Não tanto como tentativas de um balanço his- 
toriográfico ou indicações para uma leitura criticamente exata dos 
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textos warburguianos, devemos considerar esses ensaios de Wind 
manifestos programáticos de um expoente respeitável da Biblio
teca Warburg nos anos imediatamente posteriores à morte de seu 
fundador.

Neles, Wind contrapõe a atividade de Warburg e o conceito 
de “cultura” (derivado substancialmente de Burckhardt) nela sub
entendido a duas posições culturais bem-definidas: de um lado, 
as tendências, resumidas nos nomes ainda que tão diversos de 
Riegl e Wõlfflin, que propõem anular qualquer ligação entre histó
ria da arte e história da cultura; 26 de outro lado, a Geistes- 
geschichte [história do espírito] tal como entendida por Dilthey. 
Quanto às primeiras, Wind destaca, contra qualquer tentativa de 
fundar uma história “autônoma” da arte, a concepção da cultura 
como entidade unitária que Warburg derivara de Burckhardt: uma 
“cultura” entendida em sentido quase antropológico, onde, ao 
lado da arte, literatura, filosofia, ciência, cabem as superstições 
e as atividades manuais. Essa unidade (Gesamtheit) dos vários 
aspectos da vida cultural — artísticos, religiosos, políticos — 
foi, como se sabe, ressaltada tanto nos ensaios teóricos como nas 
pesquisas concretas de Dilthey; mas Wind observa (eis o outro 
lado da polêmica) que, em Dilthey, essa unidade é um postulado 
apriorístico, que corre o risco, portanto, de hipostasiar concepções 
abstratas do mundo e da vida.

Nesse destaque da concretude da pesquisa, nessa polêmica 
contra qualquer paralelismo pré-fabricado, Wind tomava sem dú
vida um aspecto real e importante da lição de Warburg, que, no 
entanto, procurava inserir numa filosofia da cultura fortemente in
fluenciada por Cassirer.27 Assim, a ênfase na importância do 
símbolo, que em Warburg ligava-se explicitamente à sugestão de 
um ensaio de F. T. Vischer,2* parece antes se vincular nesses textos 
de Wind à grande Filosofia das for mas simbólicas, que Cassirer 
começara a escrever também por instigação direta do material 
recolhido e organizado por Warburg.29

Paralelamente a essas tentativas de E. Wind em sistematizar 
os pressupostos teóricos e conceituais de Warburg, houve quem, 
como F. Saxl, insistisse de preferência nos resultados concretos
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obtidos pelo estudioso hamburguês. O longo texto “Renascimento 
da Antiguidade. Studien zu den Arbeiten A. Warburg”30 apre
senta-se como uma exposição orgânica, aqui e ali integrada por 
novas pesquisas, dos trabalhos de Warburg. A unidade interna 
destes certamente não escapava a Saxl; mas para ele tratava-se, 
além de uma unidade de formulação ou método, de uma coerência 
temática profunda. No centro desses trabalhos está, diz Saxl, o 
homem do primeiro Renascimento, visto como “tipo” (Fypus), 
nas suas polaridades e contradições tão bem mostradas por War
burg: contradições entre cristianismo e paganismo, Deus e For
tuna, naturalismo “à francesa” e estilo idealizado à antiga, e assim 
por diante. Quem eram os principais inspiradores dessas pesquisas 
de Warburg, isso esclareceu Saxl no perfil sucinto e substancioso 
que abre o primeiro volume dos Vortràge da Biblioteca Warburg.31 
Nele aparecem três nomes: Burckhardt (sobre quem Wind mais 
se deteve), Nietzsche e Usener. Burckhardt, pela interpretação do 
Renascimento e a concepção individualizante da historiografia; 
Nietzsche, pela acentuação do aspecto dionisíaco da Antiguidade; 
Usener, pela formulação da história das religiões nos termos de 
uma luta entre Oriente e Ocidente, entre Alexandria e Atenas, 
entre coerção e liberdade.

Mas, se nesses textos Saxl se limitaia fundamentalmente a 
traçar um primeiro balanço da atividade de Warburg, o amplo e 
belíssimo ensaio composto em colaboração com Panofsky, “Clas- 
sical mythology in mediaeval art” (1933),32 constituía sob todos 
os aspectos um aprofundamento. Produto da colaboração intelec
tual, exemplar e já comprovada, de dois estudiosos complementa
res entre si,33 esse ensaio foi retrospectivamente considerado por 
Panofsky, com uma pitada de amável auto-ironia, um dos pri
meiros frutos positivos do transplante para solo americano a que 
foram forçados os estudiosos alemães de história da arte. O fato 
de ter de escrevei numa língua diferente da sua, e além do mais 
numa língua precisa e inequívoca como o inglês, para um 
público como o americano, não limitado apenas aos espe
cialistas, encorajou Panofsky a “escrever livros sobre um único 
mestre ou um período inteiro, em vez (ou além) de escrever uma 
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objeto”.3' Como se vê,
a redescoberta das formas

de um problema de história da arte — 
da arte clássica, reconstruída num campo 

de ação determinado, o das imagens dos deuses antigos —, Pa- 
nofsky e Saxl chegaram a formular o problema histórico geral do 
significado do Renascimento, especificado na descoberta (ligada à 
nova relação, tão diferente da medieval, que se instaura com a 
Antiguidade clássica) da dimensão histórica.38 Trata-se de uma in
terpretação que apresenta muitos pontos de contato com a que foi 
difundida entre nós, num contexto diferente (a importância do 
humanismo civil florentino, da exaltação da atividade prática, e 
assim por diante), por E. Garin.39 Em todo caso, é muito signifi

dúzia de artigos especializados. Assim, ousamos escrever, por 
exemplo, sobre o problema da mitologia clássica na arte medieval, 
visto em conjunto, em lugar (ou além) de estudar simplesmente 
a transformação de Hércules ou Vénus”.34 Mas, ao lado da rara 
capacidade de síntese e da importância da documentação utilizada, 
ressaltam daquele ensaio (que mais uma vez evoca explicita
mente Warburg e seus métodos, quase que com a intenção de apre
sentar um e outro ao público culto da América) as conclusões. 
A herança clássica, transmitida e deformada através de múltiplas 
mediações (além do mais, orientais) durante a Idade Média, “re
nasce” finalmente nos séculos xv e xvi. Mas o que significa esse 
“renascimento” — uma das revivescências que, escrevem os auto
res, retomando uma causa já buckhardtiana, depois desenvolvida 
particularmente por Panofsky,35 caracterizam periodicamente a ci
vilização da Europa ocidental? Já Warburg observara que a adoção 
das Pathosformeln da Antiguidade, por parte dos artistas do Re
nascimento, implicava uma ruptura não só com a arte mas com 
toda a mentalidade medieval.36 Panofsky e Saxl aprofundam essa 
intuição: a redescoberta do antigo, e particularmente das “formas” 
da Antiguidade clássica, implica a consciência exata da “distância 
cultural entre presente e passado”, isto é, em suma, a fundação 
da consciência histórica moderna (the discovery of the modem 
“historical system”) —, fundação que Panofsky, aqui e alhures, 
aproxima da descoberta renascentista da perspectiva linear, que 
formula cientificamente o problema da “distância entre o olho e
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cativo que ela gire em torno do tema warburguiano das Pathos
formeln, muito mais fecundo do que a tipologia do homem do 
Renascimento, à qual Saxl aludira, de modo não muito feliz, no já 
lembrado ensaio “Renascimento da Antiguidade”.

III.

Aludimos aos ensaios em que Saxl tornou a propor os temas 
e métodos das pesquisas de A. Warburg. Parte das conferências 
proferidas por Saxl na Inglaterra, para divulgar a atividade e os 
objetivos do Instituto, foi traduzida para o italiano com uma ampla 
introdução de E. Garin, na qual tenta-se enquadrar historicamente 
a atividade dos estudiosos — em primeiro lugar do próprio Saxl 
e de Panofsky — que atuam na trilha de Warburg. Tal enquadra
mento, em si oportuno, vem precedido por um rápido exame, não 
totalmente aceitável em seus detalhes, do destino que esse tipo de 
pesquisa teve na Itália.40 Ainda menos convincente, pela extrema 
generalidade, é a conexão proposta por Garin entre essa atividade 
do grupo warburguiano e a situação geral da cultura euro
péia nos finais do século xix e início do século xx.41 O que 
caracterizaria ambas, escreve Garin evocando uma observa
ção de Cassirer, é a crise das sistematizações filosóficas ge
rais provocada pelas pesquisas concretas, específicas de cada 
uma das “ciências humanas”.42 Por isso, ao delinear “aqui
lo que no trabalho de Panofsky e Saxl era o aspecto mais impor
tante, um método e um tipo de pesquisa” (mas não é ligeiramente 
exagerado afirmar que ele “se manteve no conjunto quase que 
ignorado, ao menos pela maioria”?), Garin insiste nos seguintes 
pontos: concretude e precisão filológica, aderência às coisas (e 
concomitante recusa dos pressupostos e generalizações teóricas abs
tratas), postura interdisciplinar, ruptura com as separações acadê
micas ou simplesmente ditadas pela tradição. Essas seriam, além 
dos importantíssimos filões de pesquisa descobertos ou aprofun
dados por esses estudiosos, as características essenciais do método 
“warburguiano”, que assegurariam sua fecundidade e caráter 
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exemplar. Tudo isso é inegável; mas essa grande tradição de estu
dos merece talvez uma homenagem menos genérica. O fato de que 
G. Bing, ao apresentar ou reapresentar ao público italiano a obra 
de Warburg, tenha se perguntado o que possuíam em comum os 
textos que se filiam há quase meio século ao nome de Warburg 
e o que definitivamente constitui o “método warburguiano” per
mite supor que o problema é mais complexo do que parece à 
primeira vista.43 Veremos adiante como essas formulações meto
dológicas não são nada pacíficas; por exemplo, além da sua ine
gável fecundidade, elas levantam uma série de dificuldades que 
foram notadas e discutidas, em primeiro lugar, pelos próprios com
ponentes da equipe warburguiana. O que gostaríamos de observar 
a propósito de Saxl — que Garin considera a encarnação mais 
coerente do método warburguiano e contrapõe, um pouco apressa
damente, a Panofsky, considerado mais “filósofo” e teorizante44 
— é a complexidade dessa figura de estudioso, absolutamente irre
dutível ao clichê um tanto abstrato de filólogo impecável, total
mente imerso nas “coisas”, entregue sem reservas nem contrição 
à reconstrução histórica.45 Tal complexidade, que tentaremos exem
plificar concretamente, é um outro indício da generalidade da ca
racterização do método warburguiano proposta por Garin.

Veja-se o famoso ensaio “Veritas filia Temporis”, que Garin, 
no final da sua introdução, contrapõe, nas pegadas de uma irô
nica observação do próprio Saxl, ao ensaio homônimo de Gentile.46 
De fato, Saxl censurara discretamente Gentile por ter examinado 
a fortuna do tema em questão dentro de um contexto puramente 
filosófico, sem levar em conta suas implicações “culturais, reli
giosas e políticas”, Garin retoma a observação e comenta: “Era a 
ênfase levemente irônica sobre um modo diferente de fazer — e 
de conceber — a história. . . ”.47 Isto é: de um lado, o filósofo que 
vê apenas as idéias, fora do contexto em que nascem; do outro, 
o historiador-filólogo, que não sobrepõe teorizações aos fatos, e 
mergulha neles etc. Mas as coisas não são exatamente assim.

Saxl mostra como o lema Veritas filia Temporis, citado pela 
primeira vez por Gellio (mas o tema estava presente em amplos 
setores da tradição clássica), fora utilizado desde as primeiras dé 
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cadas do século xvi em contextos diferentes, ora político-morais 
(a calúnia difundida nas cortes deve enfim sucumbir, com o passar 
do tempo, à verdade), ora religiosos, ou melhor, sujeitos a contro
vérsias (o tempo faz emergir a verdadeira religião — reformada 
ou católica, conforme quem emprega o lema — do antro sombrio 
em que se ocultara). Mas o que significa, pergunta-se Saxl, esse 
apelo num contexto polêmico a um mito clássico e ao lema e 
figurações a ele correspondentes,45 além de meras reivindicações 
pessoais? A resposta deve ser buscada numa “característica essen
cial da mentalidade do Renascimento”. Homens como Marcolino. 
o tipógrafo de Forll, o primeiro a usar uma insígnia tipográfica 
inspirada no mito da Verdade revelada pelo Tempo, e decorada 
com o respectivo lema, ou Aretino, que foi o provável inspirador 
daquela insígnia, viam os problemas cotidianos sub specie aeterni- 
tatis e recorriam a metáforas clássicas, enquanto consideravam as 
suas ações como algo que pertencia à esfera da classicidade e da 
universalidade, que só poderia encontrar uma expressão adequada 
(proper expression) num mito antigo. É evidente que Saxl reto
ma, mesmo sem lembrá-los explicitamente, os temas e as perguntas 
centrais da obra de Warburg: o que significava a Antiguidade clás
sica para os homens do Renascimento? É verdade que Saxl não 
acentua, como fizera Warburg, o aspecto “dionisíaco” da Anti
guidade (as Pathosformeln como expressão adequada dos estados 
emocionais no limite da tensão). Aqui, a ênfase é deslocada para 
o elemento, digamos para simplificar, “apolíneo”; Saxl fala em 
transfiguração do elemento cotidiano sub specie aeternitatis, dc 
“dignidade”, de universalidade.49 Não se trata de um deslocamento 
casual. No texto programático, já lembrado, que abre a série dos 
Vortrãge da Biblioteca Warburg, Saxl ressaltava que Aby Warburg 
não escrevera a história do renascimento do momento apolíneo, 
da libertação do Ocidente dos grilhões do Oriente (segundo a 
contraposição derivada de Usener); e sugeria implicitamente que 
a importância do elemento dionisíaco antigo do Renascimento fora 
acentuada por Warburg talvez de maneira muito unilateral (e não 
por acaso, acrescentaremos nós).50 Analogamente, mesmo reconhe
cendo a noção de Pathosformeln para explicar a transmissão das
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sistematicamente
em última análise, 

ao ensaio “Veritas 

depurá-la
histórico- 
íilia Tem-

imagens da Antiguidade, Saxl tende 
de suas implicações “dionisíacas” e, 
religiosas.51 Em todo caso, voltando
poris”, a dependência subterrânea em relação aos temas warbur- 
guianos emerge, por assim dizer negativamente, também na parte 
final, em que aparecem os filósofos e inclui-se a nota dedicada ao 
ensaio de Gentile. O leitor esperaria um exame das expressões 
figurativas — se é que existiam — do pensamento formulado por 
Bruno e depois por Bacon, isto é, que os modernos, pela sua maior 
experiência, estão mais próximos da verdade do que os antigos 
(“Rete enim Veritas Temporis filia dicitur, non Authoritatis” 
[Pois a Verdade é corretamente chamada de filha do Tempo, não 
da Autoridade], concluíra Bacon).52 Saxl adianta uma observação, 
quase com ar de desculpa: “é significativo que a interpretação do 
lema oferecida pelos filósofos não tenha encontrado uma expressão 
artística adequada (found no appropriate expression in the arts} 
até que delas se ocuparam artistas de valor. As teorias abstratas 
(abstract theories) são as últimas a serem ilustradas”. E é com 
uma certa impaciência que Saxl analisa um documento, no mínimo 
significativo, descoberto por ele: uma gravura (sem dúvida fria 
e acadêmica do ponto de vista formal) de “um tal” Bernard Picart, 
datada de 1707, que parece quase um comentário à passagem de 
Malebranche citada por Gentile em seu ensaio.53 O Tempo afasta 
as nuvens da figura resphndescente da Verdade, cujos raios ilu
minam obliquamente a fila de filósofos antigos — Platão, Aristó
teles, Zenão seguem entre a sombra e a luz, precedidos, ou me
lhor, guiados por Descartes, que avança conduzido pela mão da 
Filosofia, sob a luz plena da Verdade. Mas, para Saxl, essa gravura 
tão minuciosamente concebida, tão privada de ímpeto, é um sinal 
de que finalmente se chegou ao término do curso por ele recons
truído; e observa que ela não é “the representation of an idea 
but the illustration of a theory”.54 Assim é a tradução inglesa; 
como soava exatamente o texto alemão, ignoramos. Talvez o acento 
platonizante daquela “idéia” contraposta à (abstrata) teoria fosse 
mais atenuado no original. Em todo caso, o sentido é claro. A 
Saxl, mais que o significado histórico dessa nova simbolização dos 
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vínculos entre Verdade e Tempo, importa acentuar que à diferença 
da maioria das obras até então analisadas, nascidas em resposta 
“to the demands of some specific, gehuine human situation”, po
lítica, religiosa e assim por diante, e portanto capazes de comover 
e arrastar o espectador, a gravura de Picart é “demasiado pru
dente, imparcial, abstrata, distante, consciente”. Seria superficial 
concluir que o juízo histórico-cultural e o estético não coincidem: 
certamente a insígnia do tipógrafo de Forli, Marcolino, para não 
falar de outras, não era para Saxl uma grande obra de arte. Ou 
melhor, nessa decidida contraposição que Saxl introduz entre “ex
pressão” de uma situação humana e “ilustração” de uma teoria 
fria, sente-se o eco, apenas perceptível, do conceito warburguia- 
no de Pathosformeln-. simbolização dos mitos que a Antiguidade 
deixou como “testemunhos de estados de ânimo convertidos em 
imagens [em que] as gerações posteriores . . . procuravam os tra
ços permanentes das comoções mais profundas da existência hu
mana”.55 O que importa a Saxl, acima de tudo, é o curso do antigo 
mito da Verdade revelada pelo Tempo: quando sua simbolização 
se carrega de elementos estranhos, puramente ilustrativos, seu in
teresse cessa ou, pelo menos, diminui muito. E isso se confirma 
posteriormente, na página que conclui o ensaio: diante de uma 
variante inglesa da gravura de Picart, em tudo semelhante a ela, 
exceto na figura do protagonista — não Descartes, mas Newton 
—, Saxl tem um curioso ímpeto moralista (“a page from the his- 
tory of human folly”, “English parody of Picarfs print”, “silly 
enterprise of the English copyist”).56 Como se a substituição de 
Descartes por Newton como herói da Verdade revelada pelo Tem
po, mesmo que ditada por um sentimento de vaidade nacional, 
fosse um documento negligenciável para um historiador da cultura.

Assim, a própria linha da pesquisa de Saxl aparece ditada pelo 
motivo, central para Warburg, do significado da Antiguidade clás
sica, seus mitos, suas figurações, para os homens do Renasci
mento; e viu-se como esse motivo, em Warburg, não era absolu
tamente alheio às sugestões dos “filósofos” (Nietzsche, só para 
começar!). Quanto a Saxl, também sua filologia não era, como 
nunca o é, desprovida de “pressupostos”. E é significativo, e ao 
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mesmo tempo surpreendente, que ao delinear a figura de Saxl 
historiador “puro”, só fatos sem preconceitos teóricos, Garin 
tenha quase ignorado a figura incômoda e atormentada de War- 
burg — ao qual Saxl foi tão profundamente, e com certeza também 
contraditoriamente, ligado.57

IV.

Numa passagem programática, Warburg invocara, como 
vimos, o exemplo de Burckhardt, em nome de uma história da arte 
com um alcance mais amplo e dilatado do que a história acadêmica 
tradicional — uma história da arte que desemboca na Kul- 
turwissenschaft [teoria da cultura]. Recusava-se qualquer lei
tura “impressionista”, estetizante (e também puramente estética) 
das obras de arte. Entre parênteses: é exatamente essa formulação 
que permite a alguém que não seja historiador da arte falar, mes
mo que marginalmente e como leigo, sobre as atividades desses 
estudiosos. Como justamente observou C. G. Heise, o objetivo 
da pesquisa de Warburg era duplo: por um lado, era preciso con
siderar as obras de arte à luz de testemunhos históricos, de qual
quer tipo e nível, em condições de esclarecer a gênese e o seu 
significado; por outro, a própria obra de arte e as figurações de 
modo geral deveriam ser interpretadas como uma fonte sui generis 
para a reconstrução histórica.58 Trata-se de duas metas distintas, 
mesmo que, como veremos melhor, relacionadas entre si.

Eliminemos imediatamente um possível equívoco: nessa pers
pectiva, a avaliação propriamente estética estava, de fato, ausen
te. A relativa indiferença de Warburg a respeito nos é atestada por 
pessoas que lhe foram próximas, e não pode ser posta em dúvida.59 
Seus interesses mais verdadeiros estavam em outra parte. Num 
plano geral de método, o discurso é diferente. É inquestionável 
— pelo menos deveria ser — que esclarecer as alusões veladas 
numa pintura (se as há), indicar as evocações de um texto lite
rário (se existem), indagar onde for possível a existência de clien
tes que a encomendaram, suas posições sociais, eventualmente seus 
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gostos artísticos, ajudam a compreensão e ainda facilitam a avalia
ção acurada de uma obra de arte. Quando Croce — para dar um 
exemplo ilustre — sustentou, precisamente a respeito de um livro 
saído do círculo do Instituto Warburg,60 que a descoberta das alu
sões mitológicas de uma pintura do Renascimento é irrelevante para 
os fins da fruição estética, na medida em que se trataria, em todo 
caso, de “frígidas” alegorias, portanto de sobreposições apoéticas 
ou extrapoéticas, ele negou um problema histórico real, em nome 
da sua definição de alegoria — enquanto é evidente que era justa
mente essa definição que deveria ser revista e criticada, à luz dos 
fatos históricos que ela não conseguiria explicar. Mas, se esse tra
balho preliminar de interpretação e decifração ajuda o espectador 
a colocar-se de modo adequado diante de uma pintura, é certo 
que ele não coincide com a avaliação propriamente estética. Uma 
pintura pode ser significativa para o historiador, por testemunhar 
determinadas relações culturais, importante para o estudioso icono
gráfico e, ao mesmo tempo, irrelevante do ponto de vista estético.61 
Mas a esse problema voltaremos mais adiante. Examinemos antes 
a outra meta que A. Warburg se propunha em suas pesquisas: a 
saber, a compreensão de “uma situação histórica com base em 
fontes figurativas e documentais”.62 Em que medida isso é possí
vel? E que relação têm entre si, eventualmente, esses dois tipos 
de fonte?

Momigliano observou com justeza que, em face da amplitude 
dos interesses e da variedade de abordagens próprias de Warburg, 
Saxl tende a privilegiar a análise iconográfica, até torná-la um 
instrumento de reconstrução histórica geral.63 Assim, para limi
tarmo-nos a dois ensaios presentes entre os ora apresentados ao 
leitor italiano, a decifração do “programa” oculto do ciclo de afres
cos da Farnesina tem como ponto de chegada a compreensão de 
um problema histórico de caráter geral, o da importância assumida 
pelas crenças astrológicas no século xvi, exemplificado concreta
mente na pessoa do grande mercador de Siena, Agostino Chigi.64 
Analogamente, a brilhante solução do enigma dos afrescos e de
corações do Appartamento Borgia, centrada sobre a desconcer
tante figura do touro, progressivamente identificado com o animal- 
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totem da família Borgia e, depois, nada menos que com o próprio 
Alexandre vi, é uma contribuição excepcionalmente eloqüente à 
história não só artística mas também religiosa e política da época.65 
Em ensaios como esse, Saxl utiliza uma erudição vastíssima, que 
ignora qualquer limite corporativo: invocam-se a história política, 
a egiptologia, a mitografia, do século xvi, para resolver problemas 
que são sempre circunscritos e determinados, mas que, uma vez 
resolvidos, entram num contexto mais amplo, que também pode
remos chamar (desde que o termo não evoque uma desbotada e 
abstrata Geistesgeschichte) de história da cultura.66 Mas o que 
acontece quando o instrumento da análise iconográfica falha?

Procuraremos responder seguindo alguns textos de Saxl, não 
incluídos na coletânea da editora Laterza, que abrange somente as 
conferências dedicadas a temas italianos. Comecemos por “Holbein 
e a Reforma”, que reproduz o texto, traduzido em inglês, de uma 
conferência proferida em Hamburgo em 1925.67 Desde o início, 
Saxl define seu propósito com muita clareza. Ele quer “aproximar- 
se de um problema histórico com os instrumentos oferecidos pela 
história da arte”, isto é, utilizando como fontes gravuras e pintu
ras, consideradas porém, na medida do possível, independente
mente de sua qualidade artística. Por outro lado, ele se dá conta 
— e essa consciência deve ser ressaltada — de que o discurso 
racional tende a enrijecer e generalizar as sutilezas da linguagem 
pictórica.68 O problema histórico que Saxl se propõe é o da posi
ção religiosa de Holbein. Um documento de 1530, de Basiléia, 
informa-nos que o pintor queria que a comunidade reformada es
clarecesse certas dúvidas suas referentes à Eucaristia.69 Por outro 
lado, duas xilogravuras anteriores a 1526 apresentam-nos um 
Holbein já adepto da Reforma. Em ambos os casos, os dados 
iconográficos não deixam dúvidas: na primeira, vemos Cristo 
atraindo a si os humildes e os pobres, enquanto do lado oposto os 
mediadores tradicionais — papa, monges, filósofos como Platão 
e Aristóteles — caem num despenhadeiro. Na segunda, a polêmi
ca sobre a mediação entre homem e Deus, oferecida pela Igreja 
romana, é formulada com idêntico vigor: a Leão x, rodeado por 
monges que vendem indulgências, contrapõem-se três figuras imer
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sas em orações — Davi, Manassés e um pobre com roupas esfar
rapadas —, a quem Deus se manifesta solenemente nos céus. 
Trata-se, sem dúvida, de folhas de propaganda anti-romana. Mas 
pode-se dizer — pergunta-se Saxl — que elas “refletem, o espírito 
de Lutero?”. A perda das legendas que originalmente acompa
nhavam essas xilogravuras obriga-nos a uma investigação “indire
ta”.70 Ele compara, portanto, as duas obras de Holbein à célebre 
gravura do bezerro monstruoso, semelhante a um monge, comen
tada por Lutero. Ambos, a gravura e o comentário, testemunham, 
diz Saxl, uma “vulgaridade” completamente ausente das xilogra
vuras de Holbein, e na verdade oposta a elas. Holbein não repre
senta monstros, mas “formas nítidas e regulares do mundo orgâ
nico...; ele transforma o fulgor sobrenatural em luz natural”. 
Daí a hipótese de um Holbein estranho à religiosidade luterana; 
hipótese que Saxl vê confirmada pela comparação entre uma outra 
xilogravura de Holbein, que representa Isaías em meditação, e as 
célebres palavras pronunciadas por Lutero na Dieta de Worms. 
O Isaías de Holbein “reflete sem dúvida um novo tipo de piedade 
religiosa”; mas trata-se afinal de uma piedade não luterana, e 
sim erasmiana.71

Mas o modo como Saxl chega a essa primeira conclusão (o 
modo, não o resultado) não é muito convincente. É sempre arris
cado comparar uma xilogravura ao registro de uma declaração 
verbal: uma imagem é inevitavelmente mais ambígua, aberta a 
diferentes interpretações 72 — e suas nuances, como observava o 
próprio Saxl, não são transponíveis para um plano articulado, 
racional (mesmo tratando-se daquela racionalidade particular 
que delimita duas posições religiosas diferentes), senão a preço 
de se forçar um pouco. Por outro lado, a comparação entre as 
duas xilogravuras anti-romanas de Holbein e a gravura comentada 
por Lutero, que representa o monstruoso bezerro-monge, não tem 
um valor muito maior.73 Esse panfleto, calcado em estampas popu
lares da época que comentavam prodígios e monstruosidades numa 
chave astrológico-profética, foi sugerido a Lutero por uma profecia 
hostil a ele, pronunciada pelo astrólogo do margrave Jorge de 
Branderburgo, que por sua vez havia se inspirado num parto 
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monstruoso ocorrido em 1522 em Waltersdorf, um vilarejo pró
ximo a Freiburg.74 Sabemos, justamente pelas pesquisas de A. 
Warburg,75 que Lutero, mesmo rejeitando as crenças astrológicas, 
admitia a legitimidade dos vaticínios ligados a monstra ou prodí
gios; e isso bastava para explicar a seriedade com que ele com
pilou o comentário da gravura em registro escatológico. Mas o 
fato, não lembrado por Saxl, de precisar contestar uma profecia 
desfavorável deve ter tido um certo peso na decisão de Lutero em 
descer a esse terreno da propaganda. Além disso, por que limitar 
a comparação a um testemunho sem dúvida importante, mas em 
certa medida inusual, como a referida gravura? Um exame paralelo 
das duas xilogravuras de Holbein e, por exemplo, a série Passional 
Christi und Anti-christi, onde os comentários foram provavelmente 
inspirados pelo próprio Lutero e, em todo caso, podem ser con
siderados exemplo típico de propaganda luterana,76 evidentemente 
teria chegado a outros resultados. O Passional gravado por Cra- 
nach não apresenta, no conjunto, nem “vulgaridades” nem mons
truosidades interpretadas como presságios; julgar esses elementos 
tipicamente luteranos, como faz Saxl, parece muito fácil e rápido 
— admitindo-se que aqui não estão em questão determinados tra
ços psicológicos do homem Lutero (“vulgaridade”), mas posições 
religiosas bem-delimitadas, empenhadas a partir de certo momento 
numa polêmica definida (erasmismo, luteranismo). Concluindo, a 
comparação entre as duas xilogravuras de Holbein e a gravura do 
bezerro-monge, proposta por Saxl, acaba por oferecer provas de
mais para ser realmente convincente.

Mas a interpretação da posição religiosa de Holbein em cha
ve erasmiana é exata, e a segurança com que Saxl interpreta 
esses testemunhos em si suficientemente ambíguos é bastante 
compreensível. Em primeiro lugar, temos o célebre exemplar da 
Basiléia do Elogio da loucura, decorado pelo jovem Holbein com 
desenhos a pena na margem.77 Em segundo lugar, há a xilogravura 
datada de 1522, geralmente atribuída a Holbein, em que Lutero 
é representado sob a forma de Hercules Germanicus, isto é, para
mentado com uma pele de leão, empenhado em golpear com uma 
clava Aristóteles, santo Tomás, Occam etc., enquanto do seu 
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ensaio 1925;
Reformation” é

“Dürer and thesobre Holbein é de 
de 1948, último ano de vida de Saxl. E é notá

vel que, na introdução, ele delimite os objetivos da pesquisa com 
palavras quase idênticas às de vinte anos antes: as xilogravuras, 
as folhas de propaganda e os pamphlets do período da Reforma 
não são grandes obras de arte, mas oferecem-nos um “espelho” 
das atitudes da época.79 Por outro lado, as legendas, os textos que 

nariz pende uma corda que mantém preso o papa. É verdade que, 
admite Saxl, essa imagem parece exprimir, em sua “simples 
crueza”, algo da típica atrocitas luterana. Mas, justamente, “pare
ce”: a imagem e a legenda em versos latinos divergem caracteristi- 
camente. Esta última convida o leitor não à luta, mas simples
mente à purificação interior; e é significativo que um partidário 
da Reforma como Ulrich Hugwald, ao enviar o manifesto a um 
amigo, tenha-o selado com palavras de fogo, julgando-o instru
mento de propaganda erasmiana, chegando a supor que o autor 
fosse o próprio Erasmo.78

Insisti com uma certa minúcia no procedimento adotado por 
Saxl nesse ensaio, pois ele é, em certo sentido, exemplar — exem
plar, quero dizer, quanto aos riscos ligados a um método, mesmo 
quando tal método é empregado por um grande estudioso como 
Saxl. O fim a que ele se propusera no início do ensaio — “apro
ximar-se de um problema histórico com os instrumentos oferecidos 
pela história da arte” —, não se pode dizer que o tenha alcan
çado. A chave da interpretação é oferecida, não pelas obras de 
arte (mesmo consideradas independentemente do seu valor esté
tico), mas pela legenda do Hercules Germanicus. É essa legenda, 
além da violenta reação de Hugwald a ela, que nos permite inter
pretar com tanta segurança as xilogravuras de Holbein como ex
pressão do seu erasmismo. Isto é, elas fornecem, à falta de indica
ções iconográficas unívocas (uma vez que, do ponto de vista 
iconográfico, só poderiam ser definidas genericamentee como anti- 
romanas), apenas a confirmação obtida por outra via; tanto isso 
é verdade que, pelo fato de serem anteriores na exposição, as aná
lises figurativas parecem pouco convincentes. Para tanto, a ordem 
da exposição teria de ser invertida.o

T
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método de— mas aqui também, à parte os resultados obtidos,

acompanham essas figurações servem apenas como confirmação 
ulterior (“additional evidence”). Saxl pretende aplicar o mesmo 
método à obra de um grande artista, Dürer. Notemos imediata
mente que, também nesse caso, dispomos daquela documentação 
secundária (“additional”), aqui constituída pelas notas do diário 
de Dürer. Também aí, esse tipo de documentação aparentemente 
auxiliar desempenha, na verdade, uma função central para os fins 
da interpretação fornecida por Saxl.

Por volta de 1514, Dürer representa, em estilo dramático e 
tumultuado, temas extraídos da mitologia clássica, como o rapto 
de Prosérpina, ou dos Evangelhos, como a agonia de Cristo no 
monte das Oliveiras. Qual é o comentário de Saxl? “Estamos nos 
aproximando da crise existencial de Dürer.”80 Logo depois, o estilo 
muda, e uma Madona com o menino, de 1518, mostra-nos um 
Dürer cheio de serenidade e graça. Mas Saxl não se detém nesse 
intervalo: insiste de preferência nas gravuras do período imedia
tamente posterior (1519-21). Sabemos que em 1519 Dürer se 
aproximou das doutrinas de Lutero, e nas suas cartas aludiu a ele 
em termos de calorosa adesão.81 Saxl capta prontamente o reflexo 
dessa crise religiosa na obra de Dürer. Em uma gravura de 1520, 
a Madona com o menino aparece imóvel, sobre o fundo de um 
dramático céu turvo: “Essa mudança no estilo de Dürer se veri
fica no ano dos seus contatos com Lutero”. É uma alusão discreta, 
que poderia fazer pensar antes numa coincidência do que numa 
conexão entre os dois acontecimentos. Mas pouco depois, ao des
crever um desenho de 1521 representando Cristo no monte das 
Oliveiras, Saxl é mais explícito: a cena é sombria, a paisagem 
deserta, o corpo de Cristo prostrado no chão forma uma cruz. “O 
desenho exprime o espírito de Dürer: a salvação consiste numa 
submissão total à fé. A crise passou e o desenho possui uma cla
reza, uma plenitude, um vigor perfeitos.” 82

O fim dessas análises de Saxl é evidente: sair dos limites es
treitos de uma “leitura” puramente formalista e considerar a obra 
de arte singular como uma reação complexa e ativa (sui generis, 
bem entendido) aos acontecimentos da história circundante. Correto 
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Saxl não convence.83 Ler imediatamente nessas imagens, tumultua
das ou apaziguadas, as vicissitudes alternadas do itinerário religioso 
de Dürer é, mais do que evidentemente, arbitrário, e legitimado 
apenas pela presença, ou não, de outros tipos de documentos, in
troduzidos sub-repticiamente. Quando os documentos existem, as 
imagens são lidas em registro psicologizante e “biográfico”; quan
do faltam ou não são suficientemente eloqüentes, curva-se sobre 
um tipo de “leitura” mais descritivo e menos interpretativo. No 
limite, entrevemos o risco de simplificações que Saxl provavel
mente nunca teria admitido de modo explícito: estilo dilacerado 
e perturbado/crise religiosa atuante; estilo dramático mais vigo- 
roso/crise religiosa superada etc.

Os danos que podem redundar de uma tal leitura “fisiogno- 
mônica”84 dos documentos figurados são bastante claros. O histo
riador lê neles o que jâ sabe, ou crê saber, por outras vias 85, e 
pretende “demonstrar”. Naturalmente, não é o caso de Saxl; mas 
o risco implícito nessa formulação é igualmente evidente. Mesmo 
quando procuram-se meros dados de fato nos sinetes, medalhas e 
afrescos/6 o historiador se depara com problemas relativamente 
simples. Mas, quando uma historiografia prudente e moderna pro
cura, talvez nas pegadas de Marc Bloch e seu Mêtier d’historien? 
extrair de um passado relutante testemunhos “involuntários” de 
mentalidades e estados de espírito, multiplica-se, por assim dizer, 
o risco de chegar, através de uma leitura “fisiognomônica” dos 
testemunhos figurados, aos famigerados argumentos “circulares”. 
O pressuposto mais ou menos consciente dessa postura interpre- 
tativa é, naturalmente, a confiança em que as obras de arte, em 
sentido lato, fornecem uma mina de informações de primeira mão, 
interpretáveis sem mediações (este é o ponto), sobre a mentalidade 
e a vida afetiva de uma época talvez remota.88

O problema da inevitável “circularidade” da interpretação — 
seja nas ciências humanas, seja nas naturais — foi enfrentado com 
agudeza e um certo gosto pelo paradoxo por E. Wind, num ensaio 
retomado e aprofundado por E. Panofsky.89 É verdade que a 
dialética inerente aos documentos históricos é tal que “as informa
ções que se tenta obter com o auxílio do documento deveriam ser 

63



pressupostas, para interpretar adequadamente este último”; mas 
também é verdade, como ressalta Panofsky, que não é um círculo 
vicioso, já que “toda descoberta de um fato histórico antes des
conhecido e toda nova interpretação de um fato já conhecido ou 
vão se ‘enquadrar’ na concepção geral predominante, e portanto 
até chegarão a corroborá-la e enriquecê-la, ou provocarão nela 
uma mudança sutil, ou talvez radical, assim lançando nova luz 
sobre o que se conhecia até então”.90 Mas o que acontece quando 
se extingue essa inter-relação? A “circularidade” torna-se círculo 
vicioso: o erasmismo de Holbein ou as vicissitudes da crise reli
giosa de Dürer, conhecidos através de documentos, vêm tacita
mente pressupostos, portanto “demonstrados” mediante a aná
lise dos testemunhos figurados.91 É óbvio que tal análise pode, e 
eventualmente deve, recorrer a testemunhos de outro tipo — 
por exemplo, as reações de Hugwald ao Hercules Germanicus ou 
aos diários de Dürer —; o problema é ver qual é, nesses casos, a 
relação entre “monumentos” e “documentos”, entre “fontes pri
márias” e “fontes secundárias”.92

Concluindo: a capacidade de passar dos dados iconográficos 
para a compreensão histórica geral, que constituía o mérito de 
ensaios como o sobre a Farnesina ou o Appartamento Borgia, e 
muitos outros, começa a falhar quando o dado iconográfico se 
torna indiferente ou marginal e as questões de estilo ficam em 
primeiro plano. E ao dizer “estilo” prescindimos, evidentemente, 
de qualquer problema valorativo. Simplesmente queremos dizer 
que, para quem queira considerar as obras de arte e os testemu
nhos figurativos em geral como fonte histórica sui generis, a aná
lise iconográfica em muitos casos pode-se mostrar insuficiente; 
impõem-se então o probelma da relação entre dados iconográficos 
e dados estilísticos, e a relevância destes últimos para os fins de 
uma reconstrução histórica geral. Tais problemas há várias décadas 
ocupam o centro das reflexões de um estudioso, Panofsky, que 
foi, como se sabe, grande amigo e colaborador de Saxl.
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V.

A figura e a obra de Panofsky exigiriam um discurso com
plexo.93 Aqui nos limitaremos a examinar rapidamente, em relação 
às observações feitas até agora, os significados da distinção pa- 
nofskiana entre iconografia e iconologia, renunciando a traçar um 
perfil, ainda que sumário, desse grande estudioso. Além disso, 
insistiremos deliberadamente nos problemas que ele deixou em 
aberto, e não nos que efetivamente resolveu.

Já vimos que, para A. Warburg, as pesquisas iconográficas 
eram apenas uma das possíveis abordagens dos problemas que o 
atormentavam. Sob certo aspecto, uma pesquisa puramente ico
nográfica não tinha sentido para Warburg: a escolha de determi
nados temas — a morte de Orfeu, por exemplo — era tão im
portante para a reconstrução da mentalidade florentina do século 
xv quanto o estilo adotado. O próprio conceito de Pathosformeln 
— fórmulas estilísticas arcaizantes, impostas, por assim dizer, pelos 
temas e situações particularmente emotivos — estabelecia na aná
lise uma estreita ligação entre forma e conteúdo.

Esse nexo, que nos textos de Warburg nunca é analisado ou 
questionado, foi aprofundado por Panofsky num contexto polêmi
co preciso: Wõlfflin e a pretensão da visibilidade pura, de fornecer 
descrições “puras’ das obras de arte figurativas. Desenvolvendo 
algumas observações do prefácio de Hercules am Scheidewege, de 
1930,94 Panofsky mostrou, num ensaio lançado dois anos depois 
com o título “Sobre o problema da descrição e interpretação do 
conteúdo de obras de arte figurativas”, que mesmo na descrição 
mais elementar de uma pintura unem-se inextricavelmente os 
dados de conteúdo e os dados formais.95 Ao indicar a impossibi
lidade de uma descrição “puramente formal”, Panofsky aflora 
um problema — a saber, o da ambigüidade de qualquer figuração 
— que encontraremos, num contexto totalmente diferente, no 
centro das reflexões de E. H. Gombrich.96 Mas o que importava 
3 Panofsky era outra coisa: a justificação teórica das próprias pes
quisas iconográficas. Nesse sentido, ele distingue na Ressurreição 
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de Grünewald uma camada “pré-iconográfica” (“um homem que 
se eleva no ar, com mãos e pés perfurados”), que remete a meras 
experiências sensíveis; uma camada iconográfica, que remete a de
terminados conhecimentos literários (no caso, as passagens corres
pondentes nos Evangelhos); e uma camada ulterior, a mais alta, 
que Panofsky aqui define como ‘‘região do sentido da ‘essência’ ” 
(Region des “Wesenssinns”), à qual mais tarde, retomando im
plicitamente algumas considerações de G. J. Hoogewerff, chamará 
de camada “iconológica”.97 Panofsky demonstra de modo muito 
convincente que, em cada um desses níveis, a descrição pressupõe 
a interpretação: mesmo no nível mais elementar e aparentemente 
imediato, a possibilidade de descrever o Cristo de Grünewald 
como “um homem suspenso no ar” pressupõe o reconhecimento 
de determinadas coordenadas estilísticas (numa miniatura me
dieval, uma figura situada num espaço vazio também poderia não 
evocar minimamente uma violação das leis naturais). Mas, se nos 
dois primeiros níveis — o “fenomênico” ou pré-iconográfico, e o 
do significado ou iconográfico —, o problema da interpretação, 
em linhas gerais, não pode levantar objeções, será necessário um 
outro discurso para o terceiro nível, o de “sentido da essência” 
ou iconológico, que pressupõe os outros dois e é, de certa forma, 
o seu coroamento.

Na base das manifestações de arte, para além de seu sentido feno
mênico e do sentido de significação [escreve Panofsky], coloca-se 
um conteúdo último e essencial-, a involuntária e inconsciente 
auto-revelação de uma atitude de fundo em relação ao mundo, que 
é caractersítica, em igual medida, do criador enquanto indivíduo, 
de cada época, de cada povo, de cada comunidade cultural. [Por
tanto,] o dever mais alto da interpretação é o de penetrar na 
última camada do “sentido essencial” (Wesenssinn). Ela chegará 
a captar seu sentido próprio e verdadeiro quando conseguir captar 
e revelar a totalidade dos momentos da sua emanação (e, por
tanto, não só o momento objetual e iconográfico mas também os 
fatores puramente “formais” da distribuição das luzes e sombras, 
a articulação das superfícies, até o modo de usar o pincel, a espá
tula ou o buril) como “documentos” do sentido unitário da con
cepção de mundo contida na obra.9*
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do “ver”

de suas re
de Wõlfflin

Nessas considerações, Panofsky resume o substancial 
flexões dos anos anteriores, em particular a propósito 
e Riegl. Em relação à história da arte como história 
às respectivas contraposições (“plástico”/“linear” etc.) formuladas 
por Wõlfflin, Panofsky havia objetado que tais contraposições “de
rivam de uma exigência expressiva; de uma vontade de forma 
(Gestaltungs-Willen) que, de certo modo, é imanente a toda uma 
época e se funda sobre uma atitude fundamental idêntica do espíri
to, não do olho”.99 Mas como deveria ser entendida essa “vontade 
de forma”? Talvez como algo análogo ao Kunstwollen [querer 
artístico] riegliano? Ao tomar posição em relação a este último 
conceito, Panofsky esclareceu (e por muitos lados complicou) as im
plicações de sua afirmação. O Kunstwollen não se refere a uma rea
lidade psicológica individual (as intenções do artista, quando nos 
são conhecidas, não explicam a obra de arte, mas constituem um 
“fenômeno paralelo” a ela), nem à psicologia de uma determinada 
época: ele “não pode ser nada além daquilo que 'fica' (não para nós, 
mas objetivamente) como um sentido último e definitivo do fenô
meno artístico. Com base nele, as características formais e de con
teúdo da obra de arte podem encontrar não tanto uma unificação 
conceituai, mas uma explicação na ordem da história do sentido”.100 
Essas palavras, escritas em 1920, remetem exatamente ao ensaio já 
lembrado, de 1932, “Sobre o problema da descrição. ..” e à sua 
reelaboração contida no prefácio a Studies in iconology, de 1939. 
Tal continuidade não exclui variações e novidades até importantes: 
assim, no prefácio a Studies, ao lado do termo “iconologia” — 
que, no âmbito de um abrandamento e simplificação geral da ter
minologia, substitui a interpretação do “sentido da ‘essência’ ” 
—, vemos emergir, por influência de Cassirer, a “história dos sin
tomas culturais ou símbolos em geral” como quadro ou “âmbito 
corretivo” da interpretação iconológica.101 De qualquer maneira, 
trata-se de uma continuidade muito significativa. Ainda que Pa
nofsky, no período americano, tenha deixado de se ocupar de 
teoria da arte e abandonado de fato a dicotomia entre “história 
do sentido (imanente)” (a seguir, 1932, “interpretação do sentido 
da ‘essência’ ”, e por último, 1939, “iconologia”) e história da 
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arte, que afirmara sem hesitações no ensaio sobre o Kunstwollen 
de 1920,102 é inquestionável que, também nas formulações mais 
maduras e vinculadas à pesquisa concreta da introdução de Studies, 
permanece um traço da filosofia transcendental da arte que per
meia os ensaios teóricos do período alemão.103

Mas o que interessa acima de tudo é o modo como Panofsky 
procurou realizar o programa, digamos antes grandioso, formulado 
no ensaio “Sobre o problema da descrição. . . Os ensaios reuni
dos em Studies in iconology, precedidos de uma exposição orgâ
nica sobre as finalidades do método iconológico, distinto do icono
gráfico, fornecem uma primeira resposta. Eles têm exercido uma 
enorme influência na cultura americana, criando uma verdadeira 
moda “iconológica”. Algumas críticas levantadas a propósito, mes
mo alertando com justiça contra uma ampliação arbitrária do mé
todo iconográfico (também no século xvi pintavam-se quadros que 
poderíamos definir como “de gênero”, para os quais uma pesquisa 
dos significados ou alusões mitológicas, ou de outro tipo, é eviden
temente inadequada), não contestaram a validade do próprio mé
todo, nem de suas implicações propriamente iconológicas.104 Foi 
o próprio Panofsky, pelo contrário, que terminou por se dedicar 
predominantemente a pesquisas iconográficas, não raro deixando 
de lado aquela consideração unitária dos vários aspectos da obra 
de arte (iconográficos, estilísticos etc.) que deveria constituir o 
dever específico do estudioso de iconologia.

Decididamente, apenas um dos ensaios reunidos em Studies 
tn iconology — o último, “The neoplatonic movement and Miche
langelo” (pp. 171-230) — funde a análise de alguns motivos ico
nográficos fundamentais com um exame estilístico aprofundado, 
que recupera, se não me engano, alguns motivos da crítica da visi
bilidade pura. Em ambos os níveis, estilístico e iconográfico, Pa
nofsky capta uma contradição própria seja ao indivíduo Michelan- 
gelo, seja a todo o seu tempo, isto é, a contradição entre ideal 
clássico e ideal religioso. Trata-se de um tentativa metodologica
mente muito sugestiva; mas o leitor não consegue evitar a impres
são de um certo artifício. Se tudo — desde o tipo de traçado em
pregado nos desenhos até a escolha dos temas iconográficos —
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deve exprimir essa contradição fundamental, o estudioso pode ser 
levado a forçar involuntariamente os textos (vêem-se conjeturas 
psicanalíticas um tanto arriscadas sobre a personalidade de Mi- 
chelangelo) 105 ou a descartar a documentação que não faz parte 
do esquema interpretativo escolhido. É significativo que, ao mos
trar a vitória do ideal cristão nas obras de Michelangelo depois de 
1534, Panofsky negligencie voluntariamente, considerando-o uma 
exceção, o busto de Brutus, enquanto documento político “mais 
do que manifestação de tendências artísticas”.106 Mas mesmo que 
fosse verdade, por que o Michelangelo político deveria ser menos 
importante do que o Michelangelo religioso? Tal escolha não será 
conseqüência de uma escolha interpretativa fundamental, de mo
tivação racional insuficiente e definitivamente unilateral? Note-se 
que Panofsky está perfeitamente consciente da natureza “subjeti
va e irracional” da abordagem do iconólogo:

Quando queremos fixar os princípios fundamentais que presidem 
à escolha e apresentação dos motivos, e ainda à criação e inter
pretação de imagens, histórias e alegorias, e que dão um signi
ficado também às interpretações formais e aos procedimentos téc
nicos empregados, não podemos esperar encontrar um outro texto 
que responda a tais princípios com a mesma pertinência com a 
qual o Evangelho de são João (13, 21 ss.) responde à iconografia 
da Última Ceia. Para captar esses princípios, precisamos de uma 
faculdade mental comparável à do diagnóstico, uma faculdade que 
não podemos indicar melhor senão com o termo, ainda um tanto 
desacreditado, de “intuição sintética”, e que pode se desenvolver 
mais num leigo de talento do que num erudito especialista.107

Ele vê os perigos desse apelo à intuição e postula um controle 
sobre ela a partir de “documentos que iluminam as tendências 
políticas, poéticas, religiosas, filosóficas e sociais da personalidade, 
do período, do país em estudo”.108 É evidente que uma tal for
mulação permite, pelo menos em princípio, fugir ao risco, exem
plificado a propósito de Saxl, de ler nos testemunhos figurativos 
aquilo que se apreendeu por outras vias. Porém, não é de todo 
arriscado supor que nas últimas décadas tenha penetrado em Pa
nofsky uma leve desconfiança em relação ao método propriamente 
iconológico. Um sintoma eloqüente, ao lado da inclinação sempre 
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mais visível, verificável também em alguns estudos mais recentes, 
para as pesquisas puramente iconográficas, é-nos oferecido por 
uma correção feita por Panofsky na reedição (1955) do ensaio 
introdutório a Studies in iconology. O objeto da iconologia, escre
veu ele, é representado por aqueles “princípios de fundo que re
velam a atitude fundamental de uma nação, um período, uma 
classe, uma concepção religiosa ou filosófica, inconscientemente 
classificada por uma personalidade e condensada numa obra”; na 
reedição, foi suprimida a palavra “inconscien temente”.109 Isso, sem 
dúvida, faz parte da recente revalorização a que de fato procedeu 
Panofsky quanto à intervenção de “programas” racionais e cons
cientes na atividade artística. Tal revalorização foi ressaltada por 
O. Pãcht, numa importante recensão sobre a obra de Panofsky, 
Early Netherlandish painting.™ Pãcht, mesmo reconhecendo obvia
mente a grande relevância das pesquisas iconográficas, lamenta a 
tendência de Panofsky a abandonar a perspectiva iconológica e 
considerar as idéias projetadas conscientemente pelo artista na sua 
obra como chave suficiente para interpretar a própria obra. Ele 
lembra polemicamente que, para o Panofsky de 1920 (aquele do 
ensaio sobre a Kunstwollen), as afirmações, as intenções conscien
temente formuladas — a “poética” explícita, diremos nós — do 
artista não explicavam absolutamente a obra de arte, mas podiam 
ser consideradas apenas como um fenômeno paralelo a ela, mesmo 
tendo o mais alto interesse. A insistência de Pãcht no “intrinsic, 
inner meaning” da obra de arte, que somente uma consideração 
iconológica seria capaz de captar, pode parecer um pouco obscura; 
pelo contrário, é claríssima e muito convincente a exigência de 
uma coordenação metodológica entre a abordagem iconográfica e 
a estilística. As pesquisas iconográficas são importantíssimas e uti
líssimas: é inútil insistir neste ponto. Mas, se elas se apresentam 
como auto-suficientes, e suficientes para interpretar a obra de arte 
em todos os sentidos, a análise estilística e a avaliação estética 
acabam por cair nas mãos dos praticantes do mais enfadonho e 
insípido impressionismo crítico.
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VI.

Vimos que a dificuldade, surgida do exame de alguns textos 
de Saxl, em se usarem os testemunhos figurados como fontes histó
ricas a partir da análise do estilo, em alguns casos não é superada 
nem através do método iconológico elaborado por Panofsky. A 
irracionalidade da abordagem do iconólogo (mesmo exorcizada pelo 
cotejo com a documentação mais variada e ampla possível) recoloca 
o risco da “circularidade” dos argumentos. Aqui chegamos a uma 
aporia constitutiva do conhecimento historiográfico; em todo caso, 
é preciso notar que uma solução radical da mencionada dificuldade 
foi oferecida por E. H. Gombrich, no âmbito de uma série de 
considerações sobre o problema do estilo, que o levaram a posições 
extremamente interessantes, ainda que, creio, não isentas de con
tradição.

Gombrich, nascido em 1909 (dezenove anos mais jovem que 
Saxl, 43 mais jovem que Warburg), aluno de Julius von Schlosser. 
passou a fazer parte do Instituto Warburg — do qual, como se 
sabe, é atualmente o diretor — pouco antes da invasão de Viena 
pelas tropas nazistas. Num ensaio de 1945, ele alude com uma 
certa ênfase, falando do método iconológico, a “Warburg e seus 
seguidores”; 111 e certamente sua formação e seus interesses se 
põem sob um signo em grande parte diferente daqueles, digamos, 
de um Saxl, mesmo que seja necessário lembrar a aproximação deste 
último à escola de Viena, a colaboração de Schlosser aos Vor trage 
da Biblioteca Warburg, a presença do O. Kurz (discípulo de 
Schlosser) na equipe warburguiana, e assim por diante.112

Os vínculos de Gombrich com a escola de Viena, e em geral 
com o ambiente cultural vienense, parecem muito estreitos. Tam
bém aquela relação viva entre interpretação da arte do passado e 
cultura artística do presente que caracterizara, não sem uma certa 
deformação,113 a obra de um Wickhoff, Riegl ou Dvorák encontra- 
se, mesmo que com um sinal por assim dizer negativo, nos textos 
de Gombrich. Veremos a seguir em que sentido se entende isso. 
Desde já, porém, ressalta-se uma característica essencial da perso
nalidade científica de Gombrich: seus interesses predominantemen
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te teóricos. Trata-se, bem entendido, de uma teoria que evita total
mente as elucubrações abstratas ou vagas, as generalidades ou suti
lezas que têm como fim a si mesmas,114 e que a cada passo 
concretiza-se em exemplificações, em análises acuradíssimas e por
menorizadas. Mas é significativo que de um problema teórico tam
bém nasçam ensaios de história e não de “teoria” da arte, como 
“Botticelli’s mythologies” ou “ícones symbolicae” — a ambigüi- 
dade das figuras de Botticelli, que o espectador tenta resolver 
construindo interpretações “fisiognomônicas” totalmente arbitrá
rias, ou a indifercnciação entre símbolo e representação nas ale
gorias renascentistas e barrocas.115

O segundo volume da já lembrada Bibliography of the sur- 
vivai o! the classics, publicado em Londres em 1938, abre-se com 
uma resenha do jovem Gombrich sobre a coletânea dos textos de 
Warburg. Com muito equilíbrio, Gombrich observa que, apesar 
das evidentes implicações no plano do método, a obra de Warburg 
não tinha nenhum caráter sistemático. Insistia sobretudo no fato 
de que Warburg, em vez de condescender com os geistes- 
geschichtliche Parallelen [paralelos histórico-espirituais] mais 
ou menos casuais, unira diferentes âmbitos científicos (história 
do estilo, sociologia, história das religiões e da linguagem) para 
resolver, mediante a reconstrução de relações concretas, problemas 
particulares e delimitados. Não se tratava de uma observação nova: 
Wind também se detivera, mesmo que mais rapidamente, sobre 
tal ponto no curso da sua polêmica em relação a Dilthey.116 To
davia, no caso de Gombrich, tratava-se de uma observação plena 
de implicações. Resenhando no mesmo volume o ensaio de Pa- 
nofsky e Saxl, “Classical mythology in mediaeval art”, sobre o 
qual já nos detivemos, Gombrich, ao elogiar de modo geral a pes
quisa, notava que em alguns casos surgia a dúvida sobre se os 
autores não haviam substituído conexões genéticas, isto é, filiações 
ou dependências Biologicamente reconstruíveis, por simples ana
logias ou “geistesgeschichtliche Parallelen” — expressão que ob
viamente remete à resenha dos textos de Warburg, algumas pági
nas antes. Um desses paralelos de tipo “geistesgcschichtlich” 
levantados por Gombrich era a analogia (caríssima, vimos, a Pa- 
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nofsky) entre a descoberta da perspectiva linear e o nascimento 
da dimensão histórica através da nova relação com a Antiguidade, 
instaurada pelo Renascimento.117 Essa crítica, não totalmente in
fundada, coloca uma exigência metodológica justa, ao recusar para
lelismos e analogias histórico-culturais muito fáceis; no limite, po
rém, acabava por negar a própria possibilidade da reconstrução 
dos nexos históricos gerais. A partir de que documentação — 
poderíamos de fato perguntar a Gombrich — seria permitido ao 
estudioso estabelecer uma conexão entre a descoberta da perspec
tiva e o nascimento de uma consciência histórica na era do Renas
cimento? Talvez a partir de um testemunho que mostre a coexis
tência de ambos os fenômenos no âmbito de uma única personali
dade — suponhamos, um texto de Brunelleschi ou Paolo Uccello 
que se refira com um distanciamento consciente, “tystórico”, à 
Antiguidade, à sacrossancta vetustas? A rigor, mesmo um tal tes
temunho poderia ser considerado insuficiente: um paralelismo, 
uma analogia geistesgeschichtlich se mantêm como tais ainda quan
do relativos a um indivíduo, e não a uma sociedade. O único 
testemunho verdadeiramente decisivo, portanto, seria o que do
cumentasse a consciência da analogia entre descoberta da perspec
tiva linear e nascimento de uma dimensão histórica nos próprios 
homens do século xv. Conforme os casos, a história acaba ou 
por se restringir a considerações sobre coincidências individuais, 
sem poder alcançar um panorama mais amplo, ou por se limitar 
a partilhar as opiniões que os homens das várias épocas tiveram 
sobre si mesmos. Isso porque é evidente que o historiador esta
belece conexões, relações, paralelismos que nem sempre são direta- 
mente documentados, isto é, são na medida em que se referem a 
fenômenos surgidos num contexto econômico, social, político, 
cultural, mental etc. comum — contexto que funciona, por assim 
dizer, como termo médio da relação.118 É a existência do humanis
mo florentino do século xv, com todas as suas especificações e 
implicações, que permite ao historiador, em princípio, estabelecer 
uma relação entre descoberta da perspectiva linear e nascimento 
de uma consciência histórica no sentido moderno do termo. Sem 
essa referência implícita à cultura humanista do século xv, leremos 
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indivíduo eolho e o objeto — distância entre
somente uma analogia formal, vazia de conteúdo (distância entre 

os acontecimen
tos do passado) e, portanto, irrelevante.

Para entender os termos e as implicações dessa crítica levan
tada por Gombrich, devemos nos remeter a um ensaio seu quase 
contemporâneo, “Wertprobleme und mittelalterliche Kunst”. Reu
nindo em 1963 um grupo de ensaios sobre ‘‘teoria da arte” 
(Kunsttheorie), Gombrich publicou-o novamente como que para 
ressaltar a coerência interna do seu trabalho num espaço de quase 
trinta anos.119 Nesse ensaio, que se inspira num estudo de E. von 
Garger, Gombrich põe-se energicamente contra uma interpreta
ção “fisiognomônica” (physiognomisch) do caráter não-naturalista 
da arte medieval. Assim como do aspecto e das modificações de 
uma fisionomia — explica ele — costumamos fazer deduções ime
diatas sobre estados de espírito, sentimentos, condições da pessoa 
que está à nossa frente, da mesma forma alguns estudiosos inferem 
das restrições que os artistas medievais impunham às formas, para 
fazê-las aderir a determinados esquemas, “um sentimento análogo 
de restrições sobre o artista em suas relações com o mundo que 
o circunda”. Trata-se de uma postura interpretativa aparentemente 
mais refinada, mas na verdade análoga à postura de quem inter
preta o distanciamento do realismo na arte como um distancia
mento do mundo, e vê na chamada “transcendência” da arte me
dieval um reflexo imediato da posição assumida diante da 
transcendência da filosofia da época. O que é preciso rejeitar, 
afirma Gombrich decididamente, não é a suposição de uma tal 
postura na mentalidade medieval, mas a facilidade, a imediatez 
do paralelo, que ele compara às generalizações sociológicas propos
tas na sua época por Taine.120

A polêmica de Gombrich tem dois objetivos, entrelaçados 
mas também distintos (aqui não muito claramente). Em primeiro 
lugar, a concepção do estilo artístico predominante num período 
histórico como expressão de uma “personalidade coletiva hiposta- 
siada” — quase uma “superobra de arte”, executada por um 
“superartista” —, concepção que seria, segundo Gombrich, um 
resíduo da filosofia romântica da história. Em segundo lugar, a 
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concepção do estilo como “sistema integralmente expressivo”.121 
A respeito do primeiro ponto, é provável que exista um eco das 
posições do filósofo e epistemólogo K. R. Popper, a quem Gom
brich várias vezes enfatizou o quanto devia.122 A polêmica anti- 
historicista de Popper — logo assumida por Gombrich, que nesse 
ensaio alude, contestando-o, ao “historicismo (Historismus) da his
tória da arte em chave expressionista” — depois retorna inúmeras 
vezes, e com acentos particularmente ásperos, em textos poste
riores, dirigindo-se especialmente contra Riegl e seus intérpretes, 
sobretudo Sedlmayr.123 Tal polêmica sem dúvida é muito justa, 
ao defender o exame específico de cada obra de arte, sem se con
tentar com “explicações” muito fáceis e genéricas, que na verdade 
não explicam nada; mas oculta em si o risco de jogar fora a criança 
junto com a água do banho, de excluir ou pelo menos afrouxar, 
nessa recusa do pior historicismo, o vínculo entre fenômenos artís
ticos e a história. “O espírito do tempo”, porém, sempre é uma 
tentativa — ainda que aproximativa e mitológica — de responder 
a um problema real, o das conexões existentes entre as várias faces 
da realidade histórica (excluindo-se o fato de que a polêmica de 
Gombrich, dirigida sobretudo contra Hegel e seus seguidores, apli
ca-se na realidade sobretudo a generalizações de tipo diltheyano).124

Pode-se fazer o mesmo discurso em relação ao segundo alvo 
da polêmica de Gombrich. Ele refuta com muita razão a interpre
tação “em registro expressionista” da arte do passado, que vimos 
condenada numa passagem citada antes. Interpretar o estilo per
turbado de algumas miniaturas medievais (não por acaso “revalo
rizadas” esteticamente por certa crítica moderna, como exemplos 
de arte “expressionista”) como se se tratasse de ciprestes trans
formados por Van Gogh num turbilhão de linhas significa ceder 
àquela deformação do gosto com a qual não se avalia cada obra 
de arte, mas reage-se imediatamente ao estilo em que foi formu
lada — estilo considerado “como se fosse por si só uma obra de 
arte”.125 Trata-se de uma deformação anti-histórica, que se nega a 
ver a obra de arte no contexto das convenções estilísticas da sua 
época. A polêmica de Gombrich tem aqui raízes muito profundas, 
que obviamente vão além do expressionismo como movimento 
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historicamente determinado. O que se recusa é a sobreposição à 
arte do passado de uma concepção, nascida na idade moderna, da 
arte como ruptura com a tradição, da arte como expressão ime
diata da individualidade (ou talvez do inconsciente) do artista.126 
Prosseguindo coerentemente ao longo dessa linha, Gombrich aca
bou por afirmar, em polêmica contra toda estética de tipo “ro
mântico”, que a obra de arte não deve ser considerada “sintoma” 
nem “expressão” da personalidade do artista,127 mas o veículo de 
uma mensagem particular, a qual pode ser entendida pelo espec
tador na medida em que este conhece as alternativas possíveis, o 
contexto lingüístico em que se situa a mensagem.128 Essa adesão, 
ainda que cautelosa, a uma corrente bem-definida da estética con
temporânea 129 implica, por parte de Gombrich, uma postura fun
damentalmente crítica em relação a uma parcela dos pressupostos 
dos estudos até agora considerados.

Em que se fundava, de fato, a crítica mais lembrada ao ensaio 
de Panofsky e Saxl? Na recusa de uma conexão de tipo “fisiogno- 
mônico” ou, se se preferir, “expressivo”; isto é, a remissão direta 
de determinadas qualidades formais das pinturas do século xv, 
ligadas à descoberta do espaço perspectivo, à atitude geral daquela 
sociedade — ou de grupos pertencentes àquela sociedade — em re
lação à realidade (nascida de uma consciência histórica no sentido 
moderno). Ela implicava também, naturalmente, a recusa de consi
derar as obras de arte de Brunelleschi, de Paolo Uccello etc. como 
sintomas, expressões de uma determinada atitude geral ou, se se 
quiser, concepção do mundo. E com isso voltamos de novo às 
posições “anti-românticas”, “antiexpressionistas”, formuladas mais 
recentemente por Gombrich.130 A esta altura, parece claro que elas 
implicam uma recusa da legitimidade da iconologia (não da icono
grafia, tomemos cuidado!) panofskyana.

Retomemos o ensaio de Panofsky, “The Neoplatonic move- 
ment and Michelangelo”. Depois de analisar o estilo de Michelan- 
gelo, e antes de passar ao exame dos documentos iconográficos que 
esclarecem o significado do neoplatonismo do artista, e em geral 
o significado histórico da sua personalidade, Panofsky escreve — 
e evidentemente trata-se de uma passagem crucial —: “Todos 
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esses princípios estilísticos e esses hábitos técnicos têm um signi
ficado mais que formal: eles são sintomas (symptomatic} da 
própria essência da personalidade de Michelangelo”.13’ De fato, 
para Panofsky, o tipo de traço nos desenhos e o tipo de cinzela- 
dura na pedra adotados por Michelangelo exprimem, são sintomas 
da personalidade profunda do artista — e não só: de um contraste 
histórico geral entre ideal clássico e ideal cristão no Renascimento, 
vivido de modo evidentemente singular por um indivíduo excep
cional. Mas é claro que esse tipo de dedução baseia-se numa inter
pretação “fisiognomônica” das obras de Michelangelo e dos con
trastes estilísticos “mais que formais” (e de significado “mais que 
individual”) que as caracterizam, segundo Panofsky — e na con
cepção correlata do estilo como “sistema integralmente expressi
vo”, recusada por Gombrich.132 Essa recusa liga-se, em Gombrich, 
a uma desconfiança acentuadíssima em relação à tentativa (que 
animara, como já vimos, as pesquisas de Warburg e seus segui
dores) de servir-se das obras de arte, e em geral dos testemunhos 
figurativos considerados do ponto de vista do estilo, como fonte 
para a reconstrução histórica geral.

Falando em termos apropriadamente ásperos da História social 
da arte de A. Hauser, bem-conhecida também pelos leitores italia
nos,133 Gombrich adverte contra o “constante perigo de a Geistes- 
geschichte” atribuir “ao Zeitgeist de uma época as características 
fisiognomônicas que encontramos nas manifestações artísticas” da 
própria época.134 E na resenha, ela também não pouco crítica, a 
Vozes do silêncio de A. Malraux, significativamente intitulada 
“André Malraux and the crisis of Expressionism”, Gombrich 
notou que os protagonistas da história da arte são, para Malraux, 
“aqueles superartistas imaginários que chamamos estilos” — es
tilos que, por sua vez, “exprimem” o espírito dos respectivos pe
ríodos históricos, pela confiança acrítica (observa ainda Gombrich) 
de que “as artes visuais oferecem o caminho mais curto para a 
mentalidade de civilizações que, de outro modo, permaneceriam 
inacessíveis a nós”.135 Essa advertência retorna — junto com seu 
correlato contra a “physiognomic fallacy” — na aula inaugural 
proferida ao assumir a cátedra de During Lawrence como pro
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fessor de história da arte no University College de Londres, em 
1957.136 Historiadores como J. Huizinga e E. R. Curtius, observa 
Gombrich, advertiram contra tal perigo; e Huizinga, acrescenta
mos, deveria estar bem consciente disso, por confessar que foi 
induzido a escrever O declínio da Idade Média pelo “desejo de 
conhecer um pouco melhor a arte dos Van Eyck e de seus suces
sores, em estreita relação com a vida daquela época” — exceto 
por inserir Jan van Eyck, entrando num típico círculo vicioso, 
entre as fontes privilegiadas, por ter “espelhado o espírito daque
les tempos de modo exemplar”.137

Concluindo, é bem compreensível que, na aula inaugural cita
da, Gombrich advirta os historiadores da arte contra “considerar 
os estilos do passado como uma mera expressão de época, raça 
ou situação de classe” (a aproximação dos últimos dois termos é 
característica dos pressupostos ideológicos do autor); mas tem-se 
a nítida impressão de que tal insistência implica um pequeno inte
resse, ou melhor, uma notável desconfiança em relação à pesquisa 
dos nexos entre as obras de arte e a situação histórica em que 
elas nascem. Lembremos, por contraste, a exclamação de Saxl num 
texto que, ao percorrer novamente os problemas da historiografia 
moderna, traçava uma espécie de autobiografia cultural, da erudi
ção positivista a Wõlfflin e a Warburg: uma vez assimilada a lição 
de Wõlfflin, “o novo problema principal, pelo menos a meu ver, 
era o de relacionar a história da arte com os outros ramos da his
tória: política, literatura, religião, filosofia”.138 Gombrich certa
mente também não deixa de observar, como por exemplo na re
senha ao livro de Hauser, que existe um “clima mental, uma 
atitude que permeia sociedades e períodos históricos”, cuja arte 
e artistas reagem inevitavelmente à transformação dos “valores 
predominantes”; mas admitido isso, na verdade de modo bastante 
genérico, ele volta ao que mais lhe importa: “sabemos que o 
‘estilo’ artístico é na realidade um índice bastante problemático 
das transformações sociais ou culturais”.139 Depois de tudo o que 
levantamos até aqui, é impossível não reconhecer o fundamento 
da conclusão. Mas não resta dúvida de que o terreno a que
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Gombrich nos conduziu é certamente mais firme, mas também 
mais árido.

VII.

E, no entanto, pareceria que uma saída ao risco constituído 
pelas conexões demasiado rápidas e imediatas, em ambos os sen
tidos, entre situação histórica e fenômenos artísticos, deveria ser 
oferecida pelas pesquisas iconográficas. À diferença dos fatos esti
lísticos, os dados iconográficos constituem um elemento de me
diação inequívoco entre um determinado ambiente cultural, reli
gioso e político, e a obra de arte — inequívoco, isto é, objetiva
mente controlável. Não e certamente por acaso que Warburg e 
ainda mais Saxl insistiam precisamente sobre tal tipo de investi
gação. Agora, na já citada aula inaugural de 1957, Gombrich se 
posiciona em relação às pesquisas iconográficas, inspirando-se num 
artigo onde A. Momigliano, depois de ressaltar as grandes discor
dâncias que surgem entre os estudiosos quando se trata de inter
pretar o material figurativo, critica um livro de E. R. Goodenougb 
sobre Fílon, por ter recorrido nessa base a um argumento circular 
( G. quer confirmar uma velha tese sobre Fílon usando o material 
figurado e interpreta o material figurado pressupondo a sua inter
pretação de Fílon ).140 Ora, diz Gombrich, o próprio Warburg nos 
deu um exemplo sobre como podem-se romper tais círculos, no 
seu célebre ensaio sobre o testamento de Francesco Sasseti; em 
suas pegadas, aprendeu-se a procurar conexões com “obscuras 
superstições astrológicas ou dilemas filosóficos” onde até então 
só se viam imagens de serenas procissões. É nessa capacidade de 
romper e renovar as interpretações históricas assumidas acritica- 
mente, e não (isso e característico) na inclusão das obras de arte 
num contexto histórico geral, que consiste, segundo Gombrich, o 

método warburguiano” levado à perfeição por Saxl.141 Mas agora, 
continua ele não sem ironia, a iconologia (termo que Gombrich 
usa, aqui e em outras passagens, como sinônimo de iconografia)142 
corre, por sua vez, o risco de cair em argumentos circulares, ainda
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que de sinal contrário — isto é, de projetar inexistentes alegorias 
platonizantes em quadros do Renascimento que exprimem apenas 
uma serena sensualidade. A esse ponto — e aqui Gombrich insiste 
nos problemas que mais o assediam —, se a iconologia não quer 
se tornar um instrumento inútil, ela deve voltar a propor “o pro
blema sempre aberto do estilo da obra de arte”.143

Ao alertar contra os riscos das pesquisas iconográficas, Gom
brich não se refere a nenhum estudo em particular. Mas tais riscos 
podem ser exemplificados a partir de um livro surgido depois da 
aula inaugural de Gombrich: Pagan mysteries in the Renais sanee, 
de E. Wind.144 A doutrina e a sutileza interpretativa de Wind são 
conhecidas; tanto mais significativo, portanto, é o fato de que 
aqui a “distância crítica” entre a obra de arte e o texto que deveria 
comentá-la e explicá-la perca-se com tanta freqüência.145

Sabe-se que a dificuldade (ou, se se preferir, a excessiva faci
lidade) dessas pesquisas iconográficas consiste em que, para um 
grande número de pinturas do século xv ou xvi, podemos supor 
com absoluta segurança a existência de “programas” iconográficos 
pormenorizados, que no entanto só excepcionalmente chegaram 
até nós. Isso obriga o intérprete moderno a seguir tateando entre 
a selva dos textos clássicos mais díspares e de seus glosadores e 
intérpretes — de Proclo a Ficino, e mais além —, sem nunca se 
poder chegar a uma conexão entre texto e pintura atestada de 
forma documental. Afirmar sem sombra de dúvida que o elabo- 
rador do “programa” da pintura tinha presente esta ou aquela 
passagem, esta ou aquela interpretação de um determinado mito, 
é quase sempre impossível. O único critério de julgamento é dado 
pela plausibilidade e coerência da interpretação proposta. Eviden
temente, há o risco de invocar em defesa de sua própria interpre
tação textos e glosas ignorados ou ausentes ao elaborador do 
“programa” — risco que Wind reivindica, com uma interpretação 
aguda mas um pouco sofística,146 como uma característica insupri- 
mível dessas pesquisas sobre a iconografia renascentista. Mas tal 
risco traz consigo um outro bem mais grave: o de se chegar a uma 
interpretação arbitrária, mesmo que aparentemente coerente, das 
pinturas em questão. Vamos dar um exemplo, extraído do volume 
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do primeiro canto do Paraíso” — mistério que exprime

de Wind, advertindo que se trata de um exemplo extremo: um 
caso de interpretação fundada num mal-entendido textual. Nele 
podem-se discernir refletidos e acentuados, numa espécie de espe
lho deformante, os riscos do modo de procedimento de Wind 
e, em certa medida, do método inteiro. A pintura interpretada é o 
afresco de Rafael situado na Stanza delia Segnatura (Gabinete da 
Assinatura), representando Apoio e Mársias. Qual é o significado 
alegórico que se esconde por trás dessas figuras? O estudioso 
lembra, antes de mais nada, uma famosa carta de Pico a Ermolao 
Barbaro, onde, depois de uma alusão ao Banquete platônico, enun
cia-se uma contraposição entre o Mársias terreno e o Apoio celeste: 
a alma deve recolher-se e ouvir somente as melodias deste último. 
Daqui, Wind passa a examinar a invocação de Dante a Apoio (Pa
raíso I, 13-21), e em particular os versos: “Entra nel petto mio, 
e spira tue/ Sí come quando Marsia traesti/ Dalla vagina delle 
membra sue” [Entra no peito meu, e inspira-me/ Como quando a 
Mársias arrancaste/ Da bainha dos membros seus]. Os versos são 
interpretados assim: "... e infunde-me com teu espírito como 
fizeste a Mársias quando arrancaste a pele dele” (. . . and so infuse 
me with your spirit as you did Marsyas when you tore him etc.).147 
Trata-se de um evidente mal-entendido: Dante não invoca minima
mente para si o suplício de Mársias como passagem obrigatória para 
a regeneração espiritual, mas limita-se a invocar de Apoio a inspi
ração para cantar melodias sublimes como as que o deus cantou 
durante a disputa com Mársias (“Spira tue/ Sí come quando 
Marsia traesti...” [Inspira-me como quando a Mársias arran
caste. . . ]). Mas essa interpretação errônea — “para obter o ‘ama
do louro’ de Apoio o poeta deve passar pela agonia de Mársias”, 
comenta Wind 148 — é imediatamente “comprovada” pelo fato de 
que o afresco de Apoio e Mársias encontra-se entre a Disputa 
e o Parnaso, ambos com a presença de Dante, uma vez entre os 
teólogos e uma vez entre os poetas. Isso para Wind é uma confir
mação de que o Apoio e Mársias “é um exemplo de teologia poé
tica, que representa um mistério pagão colocado por Dante no
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de Dantc
do historiador.a Einfühlung [empatia] 

que essa leitura neoplat
Em todo caso, o fato de 

encontre, aos olhos de

grau de coerência interna e correspondência entre textos e ima
gens necessário para que a interpretação iconográfica seja verda
deiramente aceitável.152 Do contrário, ela se torna um instrumento 
para ler nos testemunhos figurados aquilo que se quer (e ainda 
por cima com várias “provas”). Ou seja, retorna-se (e com isso 
encerramos a digressão) ao “círculo vicioso” de que falava 
Gombrich.

VIII.

Ao propor novamente o problema irresolvido do estilo nas 
artes figurativas como antídoto aos sintomas de esgotamento das 
pesquisas iconográficas, que no passado haviam desenvolvido uma 
função tão importante de ruptura na historiografia artística, e de 
modo geral na historiografia do Renascimento, Gombrich insistia, 
como vimos, nos temas que desde o início da sua atividade cientí
fica lhe são mais caros. Eles encontraram uma formulação geral 
num livro cujo subtítulo, Estudos sobre a psicologia da represen
tação pictórica, é mais eloqüente e menos sujeito a equívocos do 

Wind, uma (pseudo) confirmação na dupla presença do poeta nos 
afrescos da Stanza delia Segnatura, deve alertar, parece-me, sobre

tormento da alma humana arrebatada pela divindade, sua agonia 
no instante em que atinge o êxtase supremo.149 Mas essa interpre
tação é insustentável. Ela se funda, como vimos, num mal-enten
dido dos versos dantescos, que não é legitimado — este é o ponto 
— nem pela carta de Pico (que alude ao mito de Mársias, mas 
não a Dante) nem pelos comentários dos séculos xv e xvi da 
Comédia (para todos eles, veja-se o comentário neoplatônico de 
Landino).150 Mas trata-se de um mal-entendido não-casual: Wind 
lê os seus autores a tal ponto com olhos de um neoplatônico flo- 
rentino que introduz, como aqui, alegorias neoplatonizantes onde 
elas não existem.151 É uma maneira um pouco curiosa de entender 
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que o título: Arte e ilusão. Quais equívocos? No prefácio à se
gunda edição inglesa, omitido na tradução italiana, Gombrich alude 
à má compreensão de alguns leitores que viram no livro uma 
defesa da arte ilusionista. Trata-se evidentemente de uma interpre
tação devida à obtusidade ou a uma animosidade polêmica, mesmo 
sendo retomada num nível mais sofisticado por R. Arnheim, numa 
resenha não sem observações agudas, mas no geral superficial e 
desfocada.153 Gombrich nunca pensou em sustentar que a arte é 
sinônimo de habilidade ilusionista. É verdade, pelo contrário, que 
o próprio assunto do livro — a problematicidade, a não-obviedade 
da representação do mundo sensível pelo artista — seria impen
sável sem o advento de uma arte figurativa. Isso é ressaltado muito 
claramente pelo próprio Gombrich no final do volume.154 Por outro 
lado, sabemos que a postura de Gombrich em relação a essas cor
rentes artísticas não é benévola: 155 daí, em parte, a polêmica de 
R. Arnheim. Mas isso não nos interessa aqui.

Falar desse esplêndido livro é difícil; ainda mais difícil seria 
falar dele com a competência necessária — de psicólogo, além de 
estudioso de história da arte. Além disso, a exposição de Gombrich 
é muito densa e cerrada, por trás da aparente fluidez e brilho do 
estilo ensaístico (o livro nasceu originalmente como uma série de 
conferências). Aqui nos ocuparemos somente de alguns problemas 
que se ligam ao discurso já começado.

Com grande riqueza de exemplos e fineza de argumentação, 
Gombrich demonstra que o artista não pode copiar a realidade 
assim como ela é ou como a vê. Tal concepção se aproxima, com 
uma comparação esclarecedora e não-casual (lembrar-se-á que 
Gombrich tentou se servir, mesmo que de maneira conscientemente 
analógica, de certos esquemas da teoria da informação para inter
pretar os fenômenos artísticos), daquela outra, antiga, sobre a 
língua como nomenclatura: os trabalhos de Worf, em particular, 
ressaltaram que “a língua não tanto nomeia coisas ou conceitos 
preexistentes quanto, pelo contrário, articula o mundo das nossas 
experiências”. Analogamente,
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Ao construir esse modelo,

ma da leitura da imagem” 160 — é forçado a escolher entre várias 

em consideração os meios à sua disposição.157 Além disso, como 
Gombrich demonstra muito bem, a representação da realidade 
seria impossível sem a intervenção de um “esquema” — um es
quema provisório, talvez muito rudimentar ou até casual, sucessi
vamente modificado através do processo, bastante conhecido pelos 
psicólogos, de trial and error.™ Uma evidente confirmação disso 
é dada, entre outras coisas, por aquilo que Gombrich define como 
“patologia da representação”, isto é, os erros devidos à interven
ção de um “esquema” discordante da realidade (o litografo do 
início do século xix que desenha como se fossem agudos os arcos 
semicirculares do portal da catedral de Chartres, porque os arcos 
de uma catedral gótica devem ser agudos). O “esquema” é, por
tanto, uma das palavras-chave do livro; notou-se, porém, que o 
autor lhe confere acepções sempre diversas, gerando uma certa 
confusão no leitor.159 Em todo caso, essa descoberta da importân
cia decisiva do “esquema”, dessa conjetura inicial destinada a ser 
continuamente corrigida e modificada, leva enfim Gombrich à 
primeira proposição do seu tema: o artista pode copiar a realidade 
referindo-se unicamente a outros quadros (primeira parte: “Os 
limites da semelhança com o verdadeiro”). A segunda proposição 
é, de certa maneira, o inverso da primeira: Gombrich demonstra 
(terceira parte: “A parte do observador”) que a leitura de uma 
imagem nunca é óbvia, na medida em que o observador se depara 
sempre com uma mensagem ambígua — “a ambiguidade”, escreve 
ele a um certo ponto, “é evidentemente a chave de todo o proble- 

artista deve antes de mais nada levar 

a interpretação correta. Os mais típicos achados da pintura “ilu
sionista” ou, se se preferir, naturalista (a pincelada, a perspectiva 

os estilos. . . diferem na seqüência das suas articulações e no nú
mero de perguntas que permitem que o artista coloque. Por outro 
lado, a informação que nos chega do mundo visível é tão com
plexa que nenhuma figuração jamais poderá vertê-la integralmen
te. Isso não se deve à subjetividade da visão, mas à sua riqueza. .. 
Não se trata da documentação de uma experiência visual, mas 
da fiel construção de um modelo relacional.156
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linear) requerem, para ser interpretados corretamente, um olho 
exercitado, capaz de testar a imagem com base numa experiência 
vivida. Não podemos citar aqui os argumentos de Gombrich a 
propósito; vejamos, porém, suas conclusões:

Nesses fatos devemos procurar a razão última de por que a arte 
tem uma história, e uma história de tanta amplitude e complexi
dade. Ler a imagem criada pelo artista significa mobilizar as 
nossas lembranças e nossas experiências do mundo visível e testar 
essa imagem mediante projeções tentativas. Para ler o mundo 
visível em termos de arte, temos de fazer o contrário. Devemos 
mobilizar as nossas lembranças e nossas experiências de quadros 
vistos e testar o motivo projetando, também neste caso por ten
tativas sucessivas, lembranças e experiências, dentro de um quadro 
delimitado.161

São esses fatos psicológicos que explicam aquele fenômeno 
“bastante surpreendente” que é a “estabilidade dos estilos na 
arte”.162 Sobre essa “estabilidade”, por outro lado, Gombrich já 
insistira em sua bela, e a justo título afortunada, Story of art.™ 
Esse destaque dado à importância das convenções artísticas e ao 
valor da tradição é o aspecto secundário positivo, por assim dizer, 
da polêmica contra as interpretações “expressionistas” da história 
da arte. Além disso, ele se liga estreitamente à tentativa, já invo
cada, de aplicar a teoria da informação à análise dos fenômenos 
artísticos. Não só a “novidade” de uma mensagem é apreciável 
apenas se referida a uma tradição, como também a sua própria 
decodificação pressupõe a existência de um âmbito circunscrito 
de escolhas — do contrário, ressalta Gombrich, a comunicação 
seria impossível.164 Mas é correto afirmar, como faz Arnheim na 
resenha já mencionada, que tal destaque à importância da tradição 
retira a Gombrich a possibilidade de explicar aquilo que mais lhe 
interessa: ou seja, por que a arte tem uma história? 165 A explica
ção da estabilidade do estilo vem talvez em detrimento da expli
cação da transformação do estilo?

A algumas das objeções de Arnheim o próprio Gombrich 
respondeu antecipadamente.166 Mas Arnheim certamente indica 
uma dificuldade real, ao observar que, segundo Gombrich, as 
transformações estilísticas se dão quando o artista confronta seu 
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esquema com a natureza, conseguindo assim romper a cadeia do 
estilo tradicional para alcançar uma verdade representativa maior 
ou diferente. Não que, como supõe Arnheim, essa reivindicação 
da “verdade representativa” seja inconciliável com a ênfase sobre 
a importância dos esquemas oferecidos pela tradição aos fins da 
representação pictórica: Gombrich refutou decididamente qualquer 
ampliação relativista das suas conclusões a esse respeito, ressal
tando que, se em cada representação intervém um esquema, é 
possível porém falar de representações mais ou menos corretas.167 
O problema, contudo, é sempre o mesmo pressentido por 
Arnheim: por que em determinados períodos históricos escolhem- 
se esquemas diferentes, que comportam representações mais ou 
menos corretas da realidade? Será que isso não acontece, indaga 
Arnheim, pela mudança das atitudes em relação à vida e ao mun
do? 168 Segundo Arnheim, “a história da arte é precisamente a 
das mudanças dessas concepções” — afirmação inaceitável, porque 
perde de vista precisamente o objeto específico da história da arte 
(as pinturas, as estátuas, os edifícios), que acaba por se dissolvei 
numa genérica e nebulosa “história das concepções de mundo”. 
Por outro lado, a definição de “história da arte” proposta por 
Gombrich, e contra a qual polemiza Arnheim, é certamente limi
tada demais. Depois de ter mostrado brilhantemente como Cons- 
table via a paisagem inglesa através dos quadros de Gainsborough, 
e Gainsborough através dos quadros de Ruysdael e dos pintores 
holandeses em geral, Gombrich, efetivamente, declara: “E os ho
landeses, de onde haviam derivado o repertório? A resposta a tal 
tipo de pergunta é exatamente o que conhecemos como ‘história 
da arte’. Todos os quadros, como disse Wõlfflin, devem mais a 
outros quadros do que à observação direta”.169 Mais uma vez, 
parece claro que, para Gombrich, afirmar que a arte tem uma 
história significa simplesmente ressaltar que as várias manifesta
ções artísticas não são expressões sem relações entre si, mas anéis 
de uma tradição.170 O problema da modificação do estilo perma
nece aberto.

Antes de ver como Gombrich enfrentou esse problema (coisa 
que Arnheim, estranhamente, deixou de fazer em sua resenha),
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recapitulemos o que fizemos até aqui. Viu-se como Gombrich, 
partindo de uma recusa das interpretações “expressionistas” da 
história da arte, que estabelecem conexões imediatas (“fisiogno- 
mônicas” ou outras), ou em todo caso apressadas, entre obras de 
arte e situações históricas psicológicas, acabara por acentuar ao 
extremo a importância da tradição na história da arte, mostrando 
que a representação pictórica da realidade se torna possível, lite
ralmente, pela existência de outras obras de arte, conseqüente- 
mente colocando como tarefa — mais que principal, exclusiva da 
história da arte — a reconstrução dos vínculos e relações de 
dependência ou contraposição que unem entre si cada uma das 
obras de arte. Basta lembrar uma vez mais a declaração de Saxl, 
segundo a qual o problema mais urgente da história da arte era o 
de relacioná-la “com outros ramos da história: política, literatura, 
religião, filosofia”, para captar a diversidade das duas formulações. 
Acresça-se a título de confirmação o fato de Gombrich, depois de 
se referir à noção warburguiana de Pathosformeln, afirmar:

A importância por ele [Warburg] atribuída ao fato de que os 
artistas do século xv, até então considerados paladinos da pura 
observação do verdadeiro, tivessem se servido com tanta fre- 
qüência de fórmulas derivadas, provocou grande efeito. Graças 
ao seu interesse pelos tipos iconográficos, seus seguidores verifi
caram, em escala sempre maior, que a dependência de uma tradi
ção é regra também para obras de arte do Renascimento e do 
Barroco, que até então haviam sido consideradas simplesmente 
naturalistas.171

Aqui, é evidente que Gombrich reinterpreta sutilmente a tra
dição warburguiana, transferindo para ela os seus próprios 
problemas — mesmo tratando-se de problemas que os estudiosos 
ligados mais estreitamente àquela tradição haviam deixado em 
aberto, ou haviam resolvido com excessiva rapidez. E o próprio 
Gombrich aludiu implicitamente a esse redirecionamento da pes
quisa quando, numa comovida lembrança de Bing, falou do ceti
cismo das novas gerações, crescidas numa tradição acadêmica dife
rente, nos confrontos com a Kulturivissenschaft em que amadu
receram os problemas de Warburg — ceticismo de que Gombrich 
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certamente partilha.172 Por outro lado, a própria Bing tinha cons
ciência desse surgimento de novos problemas e novas orientações 
científicas no âmbito mesmo da tradição warburguiana, na medida 
em que, ao apresentar os textos do seu mestre ao público italiano, 
convidava a uma retorno à fonte, isto é, aos textos de Warburg, 
para medir a imprecisão e a generalidade da expressão “método 
warburguiano”, usada a propósito de pesquisas tão diferentes 
como as que nasceram ao longo de mais de quarenta anos no âm
bito do Instituto.

Poder-se-ia concluir que a orientação imprimida por Gom- 
brich, com suas geniais pesquisas, em direção à tradição warbur
guiana implica, de um lado, um ganho (o aprofundamento dos 
problemas do estilo pictórico graças aos instrumentos oferecidos 
pela psicologia) e, de outro, uma perda (o reduzido interesse pela 
relação recíproca entre os vários aspectos da realidade histórica e 
os fenômenos artísticos).173 Tratar-se-ia de uma conclusão de forma 
alguma restritiva — é evidente que a única maneira de manter viva 
uma tradição de estudos é fecundá-la com contribuições novas —, 
mas limitada. E necessário, antes de mais nada, ver como Gombrich 
resolve, no interior da perspectiva teórica por ele adotada, o pro
blema crucial da modificação dos estilos.

IX.

Art and illusion traz uma tripla dedicatória: a Emanuel 
Loewy, Julius von Schlosser e Ernst Kris, que Gombrich declara 
seus mestres. Em colaboração com Kris — já aluno de Schlosser, 
que depois passou dos estudos de história da arte para a psicanálise 
— Gombrich publicou em 1937-8 um ensaio com o título “Prin
cipies of caricature”.174 Nele, depois de ressaltar que a caricatura 
propriamente dita nasce no final do século xvi, no ambiente dos 
Carracci, os autores perguntavam-se o porquê desse nascimento 
relativamente tardio. Descartada a hipótese insustentável que in
terpretava esse atraso à luz da evolução da habilidade manual dos 
pintores e desenhistas, Kris e Gombrich detiveram-se na correla
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ção, aventada por Brauer e Wittkower, entre o nascimento da 
caricatura e o emergir contemporâneo da individualidade e do 
sentido do cômico. Mas também se recusava essa explicação: em 
primeiro lugar, porque os dois fenômenos não são realmente coin
cidentes (talvez porque no Renascimento estivesse ausente a des
coberta do indivíduo ou o sentido do cômico?); em segundo 
lugar, por motivos de caráter geral. O historiador da arte recorre 
à literatura, o historiador da literatura recorre à arte, e ambos re
correm à filosofia quando não conseguem explicar determinados 
problemas surgidos dentro de suas disciplinas. Essas trocas inter- 
disciplinares, apesar de fecundas, não podem mascarar o problema 
metodológico da “explicação” histórica. Visto que o historiador 
tem de lidar com acontecimentos irrepetíveis, o conceito de expli
cação há de ser usado com cautela. Mas a caricatura é um fenô
meno, além de histórico, psicológico, e enquanto tal insere-se num 
processo repetível e descritível.175 E, de fato, a explicação do me
canismo da caricatura era buscada pelos autores no terreno psico
lógico, e individuada, nas pegadas de um célebre texto de Freud, 
na analogia entre caricatura e chiste.176

Tudo isso é importante, em primeiro lugar porque Gombrich 
voltou recentemente a esse texto de Freud para tornar a propor 
sua interpretação dos fenômenos artísticos,177 e em segundo lugar 
porque as dúvidas expressas naquele distante ensaio a propósito 
da explicação histórica retornam numa passagem crucial de Art 
and illusion. A necessidade de “explicar” aquilo que ele define 
como “a revolução grega”, isto é, a passagem decisiva para a his
tória da arte ilusionista, da arte egípcia à arte grega, fez com que 
Gombrich abandonasse (como antecipara na aula inaugural de 
1957)178 o terreno da psicologia: a essa altura, as antigas dúvidas 
sobre a explicação histórica acometem-no novamente.179 Quase que 
com relutância, ele introduz um conceito novo — o conceito de 
“função” (function). É a função diferente desenvolvida pela arte 
no Egito e na Grécia que explica essa transformação decisiva do 
estilo. No Egito, requeria-se uma arte funerária de tipo picto- 
gráfico, capaz de representar não acontecimentos mutáveis, mas,
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Grécia,

conforme 
traídas ao

uma concepção religiosa precisa, situações típicas sub- 
fluxo temporal — o “o quê”, não o “como”.180 Na 

surgimento de uma liberdade alhures desconhecida na 
narrativa de episódios míticos e a conseqüente possibilidade, por 
parte do artista (pense-se em Homero), de voltar a atenção para 
aspectos marginais e transitórios da realidade, para o “como” 
além de para o “o quê”, provocou uma espécie de reação em cadeia 
que levou os escultores a representar de modo novo, não pictográ- 
fico ou esquemático, o corpo humano.181 Assim, esse conceito de 
“função” leva Gombrich a romper com o círculo mágico das pin
turas que se parecem com outras pinturas, ou que procuram resol
ver problemas formais postos por outras pinturas: “a forma de 
uma representação”, escreve ele, “não pode ser separada do seu 
fim e das exigências (requirements) da sociedade onde aquela de
terminada linguagem visual é válida”.182 Portanto, as grandes mu
danças do gosto explicam-se, para Gombrich, pela mudança das 
“exigências ’, que por outro lado nunca aparecem ditadas por mo
tivos meramente estéticos. Vejam-se as páginas sobre o fim da arte 
clássica:

O surgimento das novas religiões orientais reduzira a sua função 
(functiori). Talvez a inevitável banalização da imagem, em con- 
seqüência da difundida habilidade técnica e do gosto pelo virtuo
sismo, tenha tornado vulnerável a arte da “mimesis”. Na época 
de Augusto já se notam sinais de uma mudança no gosto, que se 
orienta para modos mais arcaicos e revela admiração pelas formas 
misteriosas da tradição egípcia. [As fórmulas existentes tiveram de 
se adaptar] às novas exigências de solenidade imperial e revelação 
divina. No curso desse processo de adaptação, as conquistas do 
ilusionismo grego foram progressivamente deixadas de lado. À 
imagem não mais se puseram perguntas acerca do “como” e do 
“quando”; ela se reduziu ao “o quê”, à exposição impessoal. E, 
como cessaram as perguntas do observador à imagem, assim ces
saram também as do artista à natureza. O esquema não foi sub
metido à crítica e corrigido, c assim seguiu o impulso natural em 
direção ao estereótipo mínimo... [Nos mosaicos de Ravenna] 
a arte voltou a ser um instrumento, e uma mudança de função 
(function) dá lugar a uma mudança de forma.183
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Mas com as “perguntas do observador à imagem” entra em jogo 
uma nova noção, a de mental set — termo verdadeiramente crucial 
no livro, que o tradutor italiano verte ora como “enfoque mental” 
[messa a fuoco mentale], ora como “postura mental” [atteggia- 
mento mentale], A mudança da “função” da arte (que para Gom
brich está na origem da mudança da forma) pressupõe, por um 
lado, o aparecimento de “exigências” diferentes, ligadas por exem
plo “às novas exigências de solenidade imperial e revelação divi
na”, e, por outro, uma postura diferente por parte do espectador. 
A importância da noção de mental set provém diretamente da 
concepção da arte como “mensagem”, como “comunicação”.

Cada cultura e cada comunicação [escreve Gombrich] fundam-se 
no jogo recíproco de expectativa e observação, isto é, sobre os 
altos e baixos de satisfação e frustração, suposições corretas e 
movimentos errados que constituem a nossa vida cotidiana. . . A 
experiência da arte não se subtrai a essa regra geral. Um estilo, 
tanto quanto uma cultura ou uma mentalidade difundida, deter
mina um certo horizonte de expectativa, uma postura mental 
(mental set) que registra todos os desvios e modificações com 
sensibilidade mais aguda.184

Certa feita, Gombrich comparou a comunicação artística ao 
telégrafo sem fio.185 Retomando a comparação, podemos extrair do 
livro de Gombrich uma seqüência do tipo: requirements-function- 
form-mental set. No pólo transmissor, temos as “exigências” 
(não só estéticas, mas políticas, religiosas e assim por diante) feitas 
pela sociedade “onde aquela determinada linguagem visual é vá
lida”; no pólo receptor, temos o mental set, isto é, segundo a 
definição de Gombrich, “as atitudes e expectativas que influen
ciaram as nossas percepções e vão nos dispor a ver ou ouvir uma 
coisa em vez de outra”.186 Mas é claro que essas noções e suas rela
ções recíprocas colocam uma série de problemas que ultrapassam 
a afirmação de Wõlfflin, adotada por Gombrich, de que “todos os 
quadros devem mais a outros quadros do que à observação direta”, 
e que não podem ser resolvidos nem pela psicologia, nem pela teo
ria da informação, nem por uma história da arte que se limite a 
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tória (política, religiosa, social assim por diante) é casual ou não.

história política, religiosa, social, das

novas perguntas sobre

entre fenômenos artísticos

vínculo entre forma e função na arte,

Os trabalhos mais recentes de Gombrich, mesmo incluindo um 
notável ensaio sobre “The early Mediei as patrons of art: a survey 
of primary sources”, que significativamente retoma temas warbur- 
guianos, ainda que com um espírito diverso, não oferecem uma

talvez possamos suscitar novos contatos com a sociologia e a antro
pologia. Mas isso, em larga medida, pertence ao futuro”189 —, 
acaba-se por se perguntar se o silêncio sobre os contatos com a his-

mentalidades etc.), expulsa silenciosamente pela porta, torna a en
trar pela janela. É claro que se deve considerar assente a recusa das 
conexões “fisiognomônicas”, ou de qualquer forma imediatas ou 
superficiais. Todavia, ao ler, no final do prefácio escrito expressa
mente para a edição italiana de Art and illusion, o programa de 
pesquisas prudentemente esboçado por Gombrich — “Ao colocai

localizar os empréstimos realizados entre os vários pintores ou 
escolas pictóricas.187 Certamente, tais empréstimos, tal “viscosida
de” extraordinária da tradição artística são fatos reais e importan
tes — Gombrich demonstrou-o de forma definitiva. Mas eles são 
incapazes de explicar não só as profundas mudanças verificadas 
no interior dessa tradição, como até mesmo a comunicação que se 
instaura entre um artista e seu público. Isso foi reconhecido pelo 
próprio Gombrich quando, depois de se referir ao “controle que 
o virtuose sabe exercer sobre seus meios expressivos” e àquele 
“sentido dos valores essenciais que lhe permite eliminar o que po
deria haver de redundante, visto que pode contar com um público 
que aceita o jogo e sabe captar as alusões”, acrescentou: “O con
texto social em que [isso] ocorre foi pouquíssimo estudado. Seja 
como for, é claro que o artista cria sua elite, e a elite cria seus 
artistas”.188 Que isso ocorra é claro; já o modo como ocorre perma
nece um tanto obscuro. O mesmo conceito, pressuposto em Art and 
illusion, da arte como comunicação coloca problemas que precisam 
ser resolvidos num contexto mais amplo. A história (as relações 
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resposta precisa a essa indagação.190 É com curiosidade, digamos 
até com impaciência, que o leitor que acompanhou a originalíssima 
produção desse grande estudioso aguarda os desenvolvimentos pos
teriores.
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