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Conhecido pela famosa biblioteca, Aby Warburg deixou importante contribuição para uma 
ciência da imagem. 
 
Nas últimas décadas, a obra de Aby Warburg tem sido colocada no centro de uma revisão das 
formas tradicionais da História da Arte. Tal centralidade do autor para este campo de estudos 
deve-se fundamentalmente ao caráter inovador do seu método, que rompia com todas as 
fronteiras de disciplinas em busca de uma "ciência da imagem" essencialmente interdisciplinar. 
  
Nascido em 1866, como filho primogênito de um rico banqueiro judeu alemão, de Hamburgo, 
Warburg é agora principalmente lembrado como o idealizador e fundador da importante 
Biblioteca Warburg, hoje sediada em Londres, e como mentor da assim chamada "Escola de 
Warburg", vinculada às atividades daquela biblioteca, que inclui importantes nomes da História 
da Arte, como Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Edgard Wind, entre outros. A relevância desta 
"Escola" no contexto da disciplina História da Arte foi, no entanto, em parte também 
responsável pelo desconhecimento que se instalou, durante muitas décadas, em torno das 
pesquisas e dos verdadeiros objetivos de Aby Warburg, após a sua morte em 1929.  
  
Com o passar do tempo, o seu nome foi sendo identificado àqueles de seus sucessores, e em 
especial aos métodos da iconologia de Panofsky, que, no entanto, eram bastante diferentes 
aos por ele defendidos. Vejamos então rapidamente quais eram os pilares conceituais do 
programa original de Aby Warburg.  
 
Desde muito cedo, já em seus estudos sobre Sandro Botticelli para o doutorado em História da 
Arte, na Universidade de Bonn, Warburg mostrou-se interessado pela questão da sobrevivência 
de formas de um tempo passado em outro. No caso do trabalho sobre Botticelli - e de muitos 
outros que empreendeu ao longo de sua carreira - este interesse voltou-se para a investigação 
da sobrevivência de formas clássicas no contexto da cultura do Renascimento italiano.  
 
Enquanto estudava os quadros de Botticelli em Florença, Warburg observou uma grande 
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.  
 
O que intrigou Warburg, no entanto, foi a ênfase excessiva dada aos movimentos e seu caráter 
freqüentemente antinaturalista, que contradizia a idéia largamente aceita por acadêmicos do 
período de que a cultura do Renascimento poderia ser compreendida como uma marcha 
segura em direção a um crescente naturalismo (afirmação que também aparecia em escritos 
da época, como nos tratados de Alberti e Vasari).  
 
Essas observações levaram Warburg a pensar em uma motivação psicológica para a 
reutilização de determinadas formas antigas no contexto da cultura florentina do quattrocento. 
Essas formas condensariam determinados conteúdos expressivos que seriam transportados 
para o contexto da cultura do Renascimento ao serem reaproveitadas. Em 1905, Aby Warburg 
cunhou o conceito de "formula de pathos" (Pathosformel) para descrever essa sua descoberta. 
  
Tal modelo teórico, desenvolvido por Warburg no início de sua carreira para analisar a relação 
entre Renascimento e legado clássico, adquiriu, à medida que ele aprofundava seus estudos, 
um caráter cada vez mais universal, até tornar-se uma teoria sobre os mecanismos de 
transmissão da memória coletiva por meio das imagens. Poderíamos dizer que, nesse processo 
de ampliação das fronteiras de seu objeto de estudo, algumas experiências pessoais foram 
fundamentais, especialmente uma viagem que realizou à América do Norte em 1895 e a crise 
psicótica que o atingiu em 1918, levando-o a internar-se em uma clínica psiquiátrica por cinco 
longos anos. 
  
Warburg visitou os Estados Unidos por ocasião do casamento de seu irmão Paul que morava 
em Nova York. Em meio a essa estada, interessou-se pela cultura dos nativos americanos, 



realizando uma viagem para a aldeia dos índios Hopi no Novo México. Durante a viagem, 
Warburg observou de perto os rituais desses índios, tomando notas detalhadas que, quase 30 
anos mais tarde, em 1923, ele usaria para compor um texto intitulado O ritual da serpente, 
com o qual provou a seu psiquiatra que estava novamente em condições de retomar sua vida 
fora da clínica e voltar a suas atividades acadêmicas.  
  
Nesse texto, Warburg estuda os processos de simbolização envolvidos nas práticas rituais dos 
índios (especialmente no "ritual da serpente", em que este animal, identificado com o raio, é 
dominado), tratando-as como mecanismos universais voltados para o controle dos medos 
primitivos do homem diante das forças incontroláveis da natureza, um processo que, como ele 
conclui, estaria na base da formação das imagens significativas de todas as culturas. 
  
A experiência da própria loucura também contribuiu para que Warburg compreendesse a força 
psíquica das imagens e sua relação com os medos mais primitivos da humanidade. O ambiente 
do sanatório de Kreuzlingen dirigido pelo psiquiatra Ludwig Binswanger, um amigo e discípulo 
de Freud, promoveu o contato de Warburg com a Psicanálise. Esse contato teve grande 
importância na elaboração de sua nova visão antropológica das construções imagéticas. 
  
Após deixar a clínica de Kreuzlinge, Warburg passou a dedicar-se ao grande projeto que 
desenvolveria até o fim de sua vida, conhecido como o Atlas de imagens mnemosine 
(Bilderatlas Mnemosyne). Tratava-se de uma síntese de seu pensamento sobre a função 
psicossocial das imagens, organizada visualmente em 63 pranchas contendo fotografias que 
ilustravam a história da permanência de determinados valores expressivos, que seriam 
transmitidos em forma de imagens, como um patrimônio sujeito a leis complexas de 
transformação e recepção.  
 
De acordo com a concepção de Warburg, as imagens seriam formadas por motivações 
psíquicas relacionadas a uma determinada época e carregadas para dentro de outras culturas, 
na qual seriam remobilizadas em seus conteúdos psíquicos e reorganizados em função do novo 
contexto.  
  
Como observou o filósofo Didi-Hüberman em seu livro sobre o autor, Warburg desenvolveu 
nesse projeto uma teoria da história calcada em uma temporalidade não-linear, em que as 
imagens, portadoras de uma memória coletiva, romperiam com o continuum da história, 
traçando pontes entre o passado e o presente. Para explicar essa sobrevivência da imagem 
passada em outras culturas, Warburg desenvolveu o conceito de Nachleben, ou pós-vida, das 
imagens.  
 
Na montagem do Atlas, deixada incompleta por ocasião de sua morte, cada símbolo registrado 
funciona como um arquivo da memória coletiva, posto em uma relação com todos os outros, 
formando grandes constelações que cruzam conceitos espaciais e temporais na História. 
  
Está claro que uma tal concepção da imagem estava em desacordo com as tendências 
contemporâneas da história da arte de seu tempo, que se concentravam ou em uma análise 
positivista das imagens, levando o historiador a um mergulho em datas e fatos, ou em análises 
estilísticas, nas quais a única preocupação era a forma. O novo modelo proposto por Warburg, 
por sua vez, permitia pensar forma e conteúdo como inseparáveis. Para explicar uma 
determinada forma, era necessário mobilizar o conhecimento de toda a cultura do período no 
qual aquela constelação específica emergira. 
  
BIBLIOTECA E MNEMOSYNE  
  
A contribuição intelectual de Aby Warburg para as ciências humanas não se resumiu a sua 
obra acadêmica. Complementar e indissociável a ela, foi a construção da Biblioteca Warburg. 
Fundada em Hamburgo por volta de 1905 e transferida para Londres em 1933, durante o 
período nazista, a biblioteca nasceu como desdobramento natural do pensamento e das 
pesquisas de seu mentor.  
 
 



 
Durante os anos de sua formação, Warburg dedicou-se pessoalmente a comprar e a arranjar 
os livros nas prateleiras da biblioteca, organizando-os através de constelações temáticas. 
Warburg considerava os livros não apenas como fontes de informação, mas também como 
arquivos da memória de toda a humanidade, daí a palavra mnemosyne, inscrita ainda hoje na 
entrada da biblioteca em Londres. A organização dada aos livros nas estantes corresponderia, 
portanto, a uma determinada interpretação do passado. Fritz Saxl, um colaborador próximo de 
Warburg e posteriormente diretor da biblioteca, conta que Warburg passava horas 
reorganizando o seu conteúdo, em um processo que só adquiria sentido à luz de seus métodos 
de investigação. 
  
Ainda hoje, 77 anos após a morte de seu fundador, a Biblioteca Warburg mantém preservada a 
estrutura original, com os livros organizados de acordo com afinidades temáticas e não por 
algum sistema extrínseco ao seu conteúdo, como ocorre na maior parte das bibliotecas 
modernas. Estudar na Biblioteca Warburg é, sem dúvida, fazer reviver algo do pensamento 
desse grande humanista. 
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