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Resumo 
 
O texto apresenta um recorte do quadro teórico da historiografia da arte que fundamentou 
reflexão que tem orientado a constituição da metodologia do Projeto de Pesquisa 
Gameduca: ensino da história da arte com jogos digitais que integra o Projeto Fomento ao 
Uso das Tecnologias de Comunicação e Informação nos Cursos de Graduação - TICs da 
CAPES. Essa reflexão nasceu do estudo da relação conceitual entre a Biblioteca de Aby 
Warburg e seu Atlas Mnemosyne associado ao Projeto das Passagens de Walter Benjamin 
e ao Museu Imaginário de André Malraux. Essa associação se plasmou na especulação 
sobre os modelos epistemológicos da produção e do ensino da história da arte frente à 
utilização de reproduções fotográficas, donde a investigação a respeito da possibilidade do 
reconhecimento de categorias epistêmicas e processos cognitivos específicos. 
 
Palavras-chave: historiografia da arte; objeto de aprendizagem, museu imaginário, Atlas 
Mnemosyne, Biblioteca Warburg 
 
 
Sommaire 
 
Le texte présente un découpé du cadre théorique de l’historiographie de l’art qui a 
fondamenté la reflection em orientant la constituition de la méthodologie du Projet de 
Recherche Gameduca: ensino da história da arte com jogos digitais qu’intégre le Projet 
Fomento ao Uso das Tecnologias de Comunicação e Informação nos Cursos de Graduação 
- TICs da CAPES. Cette réflection est née de l’étude de la relation conceptual entre la 
Bibliothèque de Aby Warburg et son Atlas Mnemosyne associé a le Projet des Passages de 
Walter Benjamin et à le Musée Imaginaire de André Malraux. Cette association a si plasmée 
dans le spéculation sur les modèles episthemologiques de production et enseignement de 
l’histoire de l’art devant l’usage des reproductions photographiques, d’òu l’investigation sur le 
reconnaissance des categories epistémiques et processus cognitives espécifiques. 
 
Mots-clés: historiographie de l’art; object d’apprentissage; musée imaginaire, Atlas 
Mnemosyne; Bibliothèque Warburg 
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Este texto trata da reflexão sobre historiografia da arte que fundamentou o Projeto 

de Pesquisa Gameduca: ensino da história da arte com jogos digitais que integra o 

Projeto Fomento ao Uso das Tecnologias de Comunicação e Informação - TICs, nos 

Cursos de Graduação (Edital n° 15/2010 da CAPES), realizado no Departamento de 

Artes Visuais da Universidade de Brasília.  

O Projeto Gameduca é uma ferramenta didática que propõe uma Metodologia do 

Ensino de História da Arte para o Ensino Médio e Superior. Ele visa estimular a 

prática de pesquisa e crítica dos estudantes, relacionadas a várias estruturas que 

envolvem o estudo desta disciplina. Este instrumento de aprendizagem é concebido 

como um espaço expográfico virtual para que educadores e estudantes possam 

utilizá-lo em atividades de pesquisa e ensino-aprendizagem da História da Arte.  

Embora a presente discussão se restrinja ao campo da História da Arte e da 

Historiografia da Arte, vale ressaltar que o conceito do Objeto de Aprendizagem e 

Jogo Social em Rede GAMEDUCA parte simultaneamente de três quadros teóricos: 

aquele que sustenta seu desenvolvimento tecnológico que responde ao Design de 

Interação; aquele que permite pensar sua utilização pedagógica por estudantes 

orientados por docentes, fazendo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs); o quadro teórico alicerçado na proposta de uma história crítica 

de arte, conforme o que segue.  

A vertente da História da Arte que orienta esta reflexão coloca-se a si própria em 

questão em um movimento crítico, regida pela inquietação de revisar suas próprias 

bases epistemológicas. Tal movimento infraestrutural demanda a discussão teórica e 

metodológica, o que implica a metodologia do ensino de história da arte que se 

reporta ao estado atual das questões da própria produção de seu conhecimento.  

O ensino de história da arte busca hoje se desprender da abordagem meramente 

biográfica e do saber enciclopédico que exime o educador e o estudante do 

exercício especulativo, assim como o respectivo processo de ensino-aprendizagem 

procura retornar à salutar prática da leitura crítica de imagens. A expressão “leitura 

crítica” aqui utilizada não está restrita a uma abordagem semiótica ou puramente 

formalista, mas pretende colocar em jogo a percepção da obra de arte crivada pelo 

confronto entre diferentes abordagens historiográficas da arte.   
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Quando se pensa no ensino da história da arte, as ferramentas que permitem 

empreender um estudo que tome o vulto do corpo teórico dessa disciplina, há que se 

contestar livros e apostilas didáticos e paradidáticos que repousam em bases 

teóricas que não buscam problematizar a disciplina, limitando-se a reproduzi-la a um 

corpo doutrinário de uma história da arte estática e dogmática. Mas o ensino 

considerado sério e consistente da história da arte em suas matrizes mais 

contemporâneas pode mostrar-se defasado do apelo que as novas tecnologias 

exercem sobre o alunado.  

Mas esse problema se encontra apenas na superfície da questão que tem como 

cerne buscar uma estrutura de ensino-aprendizagem da história da arte homóloga 

aos seus recentes desenvolvimentos. O objeto de arte é complexo e se relaciona a 

diversas áreas do conhecimento, tornando-se privilegiado para centralizar o 

processo de transversalização das disciplinas. No ensino convencional, a obra de 

arte por ficar isolada como produto elitista e inacessível aos alunos, encastelada em 

museus, à exceção aos programas educativos que objetivam o ensino em espaços 

museais, mas que muitas vezes aderem de modo contingente ao ensino regular.  

Se as críticas à indústria cultural direcionadas às novas tecnologias têm como 

principal argumento a forte atração exercida pelas mídias eletrônicas e ao mesmo 

tempo o ensino for mantido atrelado unicamente às tecnologias tradicionais de 

ensino, podem-se colocar três questões: por que não lançamos mão dessas novas 

tecnologias; quais as implicações de tal adoção e de que modo ela pode ocorrer? 

Sob o olhar da equipe de docentes que coordena o Gameduca seria um grave erro 

tentar transpor para as novas mídias as fórmulas antigas de compêndios escolares 

ou apostilas de história da arte. Esta falácia revelaria a falta de compreensão dessas 

mídias e a baixa eficiência desta pseudo-tradução de uma mídia eletrônica utilizada 

como livro virtual. 

A mídia, veículo, não é apenas no equipamento que porta física ou virtualmente a 

mensagem. É o meio que impregna a mensagem ao mesmo tempo em que é 

impregnada por ela, frequentemente identificando-se a ela. O Projeto Gameduca 

busca investigar na potencialidade das novas tecnologias de informação e 

comunicação podem afetar os processos cognitivos do estudante de história da arte, 

explorando a abertura heurística que tais tecnologias apresentam. A capacidade de 
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criar novos paradigmas de agenciamento de saberes – e não de sua acumulação –, 

é a possibilidade de buscar outros modos de associar idéias e imagens, de transpor 

fronteiras categoriais, de perceber como o conhecimento pode se dobrar e 

desdobrar em outros campos, ultrapassando as metáforas limitadoras. 

Ao invés de procurar a chave dessa possibilidade em meios exógenos à teoria e 

história da arte, é justamente no seio da teoria da arte que encontramos o nexo para 

dar conta da complexidade deste Projeto. Os instrumentos conceituais para agenciar 

tal processo nasceram do estudo da obra do historiador da arte Aby Warburg (1866-

1929), recentemente visitado por historiadores da arte como Georges Didi-

Huberman (1953). Outras referências que permitiram compor um quadro teórico com 

as pretensões pedagógicas e tecnológicas deste Projeto contratam com propostas 

afins de revisão epistemológica da história e da história da arte, como é o caso da 

abertura crítica do olhar por Walter Benjamin (1892-1940), da questão do olhar 

moderno sobre os museus por André Malraux (1901-1976) e ainda da própria 

criação poiética de Jorge Luís Borges (1899-1986).  

Aby Warburg   

Ao afastar-se do viés biográfico de Carl Justi (1832-1917) – professor proveniente da 

Escola de Viena – que orientou Abraham Moritz Warburg no curso de história da arte 

em Bonn desde 1886, o jovem Aby se interessou pela história das religiões com 

Hermann Usener (1834-1905) e pela relação entre a história da cultura e a 

psicologia com Karl Lamprecht (1856-1915). Após dois anos de pesquisa sobre a 

Primavera (c.1482) e La Nascita di Venere (1482-1485) de Sandro Botticelli (1445-

1510), em Firenze, Warburg doutorou-se, em 1895, sob a orientação de Hubert 

Janitschek (1846-1893), em Strasbourg. Sua tese buscava fundamentar uma teoria 

da empatia que abriria caminho para a futura conceituação de Pathosformeln  

gestos intensos, condensados, reconhecíveis desde o campo das artes visuais até 

os códigos gestuais de uma sociedade. 

É desta época o estudo sobre os desenhos de Bernardo Buontalenti (1536?-1608), 

em que repercutiu a obra de Jacob Burckhardt (1816-1897), em que relacionou 

imagens da “cultura visual” do final do século XVI na Toscana com a produção de 

imagens sistematizada como norma culta – antevendo seu último projeto, o 
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Bilderatlas Mnemosyne. A pesquisa de Warburg sobre os rituais da cultura Hopi, no 

Novo México (Estados Unidos), entre 1896 e 1897, permitiu a abertura de seu objeto 

à sua dimensão antropológica. Nos primeiros anos século XX (1902-1904), 

paralelamente ao início da sistematização de sua biblioteca iniciada em 1886, a 

pesquisa sobre os afrescos da Capella Sassetti da Igreja de Santa Trinità, em 

Firenze, conduziu-o à complexidade das relações entre os ambientes artísticos 

italianos e do Norte da Europa, abalando a noção predominantemente estilística 

então disseminada pela história da arte.  

Ainda no final dessa década, Warburg rompeu novamente com o establishment 

acadêmico ao aproximar-se das obras de Franz Boll (1867-1924) e Franz Cumont 

(1868-1947) sobre as representações astrológicas e mitológicas no Renascimento. 

Esse interesse levou Warburg a receber a colaboração do jovem Fritz Saxl (1890-

1948), e à condução do estudo sobre os afrescos do Palazzo Schifanoia, em 

Ferrara, pintados por Francesco Del Cossa (c.1430-c.1477).  

Três anos antes, em 1909, Warburg e a esposa Mary Hertz (1866-1934) haviam se 

fixado em Hamburgo, onde foi instalada sua biblioteca. Em 1918, sob a pressão da 

Grande Guerra, a afecção mental do historiador da arte agravou-se. No ano 

seguinte, a família nomeou Saxl o diretor de sua Biblioteca, que se transformou em 

um instituto, passando a funcionar como centro de pesquisa aberta a estudiosos, 

alguns dos quais iriam nuclear a vertente iconográfica/iconológica da história da arte, 

celebrizada por Erwin Panofsky (1892-1968). Em 1926, a Kulturwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg – KBW (Biblioteca da Ciência da Cultura Warburg) foi transferida 

para um edifício na mesma cidade, até o traslado para a Inglaterra em 1933 – para 

salvaguardá-la dos interesses nazistas –, integrando-se ao Warburg Institut, 

vinculado em 1944 à University of London (SAXL, 1970, p. 333-338).     

Warburg continuou a pesquisar, após a internação (1919-1924) com a colaboração 

de seus discípulos Saxl e Gertrud Bing (1892-1964), até sua morte, em 1929. 

Destacam-se os esforços da intensa produção de Warburg e seus colaboradores em 

diversos trabalhos que culminam os milhares de páginas escritas por ele, em 

especial a constituição do Bilderatlas Mnemosyne, desenvolvido entre 1924 e 1929. 

Kulturwissenchafliche Bibliothek Warburg1 
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Interessa entender a postura de Aby Warburg diante da história da arte expressa 

nas especificidades de seus conceitos2 para nos aproximarmos da dimensão 

epistemológica de sua proposta. Além de se desdobrar no processo crítico desta 

disciplina hoje por historiadores da arte como Georges Didi-Huberman (1953), o 

estudo de suas propostas é fundamental para a compreensão da metodologia do 

Projeto Gameduca. 

Em cada estudo de caso, o historiador da arte penhorou o imperativo da submissão 

da história da arte a um integral e "violento processo crítico". Esse princípio 

metodológico partia da associação entre imagens, de modo a desencadear uma 

crise e "uma verdadeira desconstrução das fronteiras disciplinares" por meio do 

constante deslocamento “no pensamento, nos pontos de vista filosóficos, nos 

campos do saber, nos períodos históricos, nas hierarquias culturais, nos lugares 

geográficos" (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 33) e nos modelos de tempo.  

Tais deslocamentos ininterruptos indicam a compreensão da historiografia da arte 

como uma atividade em movimento crítico provocado por deslocamentos 

metodológicos que desencadeavam um coerente deslocamento epistemológico. Isto 

se torna claro quando o próprio Saxl reconhece que a lógica da organização da 

KBW dava a perceber os próprios percursos da investigação warburguiana, ou seja, 

de como ele chegara a certos problemas que eram tão novos que não poderiam ser 

classificados em qualquer disciplina conhecida (SAXL, 1970, p. 327). 

Este movimento deveria atravessar a história da arte ao manifestar um alargamento 

e uma multiplicação dos pontos de vista sobre a imagem, intervindo na relação 

sujeito-objeto nos campos histórico, psicológico, estético e antropológico. O modelo 

teórico pretendido se aproxima de uma arqueologia3 dinâmica que não buscava 

sedimentos estáticos acumulados com o tempo. Este movimento transverso 

implicaria o pensamento como um "momento energético", pois estar diante da 

imagem seria estar "diante de um tempo complexo", apenas provisoriamente 

configurado e que se reconfiguraria dinamicamente mediante movimentos análogos, 

sendo a consequência deste «alargamento metodológico das fronteiras» a 

“desterritorialização da imagem e do tempo que exprime a historicidade" (DIDI-

HUBERMAN, 2002, p. 39).  
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Antagônico à concepção evolucionista da história da arte como grande narrativa4, 

esta proposta prenunciava o caminho de uma "psicologia histórica da expressão 

humana" (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 39). Warburg criava ainda um diferencial 

epistemológico em relação tanto à história biográfica e autoglorificante de Vasari, 

quanto ao conceito de história universal de Hegel, desenvolvendo um "tipo inédito de 

relação entre o particular e o universal" (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 40). Os 

monumentos vasarianos e os documentos hegelianos, eram para ele vestígios de 

uma história da arte fantasmática, na dinâmica de uma sedimentação antropológica.   

Esse pensamento rizomático – que se estrutura lateralmente de modo disruptivo e 

desierarquizado (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 11-37) – e dinâmico manifesto por 

Warburg manifestou-se homologamente na montagem da KBW, reinventada 

continuamente. Seu conceito de Gesetz der guten Nachbarschaft (lei da boa 

vizinhança) entre os objetos de estudo dos livros e sua proximidade física nas 

estantes era a materialização da derrubada de fronteiras que abria problemas 

interdisciplinares e de fundo remetia à própria filosofia da história.  

Ele ignorou preconceitos sobre algumas linguagens (não) artísticas e objetos de 

estudo alheios ao universo acadêmico, motivado por um interesse antropológico que 

seria inextricável à história da arte (SAXL, 1970, p. 325-330). 

Saxl, que caracterizara a KBW como uma Problembibliothek, apresentou-a a Ernst 

Cassirer (1874-1945) em 1920, numa visita que se tornaria histórica. O jovem 

Cassirer – que viria a integrar o Círculo Warburg – entendeu que a Biblioteca não se 

distinguia pela quantidade ou qualidade de seu acervo, mas pelo dinâmico 

amálgama que unia sua coleção de livros e gravuras e catalizava “um conjunto de 

problemas concentrados na questão da sobrevivência da Antiguidade, a partir do 

qual deveria ser possível compreender e descrever os mecanismos da memória 

social, a função da memória coletiva da humanidade” (GUERREIRO).  

Ao pensar a inovação de Warburg do ponto de vista da biblioteconomia, Salvatore 

Setttis constata na KBW a prevalência de um princípio heterodoxo das organizações 

das principais bibliotecas européias. Os princípios de hierarquização e 

compartimentação do saber do homem moderno desde meados do século XIX 

reverberavam questões epistemológicas relacionadas à objetivação do 



2916 

 

 

conhecimento e à separação das áreas de interesse segundo as definições dos 

objetos de cada ciência (SETTIS, 2000, p. 114-116). 

A organização táctil e visual de sua Biblioteca era a montagem do pensamento 

sobre a imagem assentado em bases de conhecimento que não eram então 

reconhecidas como legítimas e depois passariam a ser ignoradas ou, pelo menos, 

colocadas em segundo plano pelas gerações futuras do próprio Warburg Institute 

(DURING, 2002, p. 18-24). As diferentes temporalidades manifestas naqueles livros 

reverberavam também nas imagens por meio deles pensadas. Mas a legitimidade 

desta construção fundava-se na abertura que a própria imagem demandava ao 

historiador, o que se conjugava ao desejo de constituir a história da arte como uma 

antropologia da imagem.  

A dinâmica da montagem da KBW era a encarnação de um método heurístico e 

negativo de interrogação, que não procurava a segurança das certezas 

interpretativas, mas a abertura dialética da tensão entre possibilidades que nasciam 

a partir do olhar do historiador da arte sobre a obra. Esta heurística da dialética tem 

a aporia como instrumento de trabalho e a espessura do olhar como campo de 

pensamento. O próprio Warburg se experimentou nesse deslocamento do(s) 

ponto(s) de vista, criando um terreno movediço, uma história da arte como trama de 

problemas. O deslocamento também antropológico do sujeito em relação ao seu 

objeto de estudo alargou o campo fenomenal da disciplina, abrindo as imagens e 

suas poéticas formais à complexidade de subdeterminações e, a partir daí, 

colocando o problema do estilo como “(...) problema de agenciamentos e de 

eficácias formais, conjugando sempre o estudo filológico do caso singular com a 

aproximação antropológica das relações que tornam essas as singularidades 

histórica e culturalmente operatórias” (DIDI-HUBERMAN, 2002, p. 46). 

Com frequência se vê a analogia entre a KBW e a noção de labirinto, desde antes 

de Saxl relatar o comentário de Cassirer, referindo-se à Biblioteca como uma "soma 

de problemas um labirinto no qual acabaria se perdendo (SETTIS, 2000, p. 111-

112). É possível estabelecer, segundo a conceituação de Penelope Doob, que a 

Biblioteca de Warburg seria um labirinto multicursal (DOOB, 1982, p. 46-51), cujo 

desenho pode ser construído enquanto se lhe percorre, nele penetrando e 

permitindo-se vivenciá-lo para compreender a lógica de sua configuração, donde se 

pode analisá-lo, mas sempre de modo projetivo. Diferentemente de um labirinto 
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unicursal, não seria possível garantir seu trajeto de saída por meio do fio condutor. O 

próprio Warburg inaugurou a metáfora do labirinto, fazendo referência à questão 

condutora da Biblioteca (GUERREIRO), não utilizando-o, contudo no sentido linear 

do fio condutor, mas como a tônica problemática de sua constituição/montagem. 

A sedimentação antropológica percebida por Warburg como associações de 

imagens iluminam instantes reveladores de estratos espaço-temporais da história da 

arte como história das imagens. Estratos prospectivos da memória coletiva, que não 

podem ser compreendidos meramente como camadas arqueológicas, mas como 

diferentes níveis de relação sujeito-objeto. A Biblioteca como labirinto é uma trama 

tridimensional que, na relação com o sujeito, apresenta-se e se modifica em função 

de sua relação com o objeto-mundo mediante cada deslocamento do sujeito diante 

das configurações plasmadas pelas associações a cada entrada de um tema novo. 

Esses contínuos deslocamentos talvez possam ser relacionados também às 

prospecções warburguianas na história da arte. O procedimento de Warburg evoca o 

contínuo desencaixe cognitivo suscitado por cada passagem de um objeto a outro 

em seus estudos, motivado pela guten Nachbarschaft: a aproximação 

transdisciplinar dos livros que portam e imagens aos objetos estudados. Esses 

saltos não formavam uma continuidade lógica, evidenciando a presença de um 

circuito ambíguo do percurso mental de Warburg, desvelado por cada brecha, cada 

fenda geológica que abria a imagem em diferentes camadas temporais.  

A associação propiciada pela ruptura espaço-temporal de um pensamento 

transgressivo atravessa o nexo lógico-causal de um pensamento cumulativo e 

evolutivo, multiplicando as direções dos resultados das intelecções abertas por tal 

fenda. A própria noção de fenda se relaciona com o ato formador de uma imagem, 

havendo uma distância que a separa de seu objeto-referente, por mais abstrato que 

ele seja. De modo análogo, a apreensão de uma imagem está infundida de uma 

distância entre ela, por mais abstrata que seja, e um objeto-referente, mesmo que 

essa imagem seja auto-referente. Evidentemente, a existência da fenda pressupõe 

um sujeito diante da imagem, seja no ato de criá-la, seja no ato de vê-la, o que 

reporta à questão do olhar para desembaraçar este grupo de conceitos. 

Der Bilderatlas Mnemosyne 
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Com a recusa warburguiana da adoção de um modelo teórico em conexão com a 

grande narrativa, a na produção historiográfica da arte só poderia se materializar 

num espaço expositivo particular marcado por escolhas e hierarquias próprias, como 

o Bilderatlas Mnemosyne (Bilder = imagem). Mais visual do que textual, esse projeto 

apresentava pranchas com reproduções de imagens concentradas em função de 

temas em “um inventário dos modelos antiquizantes preexistentes que repercutiram 

na representação da vida em movimento e determinaram o estilo artístico na época 

do Renascimento” (WARBURG, 2010, p. 3).  

Este projeto, que mereceu a atenção de Warburg e seus colaboradores nos últimos 

anos de vida, foi dedicado à Deusa da Memória, Mnemosyne, cujo nome encimava a 

entrada do salão da KBW desde 1926. Ele desenvolveu três séries de pranchas nas 

quais foram dispostas reproduções de imagens associadas por temas motivados por 

duas preocupações centrais: a psicologia da criação do artista e seus processos de 

produção. Esse processo ultrapassaria o âmbito formal, na chave da tensão 

emocional alicerçada pela dupla memória, individual e coletiva da representação de 

gestos que incorporariam a possibilidade da expressão humana cujas 

representações seriam inventariadas a partir de suas matrizes antigas, que 

sobreviveriam dinamicamente na memória coletiva por meio de uma espécie de ato 

rememorativo, que atualizaria esses gestos na ânsia de intensificar seu significado 

(CHECA, 2010, p. 138-139).  

Não cabe neste texto desenvolver o conteúdo da relação entre a experiência 

emotiva e os Pathosfolmeln, mas discutir a própria lógica da associação colocada 

em movimento por Warburg na constituição das pranchas, daí ter sido extraída a 

matriz metodológica do Gameduca, a ser direcionar a infinitos recortes temáticos 

Faz-se necessário ressaltar o inerente “inacabamento” de cada painel, o que tornaria 

qualquer inventário fechado inadequado, pois o contínuo processo associativo criava 

novos estratos (ou pranchas) reintroduzindo imagens já presentes em outros 

painéis. Deste modo, cada nova abordagem de uma prancha poderia resultar em 

sua modificação, bem como a relação entre os painéis, o que justifica Warburg ter 

cogitado, para uma futura publicação, que as folhas do Bilderatlas fossem soltas.   

Didi-Huberman (2002, p. 452) ressalta a anterioridade da constituição da 

metodologia do Atlas em 1912, quando inaugurou a apresentação de diapositivos 
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(coloridos) na palestra sobre os afrescos do Pallazo Schifanoia, em Roma. Em 1926, 

quando da apresentação da Conferência sobre Rembrandt, que ocorreu no interior 

do novo edifício hamburguês da KBW, Warburg abandonou a apresentação de 

slides pela exposição pela recorrência às pranchas do Bilderatlas referentes ao 

tema, dispostas no centro do salão, enquanto caminhava entre elas. Este 

acontecimento evidencia que a inserção das pranchas desse projeto no salão da 

KBW incitou o conceito de hipertexto como um espaço heterotópico e acêntrico, 

capaz de catalisar diálogos entre imagens em processos de significações, 

plasmando novas chaves associativas capazes de problematizar a concepção linear 

e totalizadora da história da arte por meio de problematizações de temas latentes no 

espaço imersivo da própria biblioteca, mas que antes se encontravam em estado de 

latência. “Se o hipertexto é composto de nós e links, se ele consiste na criação de 

conexões que quebram a linearidade, outra coisa não fez Warburg do que multiplicar 

ligações, organizar conexões, expor intricações” (GUERREIRO). 

O Modelo Metodológico do Gameduca: Warburg, Benjamin e Malraux 

O Bilderatlas Mnemosyne, cuja ênfase estava na parataxe (justaposição de 

imagens), que Walter Benjamin (1892-1940) chamou de dialéticas, teve forte 

impacto sobre o filósofo alemão, na elaboração de seu também inacabado Das 

Passagenwerk (BENJAMIN, 2006). Didi-Huberman (2002, p. 456) coloca Warburg no 

contexto da “mutação epistemológica” suscitada pelos “poderes” da reprodução 

fotográfica, desde a virada do século XIX para o XX, no qual Benjamin também se 

encontrava. O Projeto das Passagens abriu, nos anos 1930, um pensamento 

historiográfico tão inovador que foi rejeitado até por outros integrantes da Escola de 

Frankfurt. Ele pensou a relação entre as imagens sob a égide da Montage: conceito 

operador de associações de imagens justapostas que manifestariam a força de 

atração que revelaria o sentido de modernidade sobre o qual se queria especular. 

Movido pelo conceito de collage cubista da década de 1910, pela montagem do 

cinema de Sergei Eisenstein (1898-1948) ‒ que chamava essa força associativa das 

imagens de agit-atração ‒ e pelo conceito de fotomontagem de John Heartfield 

(1891-1968), Benjamin propôs pranchas com montagens fotográficas que envolviam 

as galerias urbanas do final do século XIX no Passagenwerk. As pranchas 

fomentariam um deslocamento emocional capaz de gerar um salto de conhecimento, 
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uma ponte transgressora de que a historiografia linear não poderia dar conta, pois 

tratava de um saber de outra ordem.  

A noção da montagem atinge diretamente a base epistemológica da história em 

seus alicerces, porque interdita a crença na objetividade da história e de qualquer 

certeza interpretativa, além de incorporar conscientemente o conceito de 

anacronismo e de abertura dialética (PUGLIESE, 2005, p. 129). As pranchas 

apresentariam simultaneamente imagens em montagem paratática, junto à 

profundidade da percepção do sujeito no espaço-tempo de cada uma delas. 

Benjamin propôs uma imagem múltipla, fragmentária e dinâmica a ser vivenciada 

pelo sujeito que entraria em relação com ela, e não uma mera concentração 

semântica. Esta relação permitiria ao sujeito contatar a imagem, abrindo-a à 

dialetização, operação pressupõe um estatuto especial para o sujeito que pode ser 

compreendido como um processo específico de cognição. 

As aproximações que estruturam a base teórica e a metodologia do Gameduca 

acabam por tomar como modelo a afinidade entre os Projetos Passagenwerk e o 

Mnemosyne pode ser realizada pela abertura dialética das montagens em parataxe 

como quadros de homologias em que a imagem que essa soma de imagens dá 

acesso é ultrapassa por sua própria soma. Mas outras afinidades, que podemos 

chamar de eletivas, impuseram-se entre a KBW e a Biblioteca de Babel, de Jorge 

Luis Borges (1899-1986), pois não se pode deixar de encontrar na lógica de seu 

jogo e das escolhas realizadas em cada jogada, como na escolha do caminho em 

outro conto, O jardim das veredas que se bifurcam, e dos caminhos da biblioteca 

dos possíveis e dos impossíveis, sempre aberta a conceitos epistêmicos que sequer 

surgiram e a temas ainda inexplorados. A natureza labiríntica da biblioteca, 

notoriamente proposta por Umberto Eco (ECO, 1989, p. 336-341), refere-se a seu 

caráter disruptivo de um diálogo mantido como numa inumerável sequência de 

entradas, o que remete às partidas de xadrez do historiador da arte Hubert Damisch 

(1928), ainda pode ser aproximado da lógica dos Role-Playing Games – RPG, na 

década de 1970, da qual derivou a dos games contemporâneos, em especial a dos 

jogos em rede, e porque não dizer, jogos em trama... 

Nos jogos em rede, os jogadores/usuários incorporam personagens por meio de 

“avatares”, o que lhes permite criar narrativas em colaboração com outros 
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usuários/avatrares a partir de uma lógica aberta a improvisações. Estas 

improvisações são permitidas pelo sistema do jogo como colaborações para um 

“produto” coletivo , no qual as escolhas de cada jogador interferem organicamente 

nesta criação coletiva passível de associações, rupturas, deslocamentos. Tendo 

como base a estrutura do RPG, mas de modo mais complexo e integrado à lógica 

dos softwares de ponta, os jogos em rede hoje permitem rupturas espaço-temporais 

sonhadas por todas as tradições literárias antigas. Emblemático é o caso do 

designer Shigeru Miyamoto, funcionário da tradicional Nintendo, fabricante de jogos 

de cartas, que revolucionou os games na década de 1980, ao introduzir nos jogos 

conceitos do universo mítico oriental como aparições e portais do tempo, conquistas 

de novas vidas ou mutações de caracteres físicos em diferetentes níveis de ser ou 

encarnações, compreendidas como diferentes níveis de dificultade do jogo. Isso 

para não falar no belicismo (Bem x Mal), tão presente na tradição judaico-cristã.  

Algumas dessas características dos jogos em rede podem ser utilizadas em 

benefício de um sistema ensino-aprendizagem interessado em buscar novos 

modelos cognitivos no qual se formem grupos cooperativos, tendo como matriz, não 

propriamente a literura, mas o modelo da montagem de Warburg – tanto da KBW 

quanto do Bilderatlas. Penetrando neste labirinto cuja lógica é justamente a 

sedimentação antropológica das imagens da memória individual e coletiva, o 

educador como usuário pode "jogar" pedagogicamente estímulos sob a forma de 

desafios com o fim de obter respostas criativas, na medida em que os estudantes 

associam uma prática lúdica à compreensão de métodos (heurísticos) de estudo e 

pesquisa, modificando o foco de suas gratificações da competição para o prazer 

estético e intelectual.  

Finalmente, o conceito do GAMEDUCA ainda joga com o conceito do museu 

imaginário de André Malraux (), relacionado à possibilidade de associação de 

imagens no plano mental por meio de reproduções ou representações psíquicas das 

obras de arte que pertenciam a diferentes museus, templos e sítios arqueológicos. 

Com esse conceito, o pensador, literato e crítico de arte francês abalou criticamente 

as fronteiras do espaço e do tempo e da própria lógica museográfica de meados do 

século XX, permitindo que as obras de arte transcendessem os limites físicos dos 

edifícios em que estavam contidas, criando um "lugar mental", no qual as fronteiras 

se dissipam. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Shigeru_Miyamoto
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Ao descentralizar e desierarquizar a cultura, o museu imaginário de Malraux não 

buscava uma grande narrativa, percebida já como impossível. Mediante 

aproximações, pensa caminhos para sonhar uma totalidade, ainda que impossível, 

de modo que a negatividade do método acaba por problematizar a história da arte 

criando “espaços privilegiados em que se desenvolve ou se desenrola uma 

significação das obras”, criando a possibilidade de infinitos diálogos entre elas de 

modo a se iluminarem mutuamente com suas referências cruzadas em um lugar que 

nega o espaço tridimensional, que fratura o tempo linear. Um não-lugar além das 

certezas estabelecidas pela da tradição5. 

A partir dessa base teórica relativa principalmente à historiografia da arte, 

desenvolvemos o objeto de aprendizagem Gameduca como jogo social ludo-

pedagógico pretende incentivar o estudo e o interesse de estudantes de Ensino 

Médio e Superior pela história da arte por meio de montagens expográficas 

circunstanciadas e colaborativas que podem ser orientadas por educadores.  

                                                 
1
 Este subcapítulo foi baseado, em grande medida, no Capítulo V da Dissertação de Mestrado (PUGLIESE DE 

CASTRO, 2005: pp. 243-286) e em um artigo posterior sobre a relação entre historiografia da arte e arte 
contemporânea (PUGLIESE, 2010, pp.). 
2
 Os conceitos de Pathosformeln e da Gesetz der guten Nachbarschaft são objetos de investigação da pesquisa 

de Doutorado Matisse, Newman, Bené Fonteles: A Paixão como o re-encontro com a imagem do demiurgo, em 
andamento (PUGLIESE, 2011, pp.41-49). 
3
 Na referida Dissertação de Mestrado, foi realizada uma analogia deste modelo prospectivo com o estudo de 

Freud (FREUD, 1997) sobre Gradiva de Wilhelm Jenser (1837-1911) referente ao valor cognitivo de cada 
camada prospectiva do romance arqueológico, em que uma nova relação entre o protagonista e o mundo 
(sujeito-objeto) se descortinava por meio de imagens (PUGLIESE, 2005: pp. 259-260). 
4
 A expressão faz referência diretamente a Benjamin e não a Warburg, no que considera a escrita linear de uma 

história totalizante e evolutiva, a partir de um ponto de vista ideal e objetivo. (BENJAMIN, 1993, p.191-221). 
5
 É nesta chave que se poderia aproximar o museu imaginário dos gabinetes de curiosidades, o que terá lugar 

em outro texto, bem como as aproximações entre os gabinetes de curiosidades e a KBW, que já existiam na 
época. O próprio Warburg negou essa associação, muito provavelmente para evitar o peso ideológico que a o 
meio universitário fazia dessas câmeras no sentido de um colecionismo leigo de raridades exóticas. 
Diferentemente, os quartos da maravilha hoje se tornam objeto de estudo com outros interesses, de modo a 
podermos voltar a aproximá-los à Biblioteca, mas em outro registro. (GUERREIRO). 
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