
Um entrelaçar de tradições: a tradição clássica e a busca da tradição hermética nas 
xilogravuras e gravuras de Albrecht Dürer (1471-1528). 

 
 
 
Rafaele Sabrina Barbosa Pereira  
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  
 
 
O Renascimento, período histórico-cultural que compreende o fim do século XV e o inicio do XVI, foi um 
tempo de profundas transformações nas sociedades européias. O humanismo assinou o pensamento 
renascentista a partir do exercício de definição de um subjetivismo e um invidualismo somado a um resgate 
da tradição clássica – obras gregas e latinas. Dentro deste contexto surge o humanista italiano Marsilius 
Ficinus (1433-1499), tradutor de uma obra que repercutiu de forma significativa no mundo renascentista, o 
Corpus Hermeticum, que foi incorporado por Ficinus em suas Cartas intituladas  De vita triplici. A partir das 
contribuições de Frances A. Yates a cerca da tradição hermética, traçaremos como as incorporações do 
Corpus presentes na obra De vita triplici influenciaram Albrecht Dürer, gravador e pintor alemão. Nesse 
sentido, analisaremos neste trabalho a presença de elementos da tradição clássica já apresentados por Aby 
Warburg e Erwin Panofsky e elementos da tradição hermética incorporados na filosofia perene (astrologia, 
alquimia e alegoria) em algumas gravuras em metal e xilogravuras de Dürer inseridas no período de 1496 a 
1515.  
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Introdução 

Albrecht Dürer dentro de seu contexto histórico artístico, o renascimento do norte, 

foi considerado o maior artista alemão. Suas pinturas, xilogravuras, gravuras e escritos 

teóricos sobre arte exerceram um enorme influência em sua época como transmissor das 

idéias do estilo Renascentista e seu grande destaque e contribuição será,  especialmente, 

no desenvolvimento das técnicas em gravuras. Seu pai de origem húngara, Albrecht 

Dürer, um ouvires que levaria seu filho Dürer nascido em Nuremberg (1471-1528) durante 

a sua juventude a treinar, especialmente, o desenho em sua oficina de ouvires como 

também iniciá-lo a essa arte dos joalheiros. Entre 1486-1490 passou a estudar e trabalhar 

com pintor e xilogravurista Michael Wolgemut nesse período Dürer passa estudar a 

pintura e ao mesmo tempo aprofundara as técnicas em gravura com os artistas mais 

representativos em sua época como o mestre Housebook e Martin Schongauer que iram 

inspira-lo na criação de seu próprio estilo.  

   Dentre dois biógrafos escolhidos nesse trabalho, Moriz Thausing e Erwin Panofsky, 

é possível definir Dürer como um homem religioso e inclinado ao misticismo. Dentre as 

suas viagens a Itália e sua estada em Nuremberg o gravurista entrara em contato com 

distintos pontos de vista e contatos como com o humanista Erasmo Roterdã, o monge 

Martin Lutero, os pintores Leonardo da Vinci e Mantegna, além das idéias que 



circundavam em sua época. Não podemos deixar de destacar que Dürer fora um homem 

religioso e o próprio humanismo alemão, diferente do italiano, destaca-se devido sua 

intensa “ênfase na filologia bíblica e sua preocupação e engajamento com as questões 

religiosas”1. As obras de Dürer são em sua maior parte influenciadas por esse humanismo 

do norte. 

  Nosso objetivo nessa escrita é abordar dois aspectos em algumas obras de Dürer; 

a influência de temas clássicos e uma possível correspondência com uma tradição 

ocultista, astrológica e alquimista2.  Dentro de suas influências e concepções buscaremos 

responder algumas inquietações que foram suscitadas frete à observação de algumas de 

suas gravuras em metal e xilogravuras. Nosso intuito é mapear, se possível, em pequeno 

âmbito, essas tradições que parecem caminhar juntas, entrelaçam-se e ao mesmo tempo 

tomam, ao que nos parece, caminhos distintos.  

A tradição clássica será vista sob o seguinte ponto de vista; em linhas gerais 

veremos investigações já feitas pela analise iconografia-iconologia investidas inicialmente 

por Aby Warburg e logo após por os intelectuais do Instituto Warburg, designadamente, 

por Erwin Panofsky. O intuito desse enfoque será; primeiro apresentar alguns passos de 

Warburg ao conceder a arte renascentista através de uma investigação sobre a 

sobrevivência das formas clássicas, contudo, nossa atenção estará voltada, sobretudo, 

nos seus estudos sobre Dürer e algumas analises pontuais feitas por Panofsky. 

Apresentaremos a proposta de que ambos ao analisarem o renascimento situam um 

resgate da antiguidade pagã (através da das imagens de deuses e seres mitológicos), nas 

gravuras de Dürer. Ao que condiz a tradição hermética, propomos o termo a partir das 

colocações de Francis Yates,3 sobre as influências dos tratados do Corpus hermeticum no 

renascimento, tal como as considerações de Eugénio Garin a cerca da magia e astrologia 

nesse período. No que condiz a relação de Dürer com ambas as tradições apontamos 

que; o contato com a tradição clássica teve origem de forma mais solida com a sua 

primeira e segunda viagem a Itália em 1494 onde o artista incorpora alem dos cânones os 

temas seculares e alegóricos.  Já no que condiz ao contato com a tradição hermética teria 

se dado através da obra de Marcilio Ficino quando Anton Korberger padrinho de Dürer e 

gravador da cidade de Nuremberg4 editou as Cartas de Ficino De vita triplici obra de 

grande circulação na Europa desde sua publicação. Dürer teria entrado em contato os 

princípios universais da astrologia escrevera seus tratados sobre as proporções em De 

symmetria partium in rectis formis humana e A Medida defendendo “que as características 

humanas são condicionadas pelos temperamentos e astros, sendo distintas visivelmente 

pelas medidas das proporções humanas” 5.  



 1.1 Nos tempos de Dürer 

 

Embora, de uma forma geral, a maioria dos artistas da Renascimento parecem ter 

surgido na Itália, Dürer aparece como a “boa nova” do Renascimento do norte.  No 

entanto situemos esse grande gravurista em seu devido contexto, o renascimento.    

O Renascimento é por excelência a primeira época, datada historicamente, que 

pode escolher um passado para si e o homem renascentista ao retroceder seu olhar irá 

inventa-se através desse passado, o elegendo, o reconhecendo e ocultando fatores que 

iram fundamentalmente caracterizá-lo.  O humanismo de Petrarca, ao redescobrir a obra 

de Cícero elege a antiguidade clássica greco-romana como um passado a se escolher, e 

demarca também o desenvolvimento do humanismo italiano que irá preceder certo estilo 

de vida e de reflexão nas cidades mais ricas da Itália. Para Kristeller a origem, ou melhor, 

o florescimento do humanismo na Itália possui três fatores: primeiro, a retórica medieval 

constituída por um conjunto de regras estilísticas, o segundo é colocado pelo que ficou 

conhecido como humanismo medieval, ou, estudos da poesia e literatura latina clássica 

inicialmente em França e depois acentuada na Itália no fim do século XII e o terceiro fator 

foi o estudo da literatura grega clássica que chega a Itália a partir do Oriente, pelo Império 

Bizantino que tinha cultivado há séculos a literatura grega, quase abandonada no 

Ocidente durante a Idade Média, através da intensificação dos contatos políticos, 

eclesiásticos e culturais das ricas cidades da Itália6.  Em virtude disso, em Florença se 

viria nascer o humanismo na roda dos grandes homens de ação, políticos, chanceleres de 

republicas, mercadores, artistas e artesões7 que acabam por afirmar essa cultura que virá 

a descobrir manuscritos, aprender grego e tratar do seu latim. Há titulo disso a carta de 

Gargântua a Pantagruel testemunha:  

Os tempos eram ainda tenebrosos e acusando a infelicidade e 

calamidades dos Godos, que tinham destruído toda a boa literatura. 

Mas, pela bondade de divina, a luz e a dignidade foram no seu 

tempo restituídas pelas letras (...). Agora todas as disciplinas são 

restabelecidas, as línguas instauradas: grega (.), hebraica, caldeia, 

latina (...) Todo o mundo está cheio de pessoas sábias de 

preceptores muito doutos, de livrarias muito amplas e tenho a 

impressão de que nem no tempo de Platão, nem de Cícero, nem de 

Papiniano, havia tais facilidades de estudo como se vêem hoje8. 

  



Dentre os textos renascentistas serão muitos aqueles que sentiram o peso da tradição 

clássica, pois se um “filósofo recusa Aristóteles, é em nome de Platão”9. A tradição pesa 

com milhares citações em um moda de erudição sem tamanho, serão  poucos aqueles 

que iram emergir de maneira notável em meio a uma maré de notas e referências.  

Renascimento período de difícil definição dentre os manuais que buscam uma 

espécie de “certidão de nascimento” para o período que em muito divergem em suas 

colocações, é bem verdade que sabemos que o tempo em questão tem uma complexa 

historiografia principalmente no que condiz a sua periodização.    Uns situam o seu inicio 

com a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, outros remontam a Petrarca 

(1304-1374), visto como o pai do humanismo, considerado como o primeiro poeta 

“moderno”, mas quase contemporâneo, se não fosse por cinquenta anos à frente, daquele 

que será considerado o representante do pensamento medieval Dante (1265-1321).  

Segundo Peter Burke que “os homens do Renascimento” eram na realidade bastante 

medievais. O próprio Petrarca diz Burckhardt possui muitos pontos comuns com a época 

de ele mesmo chama de “obscura”. Burke ainda destaca que 

 os medievalistas estão reunindo dados suficientes para 

afirmar que o Renascimento não foi um acontecimento singular, 

como em principio creu Burckhardt e seus contemporâneos, de 

maneira que melhor poderíamos utilizar um termo mais plural. Da 

existência de vários ‘renascimentos’ na Idade Media, especialmente 

no século XII e na época de Carlos Magno10.   

 

 O termo renascimento (rinascita) foi proposto originalmente pelo primeiro 

historiador da arte italiana Giogio Vasari em sua obra A vida dos artistas (publicado em 

1550. Posteriormente, a Renascença será definida por Jules Michelet em História da 

França (1885) cujo autor define o Renascimento foi mais um desenvolvimento cientifico 

do que artístico ou cultural. Já o historiador suíço Jacob Burckhardt em A cultura do 

Renascimento na Itália no livro o autor verá o renascimento com o surgimento do espírito 

moderno de individualidade, a presente obra ainda é de profunda influência para 

interpretação do Renascimento Italiano devido principalmente pela proposta metodológica 

inovadora para sua época. Ainda ressaltamos as colocações de Johan Huizinga em O 

outono da Idade Média ao reconhecer a existência da Renascença, porém questionou 

que seria uma mudança positiva, pois o período seria de declínio da Alta Idade Média, um 

exemplo disso foi a sua colocação frente à língua latina que segundo o autor a língua 

havia evoluído muito desde período clássico e ainda era a língua viva e usada na Igreja e 



em outros lugares. E o estudo obsessivo pela língua latina e a busca de sua pureza 

clássica tinha parado sua evolução com a reversão a sua forma clássica. A historiografia 

do século XX após os anos 20 passam a observar o Renascimento sob a égide das 

interpretações marxistas, uma das obras e de Arnold Hauser na História Social da 

Literatura e da Arte explica a harmonia, a unidade indivisível no espaço e da 

representação da pintura do Quattrocento e sua aproximação com o racionalismo 

econômico italiano11. Em 1952, Erwin Panofsky lança uma serie de conferencias a cerca 

do Renascimento, seguido os passos de Aby Warburg, com enfoque na sobrevivência dos 

elementos clássicos no medievo e na Idade Moderna, o autor distingue os Renascimentos 

medievais daquele do século XV. E ainda a distinta absorção da influência da antiguidade 

clássica pelo Norte da Europa, pela Itália e pelos flamengos. E por fim, uma abordagem 

pluralista do tempo tratado por Peter Burke em Cultura e Sociedade na Itália do 

Renascimento cujo autor faz um balanço da história social do Renascimento e advoga 

uma possível unidade cultural entre 1420 e 1540 reavaliando conceitos tradicionalmente 

ligados ao período como realismo, a secularização e o individualismo. Burke ainda faz 

uma abordagem sociológica que enfatiza a variedade de visões do mundo de 

determinados grupos.  

   De uma forma ou outra o conceito de Renascimento é marcado por uma 

quantidade de escritos, destacamos aqui alguns clássicos, que acreditamos ser 

necessário para tratar o tema.  

O Renascimento possui períodos distintos em suas estruturas sociais, culturais, 

políticas e apresenta-se frente a um horizonte idéias antigas e “modernas”. Os distintos 

sistemas de pensamento não parecem se excluir, e sim se complementar. A visão 

clássica da realidade e do homem contribuirá fundamentalmente para uma decisiva 

oposição entre a nova cultura (o Renascimento) à cultura clássica, entre esse novo e 

antigo estará séculos de meditação e análises exaustivas da imagem antiga da realidade, 

a escolástica irá criticar e se apoderar da concepção clássica e formular conscientemente 

a sua própria concepção, o cristianismo, o pensamento medieval irá fazer estranhos 

regresso ao platonismo, estoicismo, neoplatonismo, aristotelismo. Tempo que assinara o 

florescimento de distintas filosofias como a investigação naturalista no século XIII e a 

filosofia árabe e é apos esse medium tempus que o Renascimento em termos incorpora 

elementos do mundo clássico e o supera ao incorporar inúmeras leituras. O exemplo 

disso estará na obra de Marcilius Ficinus que escreve a Teologia Platônica e disserta 

sobre todos os temas do hermetismo, as ideias de Lucrécio, alguns conceitos tomistas e 

uma mistura de neoplatonismo e de estoicismo.12”  



Ao que nos parece há uma espécie de enfraquecimento do rigor doutrinal presente 

no medievo, possivelmente, fruto de uma nova tomada de posição do homem frente ao 

mundo, já no século I o arquiteto Vitrúvio com o seu homem bem-proporcionado cria uma 

nítida imagem do homem no centro do universo e reunido com a concepção do século XII, 

segundo qual o homem um universo microcósmico, continha em si todos os elementos do 

macrocosmo, o homem passa a dar conta de si e per percebe-se como divino. Tal 

concepção é fundamental delimitação para se trabalhar com a arte renascentista como 

sabemos a teoria da proporção, o desenvolvimento da perspectiva, a linearidade, o 

realismo13 e o conceito baseado no equilíbrio das formas e calma do conteúdo acabam 

por compor o nosso entendimento de arte renascentista. No que condiz a definição da 

arte desse período, mas especificamente a italiana, os períodos variam em subcategorias 

baseados nas mudanças de estilo e desenvolvimento de técnicas, tais períodos são 

concebidos como; a proto-renascença que compreende o século XIII e XIV com a 

influência bizantina e o gótico no norte, o inicio ou a aurora da renascença marcado pela 

arte de Brunelleschi do século XV e o alto renascimento de Da Vinci e Michelangelo e 

Raphael14.    

Contudo, para além dos limites de Florença, cidade que concebe o titulo de ser o 

berço do Renascimento italiano, o movimento irá se expandir pela Europa e sua recepção 

fora da Itália será uma espécie de inspiração para o Renascimento do norte. O termo 

Renascimento do norte é utilizado para descrever o movimento no norte da Europa.  As 

discussões a cerca do florescimento no norte trabalham dentro do conceito de humanismo 

do norte (que é também conhecido por humanismo cristão15), segundo Burckhardt teria 

sido um resultado de uma recepção positiva do Renascimento italiano. De acordo com 

Rachel Jaccoud R. Amaro que discute a partir dos pressupostos de Charles Nauert 

(seguidor da vertente Burckhardt) o conceito de humanismo do norte advêm do preceito 

de que a Itália mesmo tendo uma cultura e sociedade distinta do norte europeu dos 

séculos XIV e XV, teriam sido “poucas as diferenças de religião,  política e rotas com 

relação aos outros locais da Europa”16, isto é, as diferenças entre o norte, mais 

especificamente Nuremberg, e a Itália não fora estruturalmente tão destoantes. A 

circulação de pessoas, livros e ideias no norte ocorrerão a todo o momento, além de tudo 

as famílias que governavam as cidades de Nuremberg, Augsburg e Strasbourg 

apresentavam semelhanças com as famílias italianas. “Eles negociavam na Itália, 

mandavam seus filhos para estudar lá e ‘frenquentemente achavam a cultura italiana do 

humanismo mais atrativa e útil do que a cultura escolástica das universidades’”17. 

 



 Sob um ponto de vista do desenvolvimento artístico, em linhas gerais a distinção 

entre o renascimento italiano e do norte se apresenta basicamente no tema, pois os 

artistas italianos em sua grande maioria optariam por pintar cenas seculares rompendo 

com a arte estritamente religiosa e já os do norte manteriam seu foco em temas 

religiosos, no entanto, há majestosas exceções como, por exemplo, as cenas cotidianas 

pintadas por Pieter Bruegel. Na Alemanha renascentista a arte se desenvolvia de forma 

mais lenta, “impregnada pelo espírito da pintura flamenga” 18 as definições estéticas 

daquele povo passaram a se delinear em pequenos passos, sobretudo, no que condiz ao 

surgimento de uma consciência artística e as concepções estéticas. 

O foco na temática religiosa do norte, em particular no desenho e na gravura, 

buscava suscitar uma forte sensibilidade no expectador19, devido ao um traçado brusco 

de linhas e entalhes grossos e inchados, somado a uma temática feroz e severa vista, por 

exemplo, em um forte realismo na representação no calvário de cristo e no martírio dos 

santos diferenciando-se  dos  florentinos com seus cânones suaves.   

Considerado, como o primeiro representante do Renascimento do norte Dürer, 

viveu em Nuremberg prospera cidade comercial da Germânia no meio do caminho entre a 

Holanda ainda flamenga de Jan van Eyck e a Itália Da Vinci. Dürer no transcurso desses 

centros artísticos aprendera e encontrara inspiração para suas inovações junto com as 

especificidades da arte alemã. Durante sua vida produzira um vasto corpo de obras que 

inclui retábulos, obras religiosas, inúmeros retratos e auto-retratos, xilogravuras e 

gravuras em metal. Suas xilogravuras, cerca de trezentos e cinquenta, mantém um forte 

sabor de do estilo gótico20, distintamente não acrescida em outras obras.  Dentre as 

gravuras em metal e xilogravuras de Dürer que elencamos para analise das duas 

possíveis tradições (clássica e hermética), demarcaremos, de forma sucinta, as técnicas 

na Europa dentro de seu contexto e o desenvolvimento em sua época. Dentre as duas 

técnicas é importante destacar; que a gravura21 é produzida a partir de uma matriz seja 

ela de metal22 (calcogravura), pedra (litografia), seda (serigrafia) e madeira (xilogravura). 

As primeiras xilogravuras23 a chegar à Europa remontam ao século XIV e foram utilizadas 

na impressão de baralhos e imagens religiosas e tornou-se popular no século XV o que 

compreende hoje a Itália, a França e a Alemanha que foram as principais áreas de 

produção dessa técnica. Devido a sua fácil elaboração no século XV produzia-se um 

bloco de livros, forma muito popular de livro curto, cuja página com duas imagens e textos 

passou a corresponder uma única xilogravura. Esses livros eram muito mais baratos do 

que os livros manuscritos, e foram produzidos principalmente nos Países Baixos, um 

exemplo deles foi a arte de morrer (Ars moriendi). Até o último quarto do século XV havia 



uma grande demanda por xilogravuras para livro de ilustrações tanto na Itália como na 

Alemanha.  

A cerca do desenvolvimento da gravura na Europa dos séculos XV e XVI, a gravura 

no século XIV era praticada em talhe franco em madeira e entalhada de modo a retirar as 

suas partes destinadas a ficarem em branco, devido inúmeros inconvenientes que 

marcaram a técnica em madeira o desenvolvimento da técnica em metal foi no século XV 

cada vez mais aprimorada. Vejamos o seu desenvolvimento visto sob o ponto de vista 

Jean Delumeau:   

 

Em meados do século XV surgiu um novo método de gravura, talvez 

na Itália, (...) é a gravura em metal por concavidades, também 

chamada de talha doce. A sua técnica parece derivar da dos 

esmaltadores, que escavavam as chapas de prata para encher os 

entalhes com esmalte negro. Este novo processo consistia em 

gravar a buril o desenho na placa de cobre, onde ficava marcado por 

sulcos e concavidades; a chapa era depois tintada e lavada. A folha 

aplicada sobre ela impregnava-se de tinta nas partes 

correspondentes as concavidades. (...) O buril tanto podia raspar o 

metal e deixar nele traços finos e com a complexidade de formas 

que se desejasse como fazer nele concavidades mais largas. Os 

entalhes, mais ou menos profundos, recebiam espessuras variáveis 

de tinta e era então possível traduzir na gravura o modelado e a 

sutileza das obras pintadas. Se desejasse simplesmente deixar no 

metal traços superficiais muitos finos utilizava-se a ponta seca, uma 

espécie de lápis de aço24.   

 Em Nuremberg o maior centro de produção da técnica Michael Wolgemut, o dono 

da maior oficina que projetou gigantesco projeto Nuremberg Chronicle cujo gravurista que 

retratamos foi aprendiz durante os estágios iniciais do projeto e seria o jovem neófito que 

levaria a arte da gravura para um maior desenvolvimento. As viagens de Dürer 

influenciaram significativamente em suas produções em 1594 a sua primeira ida a Itália 

ira emergir um forte efeito, a arte italiana se apresentara em sua obra em ecos diretos e 

indiretos. Nesta viagem a Veneza Dürer ira copiar as gravuras de temática mitológica e os 

estudos de linhas do corpo humano de Andrea Mantegna. As influencias da tradição 

clássica veneziana de Mantegna são sentidos nas pinturas de Hercules. As influências 



italianas tomaram passos mais lentos nos gráficos, desenhos e xilogravuras os elementos 

góticos iram predominar fortemente.        

As xilogravuras e gravuras em metal que elencamos entre o período de 1496 até 

1515 para a confluência de tradições correspondem a períodos de produção de Dürer 

marcados pela suas viagens e estadias. Os períodos correspondentes são a sua primeira 

viagem a Itália, a sua segunda viagem a Itália em 1505, o desenvolvimento de sua técnica 

após essa segunda viagem e o seu trabalho a serviço de Maximiliano I até 1515. Dentro 

desse período faremos exposição das obras não como uma fonte histórica ou documento 

visual25�, mas através de uma posição metodológica26 ira centrar-se no ponto de vista 

semântico que incube noções de iconografia, simbolismo e sistemas de representação27. 

Considerando, os apontamentos colocados por Andre Freitas, no qual, propõe em As três 

dimensões da Imagem artística: uma proposta metodológica em história da arte que as 

fontes visuais sejam vistas sob três dimensões: a formal, a semântica e a social. A 

escolha de um só ponto de vista, o semântico, advém da impossibilidade de aplicação 

desse método no âmbito desse trabalho, contudo, poderemos desenvolvê-lo com maior 

amadurecimento em trabalhos futuros. Como proposto acima à dimensão semântica 

corresponde à compreensão de conteúdos de uma imagem visual que depende tanto do 

contexto de apresentação da imagem, quanto a sua visibilidade especifica a forma. Para 

Freitas a dimensão semântica 

 não nasce da soma  desses dois eixos[contexto e forma], mas da 

sua interpretação,quer dizer, nasce dos significados atribuídos pelo 

sistema de referências e valores de um  observador concreto  –   

nasce,   enfim,   da   construção   subjetiva  de   um  conteúdo.   

Desse modo, quando um conteúdo é atribuído por um intérprete a 

uma forma visual contextualizada, a imagem deixa ser entendida 

como pura forma ou fato social, e passa a funcionar como uma 

relação de atribuição, ou seja, como um signo.28  

 

 O processo de interpretação depende de uma gama de fatores, como ressalta 

ainda o autor, no plano subjetivo (patológico e psíquico) e cultural do interprete ou como 

expõe “Wollheim quando lemos o mundo, conforme nossa ‘bagagem cognitiva’”29.   

 A composição dessa dimensão semântica são os significados formais, os temáticos 

e os simbólicos. O significado formal “e ele surge, a rigor, quando descrevemos uma 

imagem como ‘lisa’, ‘escura’ ou ‘granulada uma vez que esse simples ‘vocabulário de 

formas’ encobre um processo incrível mente complexa de interpretação, de atribuição de 



sentido, de conteúdo”.30 Segundo Freitas os significados temáticos compreende os 

domínios: o do tema-objeto, localizado exatamente em certa parte da forma visual, o do 

tema-conceito, em que os significados de ação ou de ideia possuem localização inexata 

na forma vista e o do tema iconográfico, em que os significados se referem a   certa   

tradição   literária, escrita   ou   oral  como   a   dos   temas   bíblicos, mitológicos  e  

históricos. E por fim, os significados simbólicos, que correspondem às interpretações de 

âmbito antropológico quanto sociológica. 

As investigações a cerca das obras de Dürer são demarcadas por uma tradição 

historiográfica da história da arte que ira demarcar suas influências seja de um ponto de 

vista “formal” 31, a investigação da melancolia na gravura em Dürer a partir do Barroco 

feita por Walter Benjamin32por ponto de vista “social” e o campo da iconologia com os 

intelectuais advindos do Instituto Warburg33dentro da “semântica” além das inúmeras 

biografias publicadas por os grandes nomes dessas linhas e outras perspectivas na 

história da arte.  

 O conceito de tradição34 para definir tanto os termos de tradição clássica e 

hermética que utilizamos de certa forma, 

corresponde a concepção de resgate, recuperação 

e renascer de um passado. Tanto o termo clássico 

como hermético podem ser vistos como temas de 

estudos que se formalizaram como uma tradição35. 

Nesse sentido, buscaremos analisar tais temas 

como tradições que se consolidaram dentro dos 

estudos e suas especialidades sob o prisma de 

alguns pressupostos de Hans-Georg Gadamer.  

2.1 Da tradição clássica  

A recuperação da tradição clássica se deu 

pelo resgate da literatura antiga grega e latina e a 

imitação da antiguidade em vários campos e diferentes meios durante o período 

conhecido como Renascimento. Ao norte, como 

vimos, inicia-se mesmo que vagarosamente um 

renascente olhar sobre a cultura clássica. Em fins 

do século XV a Germânia ainda era marcada pelas tradições do gótico alemão marcado 

de uma complexa simbologia reunido com formas servidas de linhas e entalhes grossos 

que desenvolvem um “tipo agressivo de habilidade artística” 36 particular nessa região que 

resultou na criação de gravuras primeiro em madeira e, posteriormente, em metal e nesta 

Figura 1 DÜRER, Albrecht. A morte de Orfeu 
1494, 289 x 225 mm Kunsthalle, Hamburg. 



dimensão é que Dürer desenvolve-se nessa técnica. Nosso intuito é apresentar, de forma 

sucinta, algumas dessas gravuras carregadas de influências clássicas a partir da analise 

de dois intelectuais, Erwin Panofsky e Aby Warburg. As obras de Dürer fora estudadas 

por inúmeros intelectuais durante, se assim podemos dizer, séculos seja as suas pinturas, 

suas gravuras e seus desenhos. Dispomos do termo tradição clássica devido a dois 

fatores; primeiro a influência do artista com o Renascimento italiano e, 

consequentemente, o uso dos cânones e temas da tradição clássica pelo artista e o 

segundo ponto são os estudos, principalmente, feitos inicialmente por Warburg e os 

intelectuais ligados ao seu Instituto que iram analisar, ou melhor, apresentar a elementos 

de sobrevivência dessa tradição.      

Warburg em nossos dias é, sobretudo, lembrado por ser idealizador e fundador da 

importante biblioteca Warburg hoje localizada em Londres e postulada como Instituto e 

ainda como o mentor da Escola Warburg37 que inclui importantes nomes da história da 

arte como Panofsky, Saxl, Edgard Wind, Gombrich e outros. O instituto até nossos dias 

continua a publicar38 trabalhos a cerca de novas abordagens e criticas do seu principal 

método desenvolvidos por uma serie de intelectuais, a iconologia.   

Em fins do século XIX Warburg analisava a arte renascentista como parte da 

história da cultura.  Já no início de seus estudos mostrou-se interessado pela questão da 

sobrevivência das formas de um tempo passado em outro. Exemplo disso foi o seu estudo 

sobre Botticelli ao investigar a sobrevivência de formas 

clássicas no contexto da cultura do 

Renascimento. Através dos quadros de Botticelli, 

Warburg observa a “preocupação do artista em 

reproduzir os movimentos de vestes e cabelos de 

algumas figuras femininas, constatando que, para tal, 

ele havia tomado obras antigas como modelo, 

principalmente figuras de Ninfas presentes em 

sarcófagos greco-romanos” 39. Doze anos depois 

em 1905 Warburg escrevera Dürer e a 

antiguidade italiana nele o autor irá trabalhar pela 

primeira vez um de seus principais conceitos o de Pathosformeln40. Nesse trabalho 

Warburg fará uma analise com duas famosas representações da Morte de Orfeu o 

desenho à pena de Dürer datada de 1494 (fig.1) e uma gravura anônima do circulo de 

Mantegna.  

Figura 3 Atribuído a  Hermonax Detalhe do 
vaso de Nola. Paris, Louvre 470 a.C. - 450 
a.C. 

Figura 2Atribuído a Hermonax Detalhe do 
vaso de Nola. Paris, Louvre 470 a.C. - 450 
a.C. 



Warburg ira utilizar esses alguns trabalhos sobre a 

morte de Orfeu para ser “adequadamente interpretadas com 

documentos de readmissão do mundo antigo dentro da 

civilização moderna” 41 por ser o mito de Orfeu um tema 

corrente na antiguidade. Para isso, utiliza-se de uma pintura 

de Morte de Orfeu (fig.2) o vaso grego de Nola como uma 

forma de resgatar o antigo espírito. Alem dessa relação de 

formas e temas acerca da Morte de Orfeu com a 

antiguidade clássica, Warburg apresenta um a espécie de 

transcurso de como a tragédia de Orfeu chega aos círculos 

intelectuais do Norte da Itália, apresenta xilogravuras que 

acompanha a edição da Metamorfoses de Ovídio em 1497. 

Ressalta ainda como Dürer entra em contato com os cânones 

clássicos e entende a cultura pagã como um contato, ou, 

descoberta de Mantegna e Pollaiuolo, especialmente, com suas 

representações da Morte de Orfeu como também as 

representações de Hercules. Warburg defende que o contato 

que Dürer teve com a “tradição clássica” dos gestos e emoções 

da antiguidade foram através do contato com a arte da Itália de 

seu tempo, mas propriamente com seus contemporâneos. 

Dando continuidade com os estudos de Warburg, mas 

dentro de suas especificidades, Panofsky será um dos grandes 

estudiosos a cerca de Dürer em o Significado das artes visuais 

apresentara Dürer como o primeiro teórico alemão das 

proporções humanas, no qual, pode-se observar “a transição real da Idade Média para a 

Renascença” 42�. Panofsky disserta no capitulo intitulado Albrecht Dürer e a antiguidade 

clássica, e o conceito de Warburg a cerca do Pathos da distância por Dürer ser do Norte e 

ter ser portado, devido sua forte e admirável postura frente as formas clássicas, um 

legitimo herdeiro e não um imitador.  Um exemplo disso foi rigor e esforço de trabalhar as 

figuras clássicas tal como o movimento do corpo humano43.   

Panofsky aponta como uma questão secundaria as possíveis influencias de Dürer; 

se suas obras feitas a partir de uma observação direta das obras originais da Antiguidade 

ou se sua influência advém de moldes e desenhos dos artistas italianos do século XV. 

Para isso, o autor retoma a analise da Morte de Orfeu, O rapto de Europa, os trabalhos de 

Hercules, Cupido e Apolo a Batalha de monstros marinhos como uma seleção de temas 

Figura 4DÜRER, Albrecht. Apollo com o 
disco solar c.1504. British museum, London. 

Figura 5 Sol-Iustitiae engraving Fine 
Arts Museums of San 
Francisco.1499 



feitas que ditam claramente um entendimento e uma proximidade com a antiguidade 

clássica.   

Mesmo fazendo uso dos moldes clássicos Dürer acentuaria a sua preocupação 

com uma fé cristã. Como diz em suas cartas a respeito dos modelos clássicos da 

antiguidade: 

 

Assim como eles usavam as mais lindas proporções humanas para 

o seu ídolo Apollo, nós também deveríamos usar essas mesmas 

proporções para Cristo, O senhor, o mais belo do mundo. E assim 

como eles usavam Vênus para expressar a mais sublime beleza, 

deveríamos usar a mesma 

figura elegante e refinada para 

a pura Virgem Maria, a mãe de 

Deus. E assim como Hércules, 

deveríamos fazer Sansão, e 

deveríamos fazer o mesmo 

com todos os outros44. 

 

Esse apontamento de Dürer nos leva apesar 

suas obras em dois sentidos; a incorporação da 

antiguidade, ao mesmo em formas clássicas, sob 

uma nova roupagem cristã devido a sua presente 

preocupação com sua fé. E uma apropriação de 

símbolos como no caso do Apolo com disco solar 

(fig.4), Sol Iustitiae (fig.5) a Pequena paixão 

n.36(fig.6) de Dürer faz uma relação bem conhecida no campo da religião comparada 

entre de Apolo com o Cristo45. Apolo é descrito como a luz da vida tal como cristo. No 

desenho a pena o Apolo com disco solar, é portador de algo comum entre essas imagens; 

a luz solar, ou melhor, a luz divina. Talvez seja essa maior “semelhança” ou “forma” que 

se assemelhe como a representação de Cristo com o mitológico Apolo. A luz divina, a luz 

da verdade Apolo era identificada na antiga Grécia como o sol do mundo tal como Jesus 

bem posteriormente. A relação entre a gravura Sol Iustitiae e o Apolo com disco solar de 

Dürer são, primeiro, de períodos de produção distintos Iustitiae de 1505 é uma gravura 

produzida dentro de um período de intensa produtividade do artista tal como a Apolo com 

disco solar 1504, já o julgamento da pequena paixão 1511 comporta-se no período em 

Figura 6 DÜRER, Albrecht. Small Passion 36. The 
Last Judgment 1511 Woodcut British Museum, 
London 



que o gravador produz as duas paixões em técnicas distintas, xilogravura e gravura em 

cobre, com uma intensa produtividade de imagens religiosas. Segundo é a semelhança 

que vemos no rosto do cristo do Julgamento com o Sol da justiça, a luz que resplandece 

em meio ao sol na face das duas luzes da verdade e o sol de um novo horizonte após o 

julgamento do grande Sol Iustitiae ou a luz de seu mundo, o Cristo.   

2.2 Da busca da tradição hermética 

 

Nesse último ponto que tratamos acima nos oferece um fino véu entre uma 

interpretação que remonta a mitologia pagã e ao mesmo tempo depara com uma forma 

de pensar e conceber o mundo.  A gravura Sol Iustitiae possibilita uma observação que 

liga a gravura a representação do planeta Sol e, consequentemente, todos os seus 

atributos astrológicos.  Alem desse atributo é possível observar ainda dentro de uma 

perspectiva cosmológica alegorias da justiça.   

A interpretação dessa imagem trabalha dentro de dois conceitos que na época de 

Dürer correspondeu uma forma de entender o mundo renascentista, a alegoria e a 

astrologia. Para isso, precisamos delimitar duas perspectivas: uma via distinta, ou até, 

adicional, mas que não a deixa mesmo importante por isso, que são os estudos uma 

tradição hermética por intelectuais ligados de alguma forma ao Instituto Warburg. E um 

pequeno traçar dessa tradição na contemporaneidade de Dürer. 

O Warburg institute marcara uma profunda influência em uma series de intelectuais 

que viram a estudar o hermetismo e todo o seu corpus como próprio Warburg ao escrever 

Arte italiana e astrologia internacional do palácio Schifanoja de Ferrara, possibilitará, sem 

duvida, uma biblioteca temática para que possa desenvolver temas sobre as leituras feitas 

de Ficino, Pico, Agrippa, Bruno e outros sobre o hermetismo, a magia, astrologia, cabala, 

alquimia e tantos outros.     

Os fundamentais estudos bibliográficos a cerca da influencia da tradição hermética 

na Renascença italiana feitas por Kristeller demonstram a importância e a difusão da 

tradução Corpus hermeticum, feita por Ficino.  Festugiére, E. Garin e Frances Yates 

publicaram importantes trabalhos que indicam vertentes herméticas no pensamento 

renascentista de escritores, de filósofos e as diferentes nuances na atitude renascentista 

para com a magia.  

      

Warburg na pintura visava estabelecer uma estreita conexão com a literatura e a 

filosofia, assim, o sentido da obra de Botticelli seria ampliado pelas analogias com a 

filosofia de Marsílio Ficino. “O estudo da astrologia e da magia feita por Warburg nos 



séculos XV e XVI (...) [se apresentou em um] esforço para dominar racionalmente essas 

forças ambíguas, ligadas em parte à ciência, em parte a um mundo obscuro e 

demoníaco.” 46 Uma de suas principais obras, citada já acima, que destacara a influencia 

da astrologia como Arte italiana e astrologia internacional do palácio Schifanoja de 

Ferrara.    

Em seus estudos em Dürer e antiguidade clássica buscaram 

enfatizar o caráter dionístico na cultura do renascimento 

diferentemente da concepção de John Winckelmann da arte grega 

como apolínea. Segundo Teixeira ao referi-se pathos da antiguidade 

Warburg expunha aquilo que Nietzsche chamou de conflito 

dionistico e apolíneo no mundo grego 47 Warburg não buscava “a 

Antigüidade apolínea dos classicistas, mas uma Antigüidade 

embebida de ‘pathosdionisíaco’”. Daí o interesse específico pela 

sobrevivência do paganismo na Itália cristã dos séculos XV e XVI. 

Ainda de acordo com o autor o interesse pelo pólo dionistico na 

cultura do Renascimento por Warburg levou-o a estudos mais 

secundários como astrologia, magia, práticas advinhatorias pagas, hermetismo, e outras 

discussões que foram retomadas por Saxl e Panofsky, Cassirer e outros autores ligados 

ao instituto Warburg como Yates e Carlo Ginzburg, no entanto, todos esses dentro de 

suas perceptivas distintas.   

 

 

 

2.2.1 Um renascer hermético. 

 Enquanto renascia a antiguidade clássica através da recuperação da literatura e 

monumentos antigos, magos da Renascença buscava o retorno da idade de ouro da 

magia, baseavam-se naquele que Cícero já citara em De natura deorum conhecido por 

Mercúrio aquele que matou Argos, o qual fugiria para o Egito, em consequência disso, o 

‘dera aos egípcios suas leis e letras’ adotando o antigo nome de Teut, ou Tot.48 

Conhecido como Hermes Trismegisto49, o três vezes grande despertou um amplo 

interesse em círculos renascentistas, após a tradução do Corpus hermeticum por Ficino, 

sobretudo, os tratados filosóficos, tais como os do Corpus Hermeticum, o Asclépio 

constituindo um hermetismo filosófico-teosófico e a escritos e fragmentos de literatura 

astrológica, alquímica e mágica, em grande parte atribuída a Hermes Trismegisto ganham 

uma visibilidade e divulgação nos centros humanistas da Europa. Diferente da posição da 

Figura 7 DÜRER, Syphilis, 
first illustration, in profecia 
medica. 



teologia na Idade média que via a magia e a astrologia 

como domínio demoníaco, mas mesmo de forma tímida 

durante esse tempo médio a astrologia e magia ganha um 

estatuto das ciências das “experiências”50. Boa parte dos 

renascentistas que tiveram contato com essa tradição terá 

uma preocupação em diferenciar a verdadeira e a falsa 

magia, alquimia e astrologia. Ficino em De vita triplici partira 

desse estatuto e sintetizara a astrologia para pratica da 

medicina.  O contato com essas ideias mais ao norte parte 

advêm dos reinos germânicos nas vésperas da Reforma 

teriam eles sido atingidos em cheio pela disseminação do 

neoplatonismo humanista, particularmente na visão 

ficiniana. Esta será também uma parte constituíra um quadro geral que presidiu à 

composição das gravuras que iremos interpretar. 

Como ressaltamos anteriormente Dürer possivelmente conheceu a obra de Ficino por 

volta de 1497 e, consequentemente, a filosofia neoplatonica por um dos espíritos mais 

fortes de seu tempo Willbald Pirckheimer um apaixonado pela literatura clássica grega e 

italiana e dos grandes humanistas alemães. Pirckheimer em 1507 apresentara um 

interesse pelos fundamentos teóricos de Dürer e a partir de seu contato com o artista 

Pirckheimer passa apresentar as obras de Dürer os cânones da arquitetura de Vitruviana, 

sugerindo motivos iconográficos e alegóricos copiados para suas gravuras e assim 

possibilitando contato com a doutrina neoplatonica de Ficino e as suas interpretações e 

incorporações do hermetismo. 

A melencolia I (fig.9) foi fruto de inúmeras análises e interpretações a respeito de seu 

significado ou incorporações feitas por Dürer. Um exemplo dessas interpretações foi 

Saturno e a melancolia dos intelectuais ligados a Warburg51 que traça a melancolia desde 

as teorias do humor no mundo antigo até o legado deixado pela gravura de Dürer. O tema 

da gravura de Dürer de 1514 tem uma tradição que remonta a Aristóteles e repercute em 

seu tempo, como interpreta as mais recentes correntes, como uma espécie de espírito 

artístico da época.  Numerosos artigos, teses e livros foram desde então, sob a inspiração 

direta ou indireta de Saturno e a melancolia, não só na área de História da Arte, mas 

também na de História da Literatura 

Contudo, nossa interpretação não irá ocupar de detalhes específicos da gravura, pois 

isso já vem sendo feitos por inúmeros estudos, especialmente, em nosso país sobre toda 

alegoria, os elementos astrológicos, da teoria dos números e elementos alquímicos na 

Figura 8 DÜRER, Albrecht Nude Woman 
with the Zodiac c. 1502.Gallery: 
Graphische Sammlung Albertina 



gravura. Nosso intuito é incorporá-la em um corpus maior de gravuras em metal e 

xilogravuras e interpretar elementos comuns que incorporem símbolos da tradição 

hermética, isto é, elementos astrológicos, alquímicos e alegóricos. Sob influência o poder 

mais “diabólico52” dos planetas, o planeta saturno e seu temperamento melancólico 

entrelaçam-se com o deus Kronos grego e o saturno romano, nós propõe mais uma 

relação dessa secularidade de deuses pagãos com os símbolos astrológicos. A 

Melencolia I representa e apresenta o Renascimento, pois reserva um simbolismo de 

crenças e filosofias antigas, do medievo e da própria Renascença. Além dessa forte 

representante, Melencolia I de incorporações culturais, ou melhor, tradições observamos 

em outras gravuras do artista de períodos distintos que apresentam elementos visíveis de 

um simbolismo astrológico.  
53Distintos, evidentemente, da Melencolia I 

devido a sua carga alegórica de elementos 

místicos, simbólicos. O astrônomo (fig.11) de 

1500, a Ilustração da profecia medica do sifilítico 

de 1496, a mulher nua com o zodíaco (fig.7) de 

1502 e os hemisférios norte e sul do globo celeste 

(fig. 10 e 12) de 1515. Mesmo com períodos de 

produção distintos podemos propor dois 

momentos. O primeiro correspondera da gravura 

do sifilítico (fig.8), O astrônomo e a mulher nua 

com o zodíaco de 1502 que correspondem a sua 

primeira viagem e sua influência italiana de mais 

seculares, pois Dürer fora da sua intensa 

preocupação com os temas religiosos, exemplo 

disso sua série Apocalipse de 1498, ira 

tratar de temas como a Fortuna de 1502 e 

as quatro bruxas em 1497. Possivelmente o 

trato desses temas por Dürer seja o seu 

tratamento com temas cotidianos e figuras 

de camponeses54 decorrentes em sua 

época. O astrônomo sob um aspecto de 

sábio senta-se sob signo dos símbolos dos 

planetas e constelações traça com um 

homem-Deus o domínio das estrelas e 

Figura 9 DÜRER, Albrecht. Melencolia I 1514 
Anhaltische Gemäldegalerie. 

Figura 10 DÜRER, Albrecht The Northern Hemisphere of the 
Celestial Globe hemispheres: British Museum, London - British 
Museum, London1515 



inverte a linha descendente desde o astro até ao homem e aproveita as margens de 

possibilidades dos bons aspectos do equilíbrio das forças planetárias. Ele calcula o curso 

dos astros “sabe que as influencias astrais atuam sobre as forças profundas do cosmo, 

sabe que as forças diretrizes do cosmo operam em tudo e em todos e que precisa apenas 

saber escutar a voz da estrela (...) e calar sua própria voz” 55. Como um deus terreno, o 

sábio, que se submete às ordens naturais para conhecer, pode transgredi-las. Teria Dürer 

sido inspirado com essa imagem do Mago e astrônomo de seu período? Difícil resposta. 

Agora, não podemos negligenciar que ao olharmos a xilogravura de Dürer com os olhos 

do presente destacaremos um profundo misticismo. Aqui e 

que a relacionamos não como um sintoma do eixo cultural, 

mas um “padrão cultural”56 dentro de uma constitutiva da 

própria cultura  pela irradiação de novos significados e pela 

relação com toda uma teia semântica.  

Em a mulher nua com zodíaco e o sifilítico Dürer 

parece ter retratado os signos em detrimento do corpo 

humano, ou seja, a força desses planetas atuando em partes 

do corpo, cada parte do corpo ira corresponder a um signo 

suas vibrações benéficas ou maléficas. No caso do sifilítico a 

arte do período parece constituir a sua própria cultura, pois a 

imagem apresenta uma série de males derivados de uma 

conjunção planetária de 1484. Dürer parece ter se servido da 

literatura advinhatorias, ao tratar de um homem que sofre de sífilis e sobre a sua cabeça 

ele ilustra a famosa conjunção 

astrológica de 1484.57 

     O segundo momento 

corresponde das gravuras que 

elencamos corresponde a período de 

perfeição de formas clássicas e 

acabada, rica de composição. Dürer já 

teria feito as suas duas viagens pela 

Itália, a melencolia I de 1514 

corresponde nas maiores da suas 

gravuras na série de gravuras em 

cobre que estará o cavaleiro e a morte, São Jerônimo e outras. Tanto a melencolia I como 

os mapas celestes ocupam uma temporalidade de produção não tão distante, contudo 

Figura 12 DÜRER, Albrecht Astronomer 
1500 

Figura 11 DÜRER, Albrecht The Northern Hemisphere of the Celestial 
Globe hemispheres: British Museum, London - British Museum, 
London1515. 



ambas contemplam o período no qual Dürer ocupava sua arte em trabalhos feitos por 

Maximiliano I. Ocupando esse período estão os mapas celestes que foram 

encomendados por Maximiliano I em 1515 se edita em Nuremberg esses mapas pelos 

matemáticos Johann Sabius e Conrad Heinfogel e ilustrada por Dürer.   Nessa carta 

celeste Dürer ira compor hemisfério boreal e austral a partir das constelações 

animalísticas ptolomaicas com as 48 constelações perpetuando a longa tradição zodiacal 

com nomes de animais e personagens relacionados com determinados mitos e as 

estrelas que haviam sido numeradas conforme ao Almagesto.   

Já a melencolia I como colocamos acima possui um teor místico e mágico sob o 

signo saturnino e a bílis negra, mas que podia ser neutralizado pelas forças do planeta 

Júpiter e transformaria a melancolia saturnina. Sobre a melencolia I Warburg expõe: 

 

El acto más propriamente creativo que hace de la “Melancolía 

I” de Durero el antídoto humanístico contra o temor de Saturno 

puede ser comprendido solamente reconociendo cómo la mitología 

mágica es el verdadero y adecuado material que en la 

tranaformación artística es espiritualizado”58 

 

Para Warburg a gravura de Dürer restaura a linguagem ideal do classicismo e o 

conflito cósmico que um processo que se desenrola na alma humana. Podemos colocar 

também que a melencolia I resulta de uma consciência, de uma mentalidade mágica, de 

uma cultura que fundamentava sua razão sob várias formas de compreensão do mundo 

no qual buscamos destacar duas. 

 

Considerações a respeito 

Frente à análise das gravuras que corresponde nesse trabalho a tradição 

hermética, assinalamos os elementos que demonstram influências astrológicas e 

alegóricas sem desvinculá-las a tradição hermética. No entanto, apenas destacamos a 

presença desses elementos seguindo os preceitos de Arthur Freitas em nossa 

metodologia. Contudo, não excluímos a necessidades de algumas abordagens que 

desempenham uma analise importante como as circunstâncias de como as obras foram 

produzidas ou se foram encomendas, e o sentido material, o lugar físico onde se 

pretendia originalmente exibi-la dentro da historia social da arte através de uma historia 

de recebimento de imagem que evidenciam práticas sociais. Tal perspectiva poderá 

vislumbrar trabalhos futuros, enquanto isso, paramos por aqui.    
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