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Resumo 

 
Analisa a presença de caveiras em fotografias de guerra como “Pathosformel” (ou “fórmula 
de emoção”), conforme conceito criado pelo iconologista alemão Aby Warburg, morto em 
1929. O trabalho aponta relações entre  imagens de caveiras em obras arcaicas e 
contemporâneas, entre as quais fotografias de conflitos, analisando possíveis sentidos 
despertados por esse elemento icônico como índice de morte. O conjunto de imagens inclui 
representações de caveiras na origem do catolicismo, nas “danças macabras” medievais, na 
tradição indiana e do “dia dos Mortos” mexicano, ao lado de fotografias de guerra da 
Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Mundial e do 
Camboja, entre outras imagens, além de obras de arte contemporâneas que contém esse 
elemento icônico, índice de morte. 
 
Palavras-chave: Caveiras, Iconologia, Warburg, Fotografia de guerra, “Pathosformel”. 

 

 

A “pós-vida” das caveiras 

 

A presença de uma caveira em cenário real retratado por uma fotografia de guerra 

imediatamente nos remete a um signo universal presente em cenas arcaicas, antigas, bíblicas, 

medievais e modernas, em culturas tão longínquas entre si quanto a mexicana pré-colombiana e a 

cristã europeia, a colonial peruana ou cambojana contemporânea. O impacto é imediato. 

As perguntas que se impõem são: o que a imagem transmite? O que ela significou 

ao longo dos milênios de cultura humana? E o que querem transmitir com ela os autores da 

fotografia? 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP de Fotografia do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutorando do Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica na PUC-SP, e-mail: 
leao.serva@santaclaraideias.com.br . 
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É o que pretendo desenvolver neste estudo, que dá continuidade a outro trabalho 

recente sobre as imagens de decapitações de prisioneiros por membros do grupo muçulmano 

denominado “Estado Islâmico”, com intensa atuação em países do Oriente Médio ao longo dos 

últimos dois anos, trabalho apresentado no V Eneimagem, Londrina, 2015 (SERVA, 2015).  

Decapitados e caveiras são signos que protagonizam conjuntos de imagens que por 

sua vez são tema do projeto de pesquisa em nível de doutorado que desenvolvo junto ao 

Programa de Estudos Pós-Graduados de Comunicação e Semiótica da PUC-SP, sob orientação do 

Professor Dr. Norval Baitello Jr.  

Neste presente texto, submetido ao GT de Fotografia, justaponho fotografias de 

guerra a imagens de diferentes momentos da história da iconografia humana, para que possam 

servir de base para uma análise de sentidos do seu elemento comum, as caveiras. Uso como 

método de comparação aquele adotado por Aby Warburg ao construir o seu “Atlas de Imagens 

Mnemosine” (WARBURG, 2012). 

Estudioso de história da arte, o alemão Aby Warburg (1866-1929) produziu uma 

obra volumosa composta de ensaios, conferências e fragmentos sobre “diferentes áreas da cultura, 

como história cultural, filologia, mitologia (que) seriam decisivas (...) para a constituição de seu 

pensamento em torno da imagem, enquanto veículo da cultura” (BAITELLO, in MARCONDES 

Fo., 2014: 467). 

Desde a juventude, Warburg se revela apaixonado pela arte do Renascimento 

italiano, a ponto de sugerir que essa cultura e o país formassem sua pátria adotiva, como revela ao 

se definir como “Ebreo di sangue, amburghese di cuore, d’anima fiorentino” (judeu de sangue, 

hamburguês de coração e de alma florentino). Aos 20 anos, ele passa a estudar História da Arte e 

Mitologia Comparada na Universidade de Bonn, quando decide estudar a obra do pintor 

renascentista Botticelli, sob a influência da leitura de “A Civilização da Renascença”, de Jacob 

Burckhardt, e da ideia de que a psicologia do espectador, e não a estética, é o fator decisivo para a 

compreensão da obra de arte. Isso se refletiria ao longo de toda a vida em sua crítica constante 

aos estudos da arte com viés “estetizante”. 

Em 1888, aos 22 anos, o jovem estudioso alemão viaja para uma temporada de 

estudos sobre o Renascimento em Florença. Data desse período também a leitura de um texto que 

teria influência fundamental para sua obra: “A expressão das emoções no homem e nos animais”, 

de Charles Darwin (DARWIN, 2000), que ele descreveria em um relato autobiográfico como 

“finalmente, um livro que me ajudou”. Ao final desse processo , já de volta à Alemanha, ele 

produzirá então sua primeira obra de fôlego, a dissertação “O Nascimento de Vênus e A 
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Primavera de Sandro Botticelli”, publicada em 1891, com o subtítulo “Um Exame das 

Representações da Antiguidade no Renascimento Italiano”. (WARBURG, 2012 e WARBURG, 

1999). 

O fascínio exercido pela arte do Renascimento, no entanto, tinha em Warburg um 

sentido peculiar, que não tem paralelo nos estudos da estética clássica, da perspectiva, das 

técnicas ou do desenvolvimento da materialidade das obras naquele período de grande ebulição 

na arte. O iconologista alemão busca na arte renascentista a presença de elementos arcaicos, 

imagens da cultura pagã que sobrevivem ao tempo e aos períodos históricos, principalmente à 

cultura cristã que se impõe sobre a Europa na Idade Média. A essa sobrevivência, ele vai chamar 

“Nachleben”, outro de seus conceitos fundamentais, traduzido como “sobrevida” ou “pós-vida”. 

Gabriela Reinaldo explica o conceito e o contexto de sua afirmação dentro da obra 

de Warburg: 

Vale lembrar que embora seus estudos sobre a Renascença tenham lançado novas 
luzes sobre o tema, seu interesse não era pela Renascimento em si, mas pela 
memória cultural e pelo que ele entendia como Nachleben, conceito idealizado 
por Anton Springer, mas que com Warburg ganha nova significação3. Warburg 
queria saber de que forma se dá a pós-vida, a sobrevida ou sobrevivência 
espectral das imagens primordiais e quais seriam os seus mecanismos de 
funcionamento. Contrapondo-se aos estudos de sua época, que compreendiam o 
Renascimento como um período de rompimento com os valores da Idade Média, 
Warburg sustentava que o Renascimento florentino representava sim o início da 
modernidade, mas também o lugar de ressurgência de impulsos e memórias 
primitivos. (REINALDO, 2015) 

No decorrer de sua produção anterior à Primeira Guerra Mundial, Warburg criou 
também o conceito de “Pathosformel”, um neologismo traduzido como “fórmula da emoção”. Ao 
estudar a obra do pintor alemão Albrecht Dürer (1471-1528), ele localiza em um desenho certo 
elemento presente em uma gravura do italiano Andrea Mantegna (1431-1506), que por sua vez 
aparece também em vasos gregos. Refletindo sobre essa recorrência, Warburg cria um dos 
conceitos cruciais de sua obra, como descreve Carlo Ginzburg: 

“Numa conferência realizada em Hamburgo em outubro de 1905, Warburg 
comparou um desenho de Dürer representando a morte de Orfeu a uma gravura 

                                                

3 Em seu texto, a autora remete a uma nota de rodapé que diz: “Além de se diferenciar de Springer (Rampley, 2000), o 
conceito de Nachleben der Antike, de Warburg, também se distancia das ideias de redespertar da Antiguidade, de J. 
Burckhardt, ou de imitação dos antigos, defendidas por J. J. Winckelmann. Segundo Gombrich (1970), o termo mais 
equivalente, na língua inglesa, não seria “after-life”, mas “survival”. Num título que alude diretamente a essa dificuldade, 
G. Agamben, em Aby Warburg e la Scienza senzanome afirma que o alemão Nachleben não quer dizer “renascimento” e 
nem “sobrevivência”, mas “continuidade” – continuidade da herança pagã. Já ́ em L’image survivante - Histoire de l’art et 
temps des fanto ̂mes selon Aby Warburg, Didi-Huberman (2002) traduz o termo como “sobrevivência”. Sobre o tema, vale 
a pena consultar também o artigo de Felipe Charbel Teixeira, “Aby Warburg e a pós-vida das Pathosformeln antigas” (...)” 
(REINALDO, 201X) 
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sobre o mesmo tema proveniente do círculo de Mantegna. O desenho deriva da 
gravura: mas esta, por sua vez, e por intervenções que não são mais rastreáveis, 
trazia no gesto de Orfeu moribundo ressonâncias de um gesto que já se 
encontrava nos vasos gregos, como observou Warburg: ‘uma fórmula de páthos’ 
(Pathosformel) arqueologicamente autêntica’. Segundo ele, não se tratava de 
um caso isolado: a arte do início do Renascimento recuperara da Antiguidade 
os ‘modelos de uma gestualidade patética intensificada’, ignorados pela visão 
classicista que identificava a arte antiga como a ‘serena grandeza’” 
(GINZBURG, 2014, 7-8) 

 

Warburg assim definia elementos arcaicos presentes em imagens renascentistas que 

ele entendia serem importados da iconologia pagã antiga, que nessas obras tinham a sua 

sobrevida, ou Nachleben. Para Warburg, esses elementos visuais e gestuais expressam imagens 

míticas e emoções que são absorvidas de forma imediata pelo observador por representarem 

cenas profundamente registradas na memória coletiva dos povos e de cada indivíduo, através dos 

mitos. Em suas palavras, no texto que serve de abertura às edições do “Atlas de Imagens 

Mnemosine”, as “fórmulas da emoção” são “engramas da experiência passional capazes de 

sobreviver como patrimônio hereditário na memória” (WARBURG, 2012, 43).4 

Para Warburg, as “fórmulas de emoção”, ao sobreviverem ao tempo em sua 

sobrevivência (Nachleben) podem sofrer inversões de seu sentido original (ou “inversão 

energética”, conforme sua expressão), como explica Carlo Guinzburg: 
“Gestos de emoção extraídos da Antiguidade foram retomados na arte do 
Renascimento com seu significado invertido. Um exemplo dessa ‘inversão energética’ 
(tal é a expressão usada por Warburg) é a de Maria Madalena representada como 
uma mênade na Crucificação de Bertoldo di Giovanni, escultor florentino discípulo de 
Donatello: uma imagem que aparece duas vezes, inteira e como detalhe, no ‘Atlas 
Mnemosine’, em que Warburg trabalhou no fim da vida” (GINZBURG, 2014, 9) 

 

Ao longo de sua vida, Aby Warburg se dedicou principalmente a apontar a presença 

de elementos pagãos na produção de imagens durante o Renascimento. Por isso mesmo, um 

conjunto volumoso de sua obra está reunido em uma coletânea de textos sobre “o ressurgimento 

do paganismo antigo no Renascimento” (WARBURG, 1999).  

No período final de sua vida, Warburg dedicou-se freneticamente a criar um 

conjunto de imagens significativas da história da iconografia humana que manifestassem os 

elementos que ele havia estudado, que contivessem a origem ou a expressão recentes de 

“Pathosformel”. Ele procura manifestar essa presença ao colocar imagens lado a lado em 

conjuntos ou painéis, que tornam mais claras as imagens ou os detalhes que ele buscar afirmar 

como “fórmulas da emoção”. O conjunto que ele planejava criar, mas que não chegou a 

                                                
4 Tradução minha. 
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completar, chamou “Atlas de Imagens Mnemosine”, como se fosse um grande conjunto de mapas 

(daí o “Atlas”) de imagens que contêm esses elementos da memória comum da humanidade (por 

isso a referência à deidade grega que é a “mãe das musas, e portanto, geradora de toda produção 

artística” - RUBÍ, 2012, 39). Imaginava permitir o encontro dos caminhos de união e 

diferenciação entre representações imagéticas de diferentes períodos da história humana. E assim 

o definiu na conferência em que mais detalhadamente explicou o trabalho:  
“A ‘Mnemosine’ quer ser antes de tudo, junto com seu fundamento de (materiais) 
icônicos que caracteriza o Atlas através de suas reproduções, só um inventário das 
impressões antiquizantes previamente moldadas que contribuíram, como pode 
comprovar-se, para plasmar o estilo da vida em movimento durante a época do 
Renascimento.” (WARBURG, 2012, 37) 

 

Em meio ao trabalho de composição do Atlas, Warburg morreu, deixando 

reproduções fotográficas dos painéis que concebeu e anotações, além do testemunho de seus 

principais discípulos e auxiliares. 

Fotografia de guerra e “Pathosformel” 

 

Este trabalho busca mostrar a caveira como uma Nachleben, uma imagem de 

significado arcaico que segue presente na história da iconografia e como tal se caracteriza como 

uma “fórmula de emoção” apropriada pela fotografia de guerra, para atribuir impacto a imagens 

de conflitos, o que tem feito desde seu surgimento (a partir da Guerra da Crimeia, 1853-56) até 

em coberturas contemporâneas. Baseio-me em trabalhos recentes de discípulos de Warburg que 

têm utilizado seus conceitos e métodos em outros contextos que não  só o do Renascimento, tais 

como o ensaísta italiano Carlo Ginzburg, que fez de “Pathosformeln” estruturadores dos ensaios 

de seu livro “Medo, Reverência, Terror”, como diz na apresentação da obra: 
A noção de Pathosformeln ilumina as raízes antigas de imagens modernas e a maneira 
como tais raízes foram reelaboradas. Mas o instrumento analítico que nos foi legado 
por Warburg pode ser aplicado a fenômenos muito diferentes daqueles a que se 
destinava inicialmente. (GINZBURG, 2014, 12)  

 

Também o ensaísta alemão Pablo Schneider aplica o conceito de “Pathosformel” a 

fotografias de produção recente publicadas em coberturas jornalísticas, como mostrou em 

conferência proferida em 2008, incluindo fotos de guerra.  

 

O que dizem as caveiras 

Edgar Morin narra em seu livro “O Homem e a Morte” que o cuidado com os 

mortos é dos sinais mais antigos da cultura humana. “Não existe praticamente qualquer grupo 
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arcaico, por muito ‘primitivo’ que seja, que abandone os seus mortos ou que os abandone sem 

ritos” (MORIN, s/data: 25). E entre esses resquícios antigos da humanidade, as sepulturas se 

mostram especialmente ocupadas com a proteção do rosto e da cabeça do morto: “Os mortos 

musterianos são enterrados; amontoam-se pedras sobre seus despojos, cobrindo particularmente o 

rosto e a cabeça” (Idem: 24). O autor explica essa preocupação humana com os mortos: 

“Descobrimos então que são regidas pelo horror da decomposição do cadáver” (idem: 28). 

Ao mesmo tempo, todo o processo fúnebre segundo o pensador francês, tem por 

finalidade estender a vida, dentro do contexto da “revolta contra a morte” que acompanha o 

homem desde os primórdios da cultura. Assim, a finalidade dos rituais de luto e sepultamento é a 

manutenção da presença das pessoas, depois de mortas. Diz o escritor em “O Homem e a Morte”: 
“Embora as práticas difiram no que diz respeito ao alojamento dos mortos, 
correspondem, tal como sucede com o tratamento do cadáver, a um conceito 
único da vida dos duplos. Mesmo quando os mortos não residem com os vivos, 
continuam aí localizados, seja por meio de uma ossada simbólica (o crânio, por 
exemplo).” (MORIN: 135) 

 

Caveiras são mais do que parte de um esqueleto: elas são os restos ósseos de uma 

cabeça, separada de um corpo, decapitada.  É a presença de um ausente, o morto, que pode ter o 

mesmo sentido de uma “fotografia dos ausentes queridos”. Ao mesmo tempo, ela é universal: 

uma caveira não sustenta mais o rosto, não tem personalidade, não se reconhece nela a pessoa que 

existiu em vida. Diante de uma caveira, “dor, terror e obsessão têm um denominador comum: a 

perda da individualidade” (MORIN: 31). 

Sobre cabeças cortadas tratamos em ensaio recente (SERVA, 2015), destacando a 

referência de Warburg em uma das notas datilografadas que serviram de base a sua conferência 

sobre o projeto do “Mnemosine”, proferida na Biblioteca Hertziana de Roma em janeiro de 1929. 

Essas notas têm sido publicadas como apresentação das edições das fotografias do “Atlas de 

Imagens Mnemosine”. A nota número 6, menciona o sentido da exposição de cabeças cortadas 

oferecidas por soldados romanos a seu Imperador: 
“... nos sarcófagos pagãos onde Dionísio desfilava em seu cortejo acompanhado de 
seu séquito orgiástico, e nos arcos de triunfo romanos (...) o desfile triunfal do 
imperador. Em ambos símbolos (se acha) o movimento das massas em seguimento de 
um líder; (...) os legionários romanos entregam as cabeças decepadas dos bárbaros a 
César, como mostra de um tributo necessário para manter a ordem na organização 
estatal...”. (WARBURG, 2012, 47)5 

 

                                                
5 Tradução minha. 
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O crítico alemão vê, portanto, a decapitação do inimigo durante uma guerra antiga 

como manifestação de poder superior sobre o rebelde: o terror é necessário para afirmação do 

poder sobre a população submetida pelo domínio do império. Seus comentários referem-se à 

Torre de Trajano, monumento construído em Roma durante o reinado do imperador Trajano, em 

cuja face circular, um grande conjunto de imagens esculpidas em baixo relevo narram as batalhas 

que esse imperador (que governou entre 98 e 117 AD) liderou para a conquista da Dácia 

(território atual da Romênia). A primeira imagem mostra soldados saudando o governante 

erguendo cabeças dos inimigos vencidos. Outra cena mostra um soldado romano em luta corporal 

contra os bárbaros segurando com os dentes, pelos cabelos, a cabeça decepada de um inimigo, 

representando o poder brutal dos soldados romanos sobre os bárbaros derrotados. 

Nos dois casos analisados por Warburg, trata-se de afirmação da energia superior do 

império sufocando a resistência de outro povo, representado por seus soldados decapitados. 

Há casos na iconografia destacada por Warburg em seu “Atlas de Imagens 

Mnemosine”, como o episódio bíblico de Judite e Holofernes, narrado no livro de “Judite” do 

Antigo Testamento da Bíblia católica e que aparece em diversas representações no painel de 

número 47 do “Atlas Mnemosine”. Nesta história, a decapitação do inimigo tem um significado 

oposto, realizando o que Warburg descreveu como “inversão energética” (WARBURG, 2012, 

51): aqui, uma mulher seduz o comandante do exército do mais poderoso império de seu tempo 

que cerca seu povo, para então, quando ele dorme embriagado, decepar sua cabeça e expô-la tanto 

a seus soldados, que se dispersam apavorados, quanto, em seguida, ao seu próprio povo, de quem 

se tornará heroína. O fraco decapita o império conquistador (SERVA, 2015). 

Mas aqui não se trata de falar de cabeças, mas de caveiras. Vamos a elas: 
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A longa vida das caveiras  

 1 Calvário, o nome da colina onde Cristo foi crucificado, quer dizer 
caveira. Também o nome  aramaico (a língua falada na Terra Santa ao tempo de Cristo), Gólgota 
ou mesmo em grego Craneos Topos, significando sempre Colina da Caveira («E eles chegaram a 
um lugar chamado Gólgota, que significa o Lugar da Caveira.» - Mateus 27:33), o que remete ao 
seu formato ou ao fato de que conter muitas caveiras amontoadas. É possível associar ao nome do 
lugar e sua destinação como ponto de execuções a frequente representação de uma caveira aos 
pés da Cruz de Cristo, como na representação na entrada da Catedral da Sagrada Família, em 
Barcelona. 

   2 – Maria Madalena Arrependida é uma imagem frequente 
na iconologia cristã sem amparo direto nos textos bíblicos, onde Maria Madalena é personagem 
recorrente de cenas da trajetória de Cristo ( (Mateus 27:56; Marcos 15:40; Lucas 23:49; João 
19:25) e pela tradição posterior à composição dos Evangelhos é associada à prostituta arrependida 
citada em Lucas 8:2. Em seu arrependimento, representado em imagens tradicionais, ela tem 
sempre uma caveira como referência de seu olhar (como nesta gravura de Gustave Doré).  
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  3 – Danças Macabras: A partir do surgimento das 
grandes pestes e epidemias que assolaram a Europa ao longo da Idade Média, surgiu um conjunto 
artístico consistente, com forte influência pagã, que retratava a Morte, buscando vivos para 
morrerem, como se vê na gravura de Guyot Marchant (1486). Essas imagens usam a imagem 
icônica da caveira em uma “inversão energética” (WARBURG, 2012, 51) em que o horror dá 
lugar a cenas engraçadas. É o que se lê no estudo “A Hipnose da Morte: a derradeira hora nas 
Danças Macabras do século XV”, de Juliana Humphreys: 

“As Danças Macabras constituíram uma das mais importantes e populares 
formas de arte na Europa do século XV. Estritamente voltada para uma 
abordagem impetuosa e direta sobre a morte, esse tipo de expressão conseguiu 
reunir em imagens as três angústias mortuárias da Baixa Idade Média: o 
apodrecimento do corpo, a laicidade da morte e o morto que volta; tudo isso 
colapsado em um terrível encontro com a Morte”. (HUMPHREYS, 2015) 

 4 – O grande tzompantli (prateleiras de 
caveiras) de pedra junto ao Grande Templo asteca de Tenochtitlan (na atual Cidade do México) 
contém a representação de cerca de 60 mil caveiras. Tzompantli eram comuns em cidades das 
civilizações da América Central antes da conquista pelos espanhóis e continham as caveiras das 
pessoas submetidas a sacrifícios humanos. Entre os maias, os mortos eram os derrotados em um 
jogo com bola (embora algumas versões digam que os mortos eram os vitoriosos, premiados com 
a morte sagrada). Entre os astecas, os sacrificados eram prisioneiros de guerra. Esses cultos 
antigos são a origem longínqua, pagã e ancestral, para as imagens tão comuns nas festas dos dias 
dos mortos no México, em que o horror dá lugar ao fascínio e à alegria de uma carnavalização do 
medo da morte. 
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 5 – A caveira é um índice de “fim, resíduo, decomposição” e por isso 
foi tratada pelos alquimistas como ícone para material tóxico resultante dos processos químicos 
que realizavam. O produto desses experimentos e, por decorrência, seu símbolo são chamados de 
“Caput Mortuum” (literalmente “cabeça morta”). O termo também restou associado a pigmentos 
como óxido de cobre e sulfato ferroso e a suas cores. Ao longo dos séculos, uma caveira 
estilizada passou a significar “Perigo” quando se trata de material radiativo ou tóxico. 

 6 – A fotografia de Felice Beato mostra o 
Palácio de Secundrabagh (Índia) logo após a sua ocupação por tropas britânicas, em março de 
1858, ao final do chamado “Motim Indiano”. Os esqueletos e caveiras dos amotinados indianos 
são restos de uma retomada efêmera do prédio quatro meses antes. Historiadores acreditam que o 
fotógrafo espalhou os ossos e caveiras para obter efeito dramático. (KEEGAN, KNIGHTLEY, 
2003: 23)  



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVIII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Rio	  de	  Janeiro,	  RJ	  –	  4	  a	  7/9/2015 

 
 

 11 

  7 – “Krieg dem Kriege!” (Guerra contra a 
Guerra) é considerado um dos livros mais chocantes da história da fotografia de guerra. Publicado 
em 1924, em diferentes línguas, pelo militante pacifista alemão Ernst Friedrich, tinha como 
objetivo convencer seus leitores através da repugnância das cenas de violência da Primeira 
Guerra Mundial como nunca tinham sido publicadas. O livro foi imediatamente proibido na 
Alemanha mas teve edições em todo o mundo. Algumas de suas fotos mostravam caveiras 
esquecidas em cenas de guerra. (FRIEDRICH, 2014) 

 8 – A Guerra Civil Espanhola (1936-39) foi 
considerada já na época como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, que começaria 
imediatamente após o seu final. Com a vitória dos monarquistas liderados pelo General Francisco 
Franco, com apoio dos regimes totalitários da Alemanha e da Itália, iniciou-se uma longa 
ditadura, encerrada com a morte do ditador seguida da implantação da monarquia democrática em 
1976. Só vários anos depois, teve início o trabalho de localização de valas comuns onde foram 
enterradas vítimas do conflito. A divulgação das imagens dessas sepulturas improvisadas provoca 
sempre impacto político e ideológico no país. Em Estépar (região de Burgos,) foram encontrados 
70 corpos, identificados como militantes políticos e sindicalistas que apoiavam o governo 
republicano derrotado na Guerra Civil. 
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9 – Pilhas de esqueletos (acima à esq.) também têm sido encontradas em território ocupado pelo 
exército da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial (1939-45), como os ossos e caveiras 
de pessoas mortas no campo de concentração de Majdanek. Originalmente usado para trabalhos 
forçados, o local foi transformado em local de extermínio durante a operação para eliminação 
total dos judeus nos meses finais antes da invasão do Exército Vermelho soviético. Pego de 
surpresa pelo avanço inimigo, o comandante do campo não conseguiu eliminar as provas dos 
crimes de guerra, como se vê nas fotos de época. O regime nazista usava o horror como face: a 
tropa de elite denominada SS tinha como símbolo a caveira (acima à direita). 

 10 – Um soldado e uma caveira, um capacete furado, 
um resto de fuzil e uma sandália: a foto icônica representa tudo que estava acontecendo em 1973 
no Camboja, durante o período de avanço do Khmer Rouge,  movimento de extrema esquerda 
maoísta, em direção à capital do país Phnom Penh. Na foto de Sou Vichith (agência Gamma), o 
militar organiza um ponto de controle militar na estrada. O impacto dos elementos dispostos na 
foto deveria ser sentido por quem percorresse a estrada para, chocado, parar. 
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 11 – Caveiras de sepulturas irregulares, ilegais, 
aparecem como “pós-vida” das vítimas e como índices do totalitarismo (BOBBIO, 2000, 1248) 
que insistem em surgir apesar dos controles típicos do terrorismo de Estado. E sua sobrevida (ou 
ressurgimento) é tema de disputa ideológica, como na Espanha ou na Alemanha (acima), ou no 
Camboja, onde as valas comuns e os sinais da ditadura hoje são usados para manter o Khmer 
Rouge e seus líderes longe das disputas pelo poder no país. A sobrevida dos mortos faz com que 
os cambojanos levem alimentos às vítimas encontradas (ou a suas caveiras), como as da foto. 

 

 12. Em um monólogo na peça “Hamlet”, de William 
Shakespeare, o personagem-título se pergunta “Ser ou não ser, eis a questão”, quando reflete 
sobre tirar a própria vida. Em outro momento, ele encontra a caveira de Yorick, o bobo da corte 
de sua infância, e a segura enquanto conversa sobre a morte. Embora em cenas diferentes, caveira 
e o verso mais famoso foram associados no imaginário popular, exatamente porque a dualidade 
entre vida e morte se ressalta diante de um rosto vivo que pergunta ao outro, despersonalizado, 
conjunto de ossos descarnados. Yorick tem uma “pós-vida” na cena; Hamlet perscrutando a 
caveira (como na ilustração da revista “New Yorker”), ao usar o “Pathosformel”, se tornou tão 
icônico que virou um símbolo do próprio teatro. 
 

 13 – Como “Pathosformel” poderoso, a caveira se tornou arte 
na segunda metade do século 20, como se vê na Polaroid do artista pop norte-americano Andy 
Warhol, em uma clara “inversão energética”. Já no século 21, passou a ser objeto de culto pelo 
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altíssimo custo dos 3,6 mil diamantes cravejados em uma caveira de platina produzida pelo 
britânico Damien Hirst. 
 

 14. A caveira, índice de morte, é uma imagem tão 
profundamente arraigada na cultura humana que pode sobreviver até mesmo ao homem em si e 
passar à inteligência artificial. É o que projeta a ilustração de Jon Berkeley na capa da edição de 
Julho/Agosto de 2015 da revista “Foreign Affairs” sobre inteligência artificial, cuja ilustração faz 
imaginarmos um ser artificial que se pergunte shakespereanamente: “Ser ou não ser um robô”. 
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