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RESUMO 

 

Este trabalho se refere à pesquisa sobre a biblioteca de Aby Warburg, a ser apresentada aos 

futuros bibliotecários, como uma reflexão sobre uma peculiar organização temática das obras e 

com uma visão sobre a interdisciplinaridade dessa organização, representada pela disposição 

de suas obras no edifício construído especialmente para a instalação da biblioteca.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho faz parte do projeto de pesquisa em andamento intitulado: “Estudando 

imagens: analise iconológica, contextual e descritiva das imagens fotográficas”, coordenado 

pela professora doutora Cláudia Bucceroni Guerra (Departamento de Processos Técnicos e 

Documentais). A partir do mesmo busca-se demonstrar a importância da criação da biblioteca 

de Aby Warburg, uma grande coleção sobre ciências humanas, sua arquitetura e a organização 

do seu acervo. Com os livros e artigos consultados pretende-se demonstrar sua reflexão sobre 

a organização do pensamento humano na visão de Warburg. 

                                                
1 Discente de Licenciatura em Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO). Email:. thamirisdefreitas@hotmail.com 
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Samain (2011) conta que, Aby Warburg (1866 -1929) primogênito de uma família de 

banqueiros, aos 13 anos, ofereceu ceder todos os direitos de primogenitura ao seu irmão Max 

(um ano mais novo), em troca dele prometer comprar-lhe todos os livros de que precisasse, e 

assim inicia a história da Biblioteca de Warburg. 

A obra que mais se destaca de Aby Warburg é o Bilderatlas Mnemosyne, o Atlas de 

Imagens, que iniciou sabendo-se que não teria fim, pois a uma grande abrangência temporal, 

onde 79 painéis de madeira comportavam por volta de 900 imagens em preto e branco, de 

edifícios, pinturas, selos postais, recortes de jornais, entre outros, para conversarem umas com 

as outras, e fossem “[...] observadas, relacionadas, confrontadas na grande arquitetura dos 

tempos e das memórias humanas.” segundo Samain ( 2011). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O objetivo da pesquisa é de trazer com o estudo da biblioteca de Aby Warburg, para nos 

futuros bibliotecários, numa reflexão sobre a organização temática das obras tendo em vista a 

interdisciplinaridade dessa organização, de acordo com o projeto “Estudando imagens: analise 

iconológica, contextual e descritiva das imagens fotográficas.” 

Estudado por pensadores de diversos países e áreas, como pelo historiador francês Didi-

Huberman, o historiador italiano Carlo Ginzburg, o filósofo também italiano Giorgio Agamben, 

e o antropólogo e teólogo brasileiro Etienne Samain, Aby Warburg buscou provar, por meio do 

estudo do Renascimento italiano, da história da arte e da cultura europeia, antigas heranças do 

paganismo que ainda permanecem representadas pela simbologia nas pinturas de grandes 

artistas como Botticelli e Dürer. 

Em sua pesquisa, Warburg chegou a viver um tempo entre os índios Hopi, nos EUA, 

para provar que certas imagens simbólicas são herança de tempos passados e para conseguirmos 

entender tais imagens propôs o conceito de iconologia como método. 

A pesquisa foi formulada por um levantamento bibliográfico de livros e artigos, e com 

uma revisão de leitura dos mesmos, este resumo expandido foi desenvolvido. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Warburg ganhou fama principalmente pela construção de sua própria biblioteca em 

Hamburgo na Alemanha, que seguia padrões imaginados, estudados e estabelecidos por ele. 

Baratin (2006) traz relatos sobre a estrutura e organização da biblioteca, que lembrava um 

banco. 

A fachada da biblioteca trazia as seguintes letras: K B W (Kulturwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg), “Biblioteca Warburg das Ciências da Cultura”. Na entrada interna há uma 

gravação: Mnemosyne, que para a mitologia grega significa a personificação da memória, e 

também o nome da mãe das nove musas. A biblioteca possuía uma forma elíptica, com quatro 

níveis (andares), e o prédio carregava como significado o movimento do pensamento de 

Warburg. Com uma ordenação programática a biblioteca possuía diferentes categorias do 

conjunto em cada nível:  

No primeiro andar - Imagem (Bild), expressões desde a Arte pré-clássica a Arte contemporânea; 

No segundo andar – Palavras (Wort), Literatura e Linguagem transmitindo a literatura clássica; 

No terceiro andar – Orientação (Orientierung), ciência, religião e filosofia; 

No quarto andar – Ação (Aktion), trabalhos intelectuais, a história do mundo, e suas posições.  

Samain (2011, p.35) diz que a biblioteca de Warburg contava com: “[...] uma 

organização sui generis dos livros, os quais nunca obedeciam a uma disposição cronológica e 

nunca foram catalogados a partir do nome dos autores.” A ordem dos livros estava em mudança 

constante nas estantes, para prevalecer uma “lei da boa vizinhança” assim chamada por 

Warburg, que para ele, os livros se relacionam uns com os outros, e o leitor como prêmio, cria 

correspondências heurísticas mais ricas e complexas conforme se perde nas estantes. Cada livro 

traz o pensamento humano com visões diferentes, e de épocas distintas, mas, cada obra se 

completa com pouca ou muita informação, mantendo a sobrevivência do antigo.   

Segundo Baratin (2006), a biblioteca formava um labirinto ou uma prisão para os 

pesquisadores, onde eles poderiam se perder por anos, inclusive nos estudos das distribuições 

produzidas por Warburg. Uma sala oval reservada para aulas, acompanhava toda essa estrutura. 

A biblioteca se tornou uma área de estudos e discursões, e seus espaços foram feitos para pensar 

e deixar as disciplinas se entrelaçarem em meio as conversas e estudos formando uma grande 

interdisciplinaridade.  

Após a morte de Warburg em 1929, e a ascensão de Hitler na Alemanha (Warburg era 

de família judia), a biblioteca que no momento possuía um acervo de aproximadamente 60 mil 
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obras, foi transportada para Londres em 1933. Depois de diversas mudanças de prédios, o 

acervo da biblioteca serviu como base para o Instituto Warburg, hoje o acervo faz parte da The 

Warburg Institute University of London School of Advanced Study. 

O edifício original da biblioteca em Hamburgo, foi comprado pela própria cidade e em 

1993 passou por uma reforma e criaram a fundação Aby -Warburg -Stiftung, e desde então o 

“Warburg – Haus” é dedicado a dar bolsas de estudos, propagando os pensamentos de Aby 

Warburg. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Warburg desejava apresentar para os estudantes, uma biblioteca em que pudessem 

circular livremente pelas estantes, a procura por entre os diferentes ramos da história da 

civilização humana e de acordo com a naturalidade de seus pensamentos. 

Esta pesquisa encontra-se em sua fase inicial, mas já percebe-se aqui a importância do 

trabalho intelectual de Aby Warburg não apenas como contribuição sobre a arte e sua história 

como também como uma possibilidade de se pensar formas diferentes de bibliotecas e sua 

organização. 
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