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RESUMO 
Este texto propõe uma leitura iconológica do estranhamente familiar homem-besta, um dos 
personagens que compõem o imaginário com o qual desenvolvo meu trabalho 
prático/teórico em artes visuais. A reflexão é motivada pela curiosidade de identificar a 
origem das imagens que manipulo, através da identificação de seus possíveis antecedentes, 
à luz das concepções do estranhamente familiar [Unheimlich], de Sigmund Freud, e das 
imagens sobreviventes [Nachleben], de Aby Warburg.  
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ABSTRACT 
This text proposes an iconological reading of the uncanny man-beast, one of the characters 
that composes the imaginary with which I develop my practical/theoretical work in visual arts. 
The reflection is motivated by curiosity to identify the origin of images that I manipulate, by 
identifying their possible antecedents, in the light of the conceptions of the uncanny 
[Unheimlich], by Sigmund Freud, and from surviving images [Nachleben], by Aby Warburg.  
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Esta reflexão se desenvolve a partir de uma imagem recorrente na minha produção 

artística, um personagem que identifico como o homem-besta: um homem que tem o 

corpo coberto por uma densa camada de pelos. A análise deste personagem é 

motivada pela pergunta “de onde vêm as imagens?”, com o objetivo de identificar 

suas correspondências com imagens de outros tempos e contextos, ou seja, a sua 

“sobrevivência” no imaginário cultural ocidental.  

Identifico a origem das imagens que manipulo em relação a um universo simbólico 

nostálgico, que é reformulado e ressignificado em meu trabalho. Este universo é 

constituído de um repertório de imagens, materiais e procedimentos que reportam a 

formas e concepções reconhecidas como antigas, através de construções alegóricas 

que têm o animal como seu principal motivo, e que passam pelo imaginário coletivo 

como algo “há muito tempo conhecido, familiar...” 1 

No estudo “Das unheimliche” (1919), traduzido como O Inquietante (2010), Freud 

analisa o efeito “estranhamente inquietante” que determinadas imagens ou situações 

provocam, quando remontam a algo “há muito tempo conhecido, há muito tempo 

familiar”, mas que despertam “uma incerteza intelectual”, ou uma “perplexidade” 

diante do todo, das relações que se estabelecem entre cada elemento que compõe a 

imagem ou situação, resultando num enigma, onde “a impressão do todo” não é 

afetada, mas talvez a sua compreensão (FREUD, 2010, p. 345 e 351). Uma das 

significações de Unheimlich corresponde, no contexto do meu trabalho, aos efeitos 

inquietantes resultantes das associações entre imagens que nos parecem familiares, 

mas cujas origens e significados não identificamos, ou que não são intelectualmente 

compreendidas como, por exemplo, as imemoriais representações das relações 

entre homem e animal, os hibridismos que geraram os “homens-besta” e, de modo 

geral, as diversas construções simbólicas que se referem ao animal como portador 

de significados destinados ao homem, ou acerca dele. 

O personagem que motivou esta reflexão é parte de uma gravura que tem como 

título o enunciado “Träume sind Schäume”, que podemos traduzir como “Sonhos são 

como bolhas de sabão” (figura 1). Entre as diversas possibilidades de leitura 

sugeridas por este enunciado, uma me parece interessante para pensar de onde 

vêm as imagens estranhamente familiares: o caráter espectral da imagem sonhada 

que, como uma bolha de sabão, se desfaz quando tentamos apreendê-la, pode ser 
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pensado como uma metáfora do aspecto obscuro do processo de criação ou 

interpretação de imagens que habitam o imaginário coletivo, e cuja origem incerta é 

evocada por sua reaparição nas produções simbólicas do homem ao longo do tempo. 

Um dos meios possíveis para interpretar esta imagem seria procurar descobrir, ou 

relembrar, seus possíveis precedentes, para então relacionar estes precedentes aos 

seus significados e, como em uma frase, compor uma ordem de articulação, e 

desvendar “o enigma”. A busca por significados postula que eles estejam pré-

definidos, que já existam de alguma forma na cultura, na memória coletiva, na 

história da arte ou das imagens, que tenham sido referenciados na literatura, ou 

ainda que sejam símbolos recorrentes na prática do artista, possibilitando assim que 

sejam identificados como símbolos e interpretados dentro deste contexto 

autorreferente. De qualquer forma, a interpretação das imagens envolve a memória 

e, portanto, postula uma tradição e o seu reconhecimento como parte de um 

vocabulário compartilhado.  

 

 
Fig. 1 – Nara Amelia 

Sonhos são como bolhas de sabão, 2013 
Água-forte, ponta-seca, aquarela, douração. 35 x 40 cm  

 

Na introdução ao seu Atlas Mnemosine, Aby Warburg (1866–1929) propõe, como 

um dos objetivos do seu atlas de imagens e da sua pesquisa, ilustrar o processo 
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pelo qual o artista se apropria de valores formais e expressivos pré-existentes, 

provenientes do passado, e que habitam a memória coletiva como “engramas”2 de 

experiências passionais, formas que sobrevivem como herança e modelo para a 

criação artística (WARBURG, 2015, p. 367).  

A familiaridade das imagens, ainda que seus significados originais sejam 

desconhecidos, é justificada pela ideia de “vida póstuma” ou “sobrevivência” 

[Nachleben], que se caracteriza como a possibilidade de reaparição de algo que 

ficara perdido, ou morto, no passado ou, como compreende Didi-Huberman, uma 

forma sobrevivente é como “[...] um ser do passado que não para de sobreviver” 

(2013, p. 29). Esta morte significa seu armazenamento na memória coletiva, e sua 

reaparição em situações particulares que despertam essa memória. Warburg cunhou 

a expressão “sobrevivência” [Nachleben] para se referir a estas formas que, embora 

mortas, permaneçam assombrando épocas posteriores (WAIZBORT in WARBURG, 

2015, p. 10). 

Warburg procura demonstrar como os artistas utilizam-se de formas de figuração já 

existentes, e que são reconfiguradas conforme suas necessidades. Portanto, não se 

trata da simples evocação de uma memória, mas sim da apropriação de um conjunto 

de representações materiais disponíveis: modelos, disponibilizados pelo passado, 

que cruzam tempo e espaço, e que serão metamorfoseados pela apropriação, 

transformando-se tanto no âmbito de suas significações como no das formas 

propriamente ditas (WAIZBORT in WARBURG, 2015, p. 13).  

Em relação às transformações formais e significativas das imagens sobreviventes, 

Didi-Huberman propõe que as sobrevivências podem ser pensadas como 

manifestações “fantasmais”, ou seja, como a intrusão, ainda que tênue, de algo que 

desaparecera da sociedade, mas que persiste através de uma modificação essencial 

e significativa: “[...] quando faz seu horóscopo, a dona de casa de hoje continua a 

manipular os nomes de deuses antigos, nos quais, supõe-se, ninguém mais crê” 

(DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 69).  

A constatação das “sobrevivências” nos impõe a questão: em que medida somos 

criadores e em que medida somos transmissores ou reorganizadores das heranças, 

das tradições, das imagens do passado? Neste sentido, as imagens que criamos 



 

1817 FANTASMAS ANIMAIS: UMA LEITURA DO ESTRANHAMENTE FAMILIAR HOMEM-BESTA 
Nara Amelia Melo da Silva / UFPEL 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

hoje se conectam às imagens que outrora foram transmitidas, esquecidas e 

redescobertas, de modo que a representação, no contexto do meu trabalho, de um 

homem coberto por uma densa camada de pelos, evoca os possíveis precedentes 

formais e significativos desta representação, que reconhecemos, por exemplo, como 

o lobisomem, o sátiro, o diabo, os seres bestiais e selvagens oriundos dos relatos 

dos viajantes às terras incógnitas na época dos descobrimentos, ou ainda o lobo 

sedutor e devorador da fábula de Perrault. Apesar de a crença no lobisomem, ou em 

qualquer das configurações do homem-besta, estarem “mortas”, a memória coletiva 

é assombrada, ainda, por reminiscências desta crença, veiculadas pelas imagens ou 

narrativas que despertam em nós a sensação de familiaridade, de reconhecimento. 

Ao refletir sobre a imagem como meio de conhecimento e, poderíamos acrescentar, 

de reconhecimento, no texto A imagem como compreensão, no qual analisa o 

Retrato de Tognina pintado pela artista Lavínia Fontana (1552–1614), Manguel 

discute o estranhamento suscitado pela imagem que representa uma menina com a 

face recoberta por pelos que lhe conferem “feições de lobo”. Ao percorrer a trajetória 

das representações de humanos com feições animalescas, Manguel investiga as 

diferentes significações que esses atributos “animais” suscitam, enfatizando o 

caráter estranho dessas representações, como a manifestação de uma “natureza 

não domesticada” que seria inerente ao homem (MANGUEL, 2001, p. 114) (figura 2). 
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Fig. 2 – Lavínia Fontana 

Retrato de Tognina Gonsalvus, 1594–1595 
Óleo sobre tela 

Musée du Château des Blois 
 

Tognina Gonsalvus, assim como seu pai, Petrus Gonsalvus, e seus irmãos, sofriam 

de uma doença de pele chamada hypertrichosis universalis congenita, que fazia o 

pelo crescer por todo o corpo. Tognina e sua família foram pintados muitas vezes e, 

na maior parte das suas representações, são enfatizados aspectos da natureza 

irascível dos lobos, e da suposta herança da animalidade contida no homem. 

Manguel comenta que Aristóteles, assim como os intelectuais do Renascimento que 

desenvolveram os tratados de fisiognomonia, concebiam o rosto do homem como a 

sede dos seus traços mais distintos, como reflexo da sua alma. Os tratados de 

fisiognomonia, como os desenvolvidos por Giovanni Batista Della Porta em 1586, e 

por Charles Le Brun no século XVII, propunham a possibilidade de conhecermos e 

julgarmos o homem pela semelhança entre seus traços faciais e os traços dos 

animais.  

Baltrušaitis observa que, mesmo com uma pretensão científica, a fisiognomonia 

contribuiu para “a ressurreição de uma humanidade fabulosa”, onde as formas 

mitológicas “são repensadas e reconstituídas tendo-se em mente as ciências 

positivas em que os próprios signos seculares são reavaliados no espírito da época” 

(BALTRUŠAITIS, 1999, p. 47). Assim como nos homens-besta de hoje, nos tratados 

de fisiognomonia sobrevivem transfiguradas as mitologias e representações arcaicas 
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desenvolvidas pelo homem, desde os primórdios, para justificar a si mesmo em 

relação à natureza. Nos pelos que cobrem o corpo do homem-besta sobrevive uma 

tradição muito longa – a da fábula do animal dentro do homem: “A fauna humana [...] 

pertence a uma camada estável da imaginação e está sempre se refazendo nas 

alegorias, emblemas e fábulas, embora sem nelas ocupar sempre o mesmo lugar” 

(BALTRUŠAITIS, 1999, p. 47) (figura 3). 

 

 
Fig. 3 – Charles Le Brun 
Homem-lobo, século XVII 

Desenho 
Departamento de Artes Gráficas, Museu do Louvre, Paris 

 

Explorando hoje a “fauna humana” e os efeitos estranhamente inquietantes das 

hibridações entre homem e animal que habitam a memória coletiva, o artista Walmor 

Corrêa (1961), em sua série de trabalhos intitulada Unheimlich, de 2006, se apropria 

de personagens oriundos de lendas do folclore brasileiro, e propõe sua 

ressignificação a partir da sua taxonomia ou, sua suposta justificação pela ciência.  

Em um dos seus trabalhos, Corrêa disseca o Capelobo (figura 4), híbrido de 

composição variável, meio humano, meio capivara e meio lobo e que, no livro 

Geografia dos Mitos Brasileiros, Luís da Câmara Cascudo descreve como “monstro” 

híbrido de homem e animal, difundido entre as populações indígenas de algumas 

regiões do Pará e do Maranhão, identificando-o, por suas características e hábitos, 

como o Lobisomem dos índios: 

Como animal, o Capelobo parece com a Anta (Tapirus americanus), 
sendo maior e mais veloz. Tem cabelos longos e negros e patas 
redondas. A cabeça finda por um focinho lembrando o porco e o 
cachorro. No Maranhão é um focinho de tamanduá-bandeira. Sai à 
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noite e ronda os acampamentos, barracões e residências perdidas 
na mata, catando cães e gatos recém-nascidos, como o Lobisomem. 
Apanhando animal ou homem, parte a carótida e bebe o sangue. 
Hematofagia do Lobisomem e mesma posição de ataque. Só pode 
ser morto com um ferimento no umbigo. (CASCUDO, 2002, p. 226) 

 

 
Fig. 4 – Walmor Correa 

Capelobo, da série Unheimlich, 2005 
Acrílica e grafite sobre tela fotografada e impressa sobre papel, 195 x 130 cm 

 

Conforme Cascudo, as origens da tradição do homem metamorfoseado em lobo 

remontam à Antiguidade clássica, sendo que o primeiro registro deste mito se refere 

a uma tradição popular grega que narra a história de Licaon, rei da Arcádia que fora 

transformado em lobo como castigo por tentar matar Zeus (CASCUDO, 2002, p. 

172). Cascudo propõe ainda a comparação do Capelobo com o lobisomem de 

origem europeia, apontando correspondências entre algumas versões da lenda do 

Capelobo originária do rio Xingú, com referências ao lobisomem na Antiguidade 

registradas nos textos de Virgílio (Bucólicas) e Homero (Odisséia): 

Dizem, no rio Xingu, que certos indígenas depois de velhos, muito 
velhos, perdida a própria noção de vida, tornam-se Capelobo. Mas 
não mais retomam a forma humana. É uma transformação 
espontânea e deliberada e sem que intervenha força mágica do pajé. 
A cerimônia para a mutação ignoro. Um meu informante nega existir 
cerimônia. Afirma que o indígena bem velho, velhinho, “vira Capelobo 
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bebendo puçanga”. Assim Virgílio dizia Meris se ter transformado em 
Lobo na Ecloga VIII [...]. E Circe tornara em porcos os companheiros 
de Ulisses (Odisseia, canto X) dando-lhes a beber uma puçanga de 
leite coalhado, flor de farinha, mel fresco, unidamente ao filtro 
misterioso. (CASCUDO, 2002, p. 226–227) 

O Capelobo, com suas características físicas particulares relativas à fauna da região 

que habita, remonta à tradição do lobisomem, na qual um ser humano é 

transformado por magia ou maldição em um monstro sanguinário. O lobisomem, por 

sua vez, tem uma tradição que remonta ao Licantropo e ao Cinocéfalo, que têm sua 

origem na mitologia grega e figuram, também, na Historia Monstrorum de Aldrovandi. 

Miguel Rojas Mix, em América Imaginária (1992), comenta que o Cinocéfalo aparece 

em uma gravura com uma descrição, feita por Alessandro Vechi em 1662, dos seres 

encontrados na Província de Santa Cruz, no Brasil, como um ser com pernas de 

bode e cabeça de cachorro, e que segundo a descrição que acompanha a gravura, 

já figuraria na História Natural, de Plínio, o Velho (23–79 d.C.). O texto acrescenta 

que o Cinocéfalo uivava e vivia de carniça e carne humana (ROJAS MIX, 1992, p. 94) 

(figuras 5 e 6). 

 

 
Fig. 5 – Licantropo, de um manuscrito grego do séc. XVI (De 
animalium proprietate libellus). Veneza, Biblioteca Marciana. 

 
Fig. 6 – Cinocéfalo da Historia 

Monstrorum de Aldrovandi. Séc. XVII.  
Fonte: gallica.bnf.fr. 

 

 

Numa passagem que nos recorda a ameaça contida na manifestação da 

animalidade no homem através de “sintomas” como os pelos, no livro de Daniel, 
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capítulo IV, está registrada a história da transformação do rei Nabucodonosor em um 

“animal selvagem”, por determinação de Deus: “Mude-se-lhe o coração, para que 

não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal” (Dn IV, 16). E 

assim aconteceu a transfiguração de homem em besta, representada por William 

Blake (1757-1827) (Figura 7), em uma posição e aparência que lembram as 

representações do lobisomem: nu, com uma longa cabeleira e com o corpo coberto 

de pelos, num ambiente selvagem, natural, próprio às bestas, como fora designado 

por Deus: 

 
No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor; E 
foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, 
o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os 
cabelos como as penas da águia, e as suas unhas, como as das 
aves. (Dn IV, 33) 

 
 
 

 
Fig. 7 – William Blake 
Nabucodonosor, 1795 

Gravura em metal e aquarela, 44,6 x 62 cm 
Tate Gallery, Londres 

 

As imagens e textos referidos até então exploram as marcas do animal no homem, 

como os pelos que cobrem o corpo do personagem da minha gravura, o “homem-

besta”, como o signo da bestialidade que acometeu Nabucodonosor em sua 

transformação, como o mito do lobisomem que reporta à Antiguidade e sua memória 

no rosto peludo de Tognina, e no Capelobo de Walmor Corrêa. Uma última imagem 

me parece interessante para concluir esta reflexão, e para pensar sobre a 

importância de reconhecer no passado os precedentes das imagens que 
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manipulamos e lemos hoje, e o processo da sua sobrevivência e reaparição em 

diferentes tempos e contextos culturais. 

No texto A Alegoria da Prudência de Ticiano: Um pós-escrito (2001), Panofsky 

analisa as transformações na representação alegórica do Tempo, desde a sua 

manifestação nas religiões da cultura egípcia, passando por sua reelaboração na 

Antiguidade clássica, até a representação cuja interpretação motivou a sua pesquisa: 

A Alegoria da Prudência, de Ticiano (1477-1576), datada entre 1560/1570. A pintura 

conjuga três faces humanas – o perfil de um homem velho voltado para a esquerda, 

o retrato frontal de um homem de meia-idade ao centro, e o perfil de um jovem 

voltado para a direita –, com três cabeças de animais – o perfil de um lobo, a face de 

um leão, e o perfil de um cão, situadas sob as cabeças humanas e em uma 

configuração correspondente. Sobre esta imagem, na parte superior do quadro, está 

inscrito: EX PRAETERITO / PRAESENS PRVDENTER AGIT / NI FVTVRĀ ACTIONĒ 

DETVRPET, que significa “Do (da experiência do) passado, o presente age 

prudentemente para não estragar a ação futura” (PANOFSKY, 2001, p. 195) (Figura 

8). 

 

 
Fig. 8 – Ticiano 

A Alegoria da Prudência, 1560–1570 
Óleo sobre tela, 75,5 x 68,4 cm 
The National Gallery, Londres 
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Conforme Panofsky, esta é uma alegoria que simboliza os três modos ou formas do 

tempo – passado, presente e futuro, e está ligada à concepção de prudência, virtude 

exercitada pelas faculdades psicológicas simbolizadas pelas cabeças dos animais: o 

lobo simboliza “a memória, que lembra e aprende do passado”; o leão, “a inteligência, 

que julga e age no presente”, e o cão, “a previdência, que antecipa e provê para ou 

contra o futuro” (p. 196). Segundo o conceito baseado na tradição clássica, 

investigado por Panofsky, originalmente a ideia de Prudência “consiste na 

recordação do passado, na ordenação do presente, na meditação do futuro”, e esta 

fórmula está presente também na alegoria do “conselho sábio”, significando que “o 

passado fornece os precedentes, o presente propõe o problema, e o futuro prevê as 

consequências” (PANOFSKY, 2001, p. 196). 

Panofsky desenvolve sua análise no sentido de demonstrar como as imagens 

simbólicas se transfiguram no decorrer do tempo e em culturas diferentes, 

preservando elementos de suas atribuições originais e assumindo novas formas ou 

associações, de acordo com sua utilização. O lobo da Alegoria da prudência, 

significando o passado e a prudente sabedoria à ele intrínseca, me mostrou o 

caminho para a reflexão sobre a procedência e a sobrevivência de uma das imagens 

recorrentes no meu trabalho – a do homem-besta, em relação à história da arte e à 

cultura de modo geral.  

A sobrevivência de formas e significados do passado se dá tanto por processos 

conscientes quanto inconscientes. No que se refere à minha pesquisa artística, 

constato que, na maioria da vezes, este processo envolve a assimilação 

inconsciente, ou seja, não se trata de um processo de apropriação direta, mas de um 

processo de reformulação, tanto em nível formal, quanto significativo. Neste sentido, 

ainda que minha intenção não tenha sido a representação ou a remissão ao 

lobisomem, por exemplo, reconheço que a figura do personagem com o corpo 

coberto por uma densa camada de pelos se configura como uma imagem 

sobrevivente, ou como um “fantasma animal”, na medida em que evoca todos 

aqueles seres marcados por este signo da bestialidade – os pelos, que figuram no 

imaginário cultural ocidental.  

Os pelos, significados como atributos da animalidade no homem e o corpo peludo 
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como signo da “incivilidade do homem”, como analisa Manguel, pode despertar, 

naqueles que se defrontam com esta imagem, “o temor de atravessar a fronteira de 

volta para o reino animal” (2001, p. 123). Freud atribui a possibilidade do 

“estranhamente inquietante” à sobrevivência no inconsciente humano da “antiga 

concepção do animismo, que se caracterizava por preencher o mundo com espíritos 

humanos, [...] e a atribuição de poderes mágicos cuidadosamente graduados a 

pessoas e coisas estranhas”.  

Parece que todos nós, em nossa evolução individual, passamos por 
uma fase correspondente a esse animismo dos primitivos, que em 
nenhum de nós ela transcorreu sem deixar vestígios e traços ainda 
capazes de manifestação, e que tudo o que hoje nos parece 
“inquietante” preenche a condição de tocar nesses restos de 
atividade psíquica animista e estimular sua manifestação. (FREUD, 
2010, p. 359) 

Para Freud, nós, ou nossos ancestrais primitivos, já tomamos essas possibilidades 

por realidades. Hoje, “superamos” tais formas de pensamento, mas não estamos 

totalmente seguros das nossas novas convicções, e as velhas ainda subsistem 

dentro de nós. “Quando acontece algo em nossa vida que parece trazer alguma 

confirmação às velhas convicções abandonadas, temos a sensação do inquietante” 

(FREUD, 2010, p. 369). 

Manguel relaciona o estranhamento ou angústia que o homem sofre diante do 

animal, e diante da representação da animalidade no homem, a questões muito 

antigas e ambivalentes, propostas também em outro estudo de Freud, O Homem 

dos Lobos, sobre um jovem perturbado por um sonho com uma árvore cheia de 

lobos brancos olhando para ele através da janela do seu quarto. Freud atenta para o 

fato de que o jovem costumava associar o seu sonho a uma imagem que marcara a 

sua infância, a imagem de um lobo que ele via em um livro de contos de fadas 

(FREUD, 2010, p. 311). A análise de Freud deste caso propõe que os terrores 

animais do seu paciente resultavam de antigos medos não superados, assim como 

no sentimento da inquietante estranheza, investigado no seu unheimlich, e que 

através das imagens oníricas, das ficções e contos de fadas, o homem expressa 

seus temores arcaicos (MANGUEL, 2001, p. 120–122). 

No livro Paisagem e Memória, de 1996, Simon Schama evoca a pesquisa de 

Warburg acerca da sobrevivência para refletir sobre a permanência dos símbolos e 
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mitos primordiais através dos tempos. Schama observa que, para Warburg, o mito 

era um vetor da sensibilidade histórica. Warburg se dedicou, por exemplo, em seus 

primeiros estudos sobre Botticelli, a demonstrar os processos por meio dos quais o 

mito e a magia primitivos evoluíram para um repertório de símbolos expressos na 

arte renascentista, revelando que por trás dos paradigmas do classicismo, havia 

uma “energia primordial” que, embora periodicamente suprimida pelo discurso 

racional, se manifestava a partir de suas “fontes profundas” (SCHAMA, 1996, p. 217). 

Warburg apontou assim a conexão entre os mitos primitivos e a condição moderna, 

a partir do que chamou de “arquivos da memória”, através do qual os tipos 

simbólicos primitivos universais resistem na cultura ocidental. Assim, a pesquisa de 

Warburg acerca da sobrevivência se centrou na identificação e classificação dos 

símbolos herdados da antiguidade e transmitidos ao longo de gerações, formando 

um repertório de símbolos universais (SCHAMA, 1996, p. 219–220). Conforme 

Schama, Warburg propunha que: 

Não se poderia explicar adequadamente uma metáfora não 
convencional, um motivo estranho e recorrente (como uma árvore 
falante) com ociosas invocações de “antecedentes históricos” ou um 
dicionário mecânico de emblemas. Rastrear esse motivo até as 
fontes arcaicas, percorrendo todas as mutações e permutações de 
forma e significado através do tempo, não só levaria às profundas 
ligações entre passado e presente, como ainda, em algum ponto do 
caminho, mostraria sua importância cultural e cognitiva para a 
apreensão humana. (SCHAMA, 1996, p. 220) 

O pensamento de Warburg, acerca das imagens sobreviventes, propõe que as 

imagens seriam portadoras de memória, e que por isso seriam capazes de construir 

pontes entre o presente e o passado. A capacidade de sobrevivência das imagens 

através dos tempos postula que elas sejam meios de transmissão da memória 

coletiva, das suas origens na cultura de um modo geral, nos mitos, nas lendas, nas 

suas formas religiosas e populares. 

Neste processo de transmissão se manifesta o seu caráter mutável, onde 

determinados componentes essenciais da imagem primordial permanecem, como 

signos que sobrevivem às transformações a que são submetidas. Neste sentido 

penso na imagem do homem-besta, com o corpo coberto por uma densa camada de 

pelos, como portadora de uma marca sobrevivente, um fantasma do animal contido 

no homem; uma forma de representar através da linguagem gráfica, de uma imagem, 



 

1827 FANTASMAS ANIMAIS: UMA LEITURA DO ESTRANHAMENTE FAMILIAR HOMEM-BESTA 
Nara Amelia Melo da Silva / UFPEL 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

algo que sobrevive como símbolo daquilo que não pode ser apreendido de outra 

forma, um fantasma animal arcaico que assombra a cultura humana. A imagem do 

homem-besta sobrevive como um esforço de significação, apreensão e comunicação 

de aspectos inapreensíveis acerca da natureza e do próprio homem: um ser 

maravilhoso, que parece produto da fantasia lúdica, “[...] é, in statu nascendi, uma 

abstração plena de labor conceitual. Trata-se de uma definição perimetral de 

fenômenos que, em sua incompreensibilidade fugidia, não se deixam apreender de 

outro modo” (WARBURG, 2015, p. 263). 

 

 
Notas 
                                                
1 O meu processo criativo envolve criação de imagens que têm como principal meio a gravura em metal, além do 
desenho, a aquarela e o bordado. A construção dos trabalhos passa pela apropriação, pela justaposição de 
imagens e textos, e pela montagem que articula todos esses elementos em uma disposição que remete à 
tradições narrativas, mitologias e fábulas, e à página de livro ilustrado, simulando a aparência de envelhecido, de 
antigo. A poética se organiza em torno de um imaginário que relaciona homens, animais e seus híbridos, e 
explora o efeito estranho dessas relações. 
2 “Engrama” seria uma forma de memória social e coletiva, em que a representação de formas e gestos que 
remetem à emoções e sentidos subjetivos estão enraizados, como índices pictórico/plásticos para a expressão 
de emoções (WAIZBORT in WARBURG, 2015, p. 11). 
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