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Atlas do conhecimento vs. O pensamento em imagens 

Considera-se que o termo Atlas, remonta ao século XVI a partir da coleção de mapas de um mercador 

que tinha no frontispício a imagem de Atlas, o titã da mitologia grega que segura o mundo às costas, no 

momento em que o dia e a noite se encontram. No século XIX essa noção alargou-se para identificar 

qualquer representação classificativa do conhecimento , podendo encontrar-se atlas em qualquer campo 

das ciências:   

[fig.]Christophe de Savigny — Tableaux accomplis de tous les arts libéraux. 

[fig.]Durer — Four Books on Human Proportions (1528) 

[fig.]Turner — Aula diagramática a partir de Four Books on Human Proportions 

[fig.]Anna Atkins — British Algae: Cyanotype Impressions, 1841 
 

Desde sempre usámos cifras, objetos, ilustrações ou imagens para partilhar conhecimento, numa lógica 

colectiva e colaborativa. À medida que a nossa experiência do mundo se tornou cada vez mais técnica, os 

desafios da sua representação adquiriram, tendencialmente, uma maior complexidade. Desmultiplica-

ram-se os instrumentos de representação, numa transferência e convergência de media para interme-

dia, de data para metadata, de texto para o hipertexto. 

 [fig.] Ted Nelson – Everything is deeply interconnected 

[fig.] Lewis Carroll — Ocean Chart  

[fig.] Marcel Broodthaers, Atlas, 1975  

[Fig.] Guy Debord, Guia Psicogeográfico de Paris. discursos sobre a paixão do amor: plantas psicogeográficas 

da deriva e localização de unidades de ambiente. 1957  

Configurando-se numa vasta variedade de formas e formatos — desde as nuvens que não cessam de se 

modificar no céu até às esculturas involuntárias que encontramos na rua —, os Atlas não desagregam os 

objetos segundo categorias pré-estabelecidas, definições rigorosas ou hierarquias ideais: recolhem e 

respeitam a fragmentação do mundo.  

[Fig.] Equivalents Alfred Stieglitz 1924-1935  

[Fig.] Scuptures involuntaires, Brassai  

Um atlas deve pois caracterizar-se pela coexistência no mesmo plano de maneiras diferentes de repre-

sentar um espaço e um tempo. É uma maneira de ver o mundo e de o representar de acordo com múlti-

plos pontos de vista, associados uns nos outros. Uma visão caleidoscópica do mundo. 
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Montagem, Fragmentos e História – o pensamento em imagens 

Entre 1924 e 1929 o historiador Aby Warburg desenvolve o seu inacabado Der Bilderatlas Mnemosyne, en-

saiando uma ruptura metodológica e uma convergência absoluta de todo um pensamento amálgama, co-

mo o próprio refere, assente na deriva proliferante e na constante migração das imagens. A sua concep-

ção historiográfica centra-se no pressuposto da recorrência das formas e na aplicação de sucessivos 

desdobramentos suscitados pelo permanente confronto entre as imagens, os principais sintomas da 

História, como descreve frequentemente e que no seu trabalho, são o veículo primordial do pensamento.  

A Biblioteca/Iconoteca de Warburg, era um instituto de investigação no vasto campo das ciências 

da cultura, que reuniu até 1929 um conjunto aproximado de sessenta mil volumes e vinte mil 

reproduções fotográficas. Como uma compilação de problemas, era um espaço pensado e estruturado 

como motor de justapostas investigações que privilegiava a combinação de objectos e conceitos de todas 

as origens, num sistema multidimensional de classificação e ordenação de livros e de imagens.  

«Warburg movia e reclassificava os livros de acordo com assumpções pessoais e ideias espontâneas, 

fazendo depender o significado de cada livro do contexto da sua localização, da sua vizinhança na estante». A 

ordenação temática que guiava a biblioteca decorria da aplicação do que assinalou como princípio da boa 

vizinhança, um sistema de contiguidades entre autores e/ou temas, que se deduzia da disposição 

adoptada para os livros ao longo das estantes da biblioteca.  

Para Warburg importava rever a classificação ou especialização dos vários domínios do 

conhecimento, para neles promover um sistema de ligações, capaz de extrair novos enunciados e 

reactivar, de forma dinâmica, o passado no presente. Um espaço que incentivava todos os que a 

frequentavam ao desenvolvimento de um «itinerário mental», concentrada na experiência da abolição 

das fronteiras disciplinares do conhecimento. A par da permanente revisão dos itinerários entre os 

livros e as imagens da Kultur-wissenschaftliche Bibliothek, Warburg interessava-se igualmente pela 

adopção das modernas tecnologias de comunicação (telefone, reproduções fotográficas, imprensa 

ilustrada) como instrumento de trabalho e como possibilidade de transmissão valores clássicos da arte, 

numa plena integração entre a biblioteca e a iconoteca: «Todas estas novas tecnologias permitiam novas 

formas de circulação, mas também prolongavam a velha ideia de migração que ligava as civilizações desde o 

início. A tecnologia, por exemplo, na sua forma impressa, era o modo de conectar directamente uma gravura de 

Dürer e os 28 telefones existentes no edifício da Biblioteca.». (Bruhn, 2006: 503) 

Integrado na biblioteca/iconoteca, Warburg desenvolveu o Der Bilderatlas Mnemosyne, uma 

montagem combinatória de reproduções fotográficas de distintas origens, através da qual ensaiou 

visualmente processos e ideias abstractas, equacionando a sua migração histórica e geográfica, e 

evidenciando uma leitura anacrónica, não linear da História da Arte.  

Composto, na sua versão final, por uma sequência de 79 painéis, no Atlas Mnemosyne, dispõem-se 
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aproximadamente mil reproduções fotográficas — de obras de Arte e Arquitectura, misturadas com 

manuscritos, páginas de livros, publicidade, mapas, recortes de jornais, desenhos e fotografias privadas 

do próprio Warburg — sucessivamente reorganizadas, tal como os livros da sua biblioteca, não para 

sintetizar, classificar ou descrever, mas antes fomentar um sistema de múltiplas ligações e aventar o 

sentido e as funções da arte em diferentes sociedades, o seu papel para diferentes classes sociais e a 

memória cultural e colectiva que nelas se preserva.   

Para Warburg, o titã Atlas surge como uma figura ao mesmo tempo mitológica e metodológica, 

alegórica e autobiográfica: um corpo dobrado pelo peso do mundo que é visível noutros corpos  e nou-

tras imagens do século XX, de dois grandes criadores de inventários de imagens do século XX (Atget e 

Sander). Warburg converte o Atlas Farnese numa figura emblemática, não apenas do painel em que apa-

rece, mas também de todo o atlas, segundo o duplo aspecto que reveste a figura, uma polaridade fun-

damental através da qual nunca deixou de pensar a história das civilizações mediterrâneas: por um lado, 

a tragédia com que toda a cultura mostra os seus próprios monstros; por outro lado, o saber com o qual 

toda a cultura explica, redime ou desbarata esses mesmos monstros na esfera do pensamento. 

Sustentando um método assente na montagem, recepção e influência política das imagens, capaz 

de extrair o conhecimento da compartimentação e da ordem, no Atlas Mnemosyne as imagens uniformi-

zam, conferem portabilidade aos objectos e criam um sistema comparativo e combinatório. Para War-

burg, o plano negro dos painéis, funciona como um sistema de projecção que sequencia e contrapõe ima-

gens para reinventar trajectórias de sentido e perceber as variações de intensidade que se jogam entre a 

singularidade das obras e a singularidade das suas relações.  

Obra maior, paradigmática, é um testamento metodológico, com todos os objetos da sua investi-

gação associados num dispositivo de painéis móveis, continuamente montados, desmontados, remon-

tados. É uma representação do mundo pelas suas imagens, enquanto Atlas, como uma história docu-

mental da imaginação ocidental, e simultaneamente um instrumento para compreender a violência 

política das imagens na história.  

O Atlas constitui-se assim como um sistema exponencial para ensaiar e ver as ressonâncias e o 

movimento da História, que se centra no que denomina como iconologia de intervalos, uma leitura que 

secundariza a singularidade de cada uma das imagens, para primordializar a inter-relação complexa 

que estas estabelecem entre si. Em síntese, Warburg defende uma perspectiva historiográfica fundada 

na complexidade temporal das obras, na montagem e espacialização anacrónica das suas reproduções, 

em que o passado está constantemente a emergir no presente. É nessa linha metodológica que se insere 

a obra Das Passagen-Werk (1982) de Walter Benjamin, na qual  pensa a arte da citação como método e 

como forma de montagem literária, aplicando-o na elaboração dessa obra inacabada, postumamente 

publicada e expressão máxima do seu pensamento: «este trabalho deve desenvolver, no seu mais alto nível, 
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a arte da citação sem aspas. A teoria desta arte coexiste, em estreita correlação com a da montagem.».  

Benjamin elabora uma titânica montagem de fragmentos literários, numa efectiva utilização e concep-

tualização da noção de inventário, que acentua a sua convicção de que «escrever História significa citar a 

História». A paradoxal ambivalência que a imagem técnica encerra, simultaneamente como documento e 

objecto da sua própria História, é equacionada por Walter Benjamin, não apenas para diagnosticar os 

destinos da arte mas, como analisa Didi-Huberman, «para a designar como método de todos os atlas moder-

nos» como modelo de conhecimento do mundo e instrumento essencial para «escovar a história a contra-

pêlo». (Benjamin, 1969: 257)  

Para Benjamin, o historiador, na sua leitura do passado, trabalha num sistema de apropriação e telesco-

pia — em busca de «uma recordação que brilha num momento de perigo» — movimentando-se contra a 

intropatia e a prevalência do continuum histórico. A identificação de um evento do passado, de um qual-

quer tempo, não pertence exclusivamente a esse tempo, mas reinventa-se e revela-se no tempo futuro, 

justificando a escrita da História, como sincrónica, inacabada e assente num princípio dialéctico: «Cada 

evento histórico, apresentado dialecticamente, polariza-se e transforma-se num campo de forças, capaz de dis-

solver a clivagem entre a sua história anterior e a sua história ulterior [...] o evento histórico prossegue a sua 

polarização, sempre de um modo novo, em acordo com a sua história anterior e a sua história ulterior.».  

Para Benjamin, a marca histórica das imagens (fotográficas) é determinada pela significação e 

recontextualização futura da sua condição e, sobretudo, pela activação da sua condição de visibilidade e 

legibilidade: «O índice histórico das imagens não indica apenas que elas pertencem a uma época específica, 

mas indica, sobretudo, que elas entram em legibilidade num determinado tempo. [...] O presente define-se por 

essas imagens que lhe são sincrónicas: o agora corresponde ao agora do seu reconhecimento».  

Esta forma de conhecimento, nómada e desterritorializado que as imagens instituem, evidencia 

a sua vocação para a montagem, e para um modelo de historiografia que implica, como defende Benja-

min, a criação de constelações entre imagens, objectos, épocas e contextos dissemelhantes e original-

mente apartados. Um sistema de constelações, que configura uma forma de orientação do homem para 

com as coisas e uma organização da sua memória em imagens, que se transforma num instrumento e 

num método para pensar o tempo histórico. É fundamentalmente, um sistema de leitura dos movimen-

tos do tempo em configurações visuais e um atlas, para sustentar a possibilidade de uma configuração 

visual do conhecimento. Porque no final, como escreve Benjamin, «a História decompõe-se em imagens, 

não em histórias». Pode não se ter um lugar na História, mas tem-se sempre lugar na Fotografia. Outros 

se seguirão para ver melhor.  

Os atlas contemporâneos — Os artistas preocupam-se muitas vezes em reconstruir uma relação indivi-

dual com o seu tempo e o seu lugar na história (da arte) e, trabalhando como investigadores, elaboram 

tabelas, esquemas, montagens ou diagramas que são como impressões, registos do seu processo de pen-
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samento, representações de uma memória involuntária. Mapas conceptuais, revelados por combinações 

de imagens, palavras ou outros símbolos gráficos. 

1. Gerhard Richter. Atlas 

"In the beginning I tried to accommodate everything there that was somewhere between art and garbage and 

that somehow seemed important to me and a pity to throw away.” 

 

2. Eduardo Souto Moura Atlas de Parede, imagens de método 

Dafne Editora, com edição de Pedro Bandeira, André Tavares e Diogo Seixas Lopes 

 

3. Ignasi Aballí  

«Classificar e ordenar são estratégias para tentar compreender a complexidade da realidade, dar-lhe uma 

aparência lógica, representando-a de outra maneira. Interessa-me o carácter objectivo e a distância entre o 

colectivo e o pessoal. Os meus trabalhos dividem-se em três grupos: os Listados, os Inventários e as Cartas de 

Cores. Em todos tentei recolher, o mais exaustivamente possível, uma parte da realidade: nos Listados a partir 

dos jornais e nos Inventários procurando informação em diferentes formatos como enciclopédias, dicionários, 

internet. Podia citar também os Calendários, realizados a partir da colecção de fotografias impressas na capa 

do jornal diário, ao longo de um ano.» 

 

4. Mark Lombardi 

«Chamo as estas composições estruturas narrativas porque consistem numa rede de linhas e notas que estão lá 

para contar uma história recente, e que me interessam por envolverem as fraudes de um grande banco interna-

cional, uma companhia de exportação ou um banco de investimento. Um dos meus objetivos é cartografar as 

interacções das forças políticas e económicas na contemporaneidade.(...) Comecei cada desenho por compilar 

grandes volumes de informação sobre um banco especifico, grupo financeiro ou um individuo. Depois condenso 

os pontos essenciais numa série de notas das quais o desenho emerge. O meu objetivo é interpretar o material 

justapondo e montando as anotações num todo. Nalguns casos uso linhas paralelas para estabelecer cronologi-

as. Relações hierárquicas, o fluxo do dinheiro e outros elementos chave são adicionados por um sistema de setas 

radiais ou linhas descontínuas. 

 

5. Joseph Grigely.  

O silêncio do mundo exterior deu-me liberdade para combinar e recombinar várias performances que li e ouvi 

ao longo dos anos. Quando nos tornamos surdos de repente, não temos poder de escolha sobre o privilégio do 

que se memoriza. 

 


