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Uma peqUena coleção

Mas meu propósito não era conservar 
o novo e sim renovar o velho. Renovar 
o velho de modo que eu, neófito, me 
tornasse seu dono – eis a função das 
coleções amontoadas em minhas gave-
tas, cada pedra que eu achava, cada flor 
colhida, cada borboleta capturada, já 
era para mim começo de uma coleção 
[...]. Uma ‘arrumação’ teria aniquilado 
uma obra cheia de castanheiras espi-
nhentas – as estrelas da manhã –, de 
folhas de estanho – um tesouro de 
prata –, de cubinhos de construção 
– ataúdes –, de cactos – totens –, e 
de moedas de cobre – escudos. Era 
assim que cresciam e se mascaravam os 
haveres da infância, em gavetas, arcas 

e caixas. (BENJAMIN, 1987b, p. 124)

e considerarmos atualmente a crescente circu-
lação da pesquisa Cronologia do Pensamento 
Urbanístico2 não somente através da plataforma 
on-line, sua principal ferramenta3 pública de 
narrativa historiográfica, mas também com a 
recente publicação dos dois tomos da coleção 
Nebulosas do Pensamento Urbanístico – Modos de pen-
sar (2018) e Modos de fazer (2019) –, é preciso cons-
tatar que essa plataforma ainda não foi abordada 
nas suas condições técnicas, práticas e históricas: 
nunca nos propomos ao exercício de construir 
uma cronologia da própria Cronologia.4

s
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Sendo a plataforma, desde o início e nas suas diversas versões, a face 
mais visível, acessível e publicizada da pesquisa, pretendemos com estas 
notas “[...] dar uma ideia sobre o relacionamento de um colecionador 
com os seus pertences, uma ideia sobre a arte de colecionar mais do 
que sobre a coleção em si”. (BENJAMIN, 1987a, p. 227) Olhar para 
a própria pesquisa sob essa ótica requer um esforço relacionado ao 
trabalho de escavar, recolher e recortar histórias que, em grande 
parte, não estão registradas e disponíveis em documentos. Nesse 
sentido, é fundamental o entendimento da Cronologia enquanto 
uma plataforma on-line – ao mesmo tempo, uma ferramenta e um 
modo de narrar – que intenciona não somente uma digitalização 
de conteúdos, mas que se utiliza de técnicas e práticas virtuais para 
tecer e elaborar, através de suas coleções, outras construções e pen-
samentos possíveis – outros modos aventureiros de narrar a história 
do pensamento urbanístico.

Como – e em companhia – dos historiadores da arte Walter Benjamin 
e Aby Warburg, também não pretendemos ordenar, de modo causal, 
uma história do seu conteúdo ou das suas formas, apresentando 
suas distintas versões de maneira cronológica e evolutiva, chegando 
à atual como a consolidação de um modelo completo e finalizado. 
Pretendemos, sim, aventurar-nos através de vestígios de documentos, 
de imagens e de memórias fugidias – por vezes nostálgicas –5 de um 
passado tão recente da nossa história enquanto pesquisa e que não 
cessa de passar no instante do presente.

A dialética escava as coisas, revoluciona-as, coloca-as de cabeça 
para baixo, de modo que a camada superior torna-se a camada 
profunda. [...] Mostra, no solo atual, o lugar onde o antigo foi 
conservado. [...] [A memória] Está também na própria substância 
do solo, nos sedimentos agitados pela enxada do escavador; está, 
enfim, no próprio presente do arqueólogo, no seu olhar, nos seus 
gestos metódicos ou hesitantes, na sua capacidade de ler o passa-

do do objeto no solo atual. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 122)

Nesta arqueologia material, que se encontra justamente no lugar e 
textura do “teor material das coisas”, do “trabalho sobre as coisas”, 
Benjamin atenta para os rastros e vestígios de uma história que nos 
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alcança e, diante deles, o historiador deve também “[...] adotar o olhar 
meticuloso do antropólogo atento aos detalhes, e, sobretudo, aos 
pequenos detalhes”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 117) Ora, antes 
de nos aventurarmos numa história da Cronologia, partindo dessa 
operação historiográfica, nos questionamos: como é possível desen-
volver uma narrativa histórica a partir de uma certa materialidade, 
levando em conta que o solo que pretendemos escavar e nos aventurar 
é, em sua essência, virtual? O que podemos considerar textura e ma-
terialidade do tempo e de imagens quando a substância desse solo é 
composta de pixels, codificação de números binários e linguagem web?

Para manipularmos esta coleção de problemas e questões – sem a 
menor pretensão de respondê-las, e sim de criar outras a partir des-
tas –, também nos dispomos a pensar como e através das crianças 
que brincam a partir de restos do mundo, desenhando histórias a 
partir de gestos e, com isso, propondo diferentes modos de narrar, 
relacionadas diretamente à arte do historiador e do colecionador. 
Ao historiador, resta reivindicar-se colecionador de todas as coisas e 
brincar com os trapos do mundo.

Ele salta de um objeto de angústia a outro, mas seu próprio salto 
é o de uma criança. O historiador, segundo Benjamin, é uma 
criança que brinca com os farrapos do tempo. Uma criança que 
brinca e que, metodicamente, inventa as condições do seu saber, 
de sua história. Que tipo de condições? [...] A criança escava, 
conta e decifra seus trapos. Ali ela adormece sonha e acorda 

para novos deciframentos. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 123)

Assim, as diferentes montagens, remontagens e desmontagens desta 
coleção de problemas e questões permitem infinitas combinações. 
Da mesma forma, “a multiplicidade de histórias possíveis, segundo 
Benjamin, caminha lado a lado com a multiplicidade de línguas”. 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 163) O aspecto literalmente jovial 
não só no pensamento, mas na escrita benjaminiana, reconhecido 
por Georges Didi-Huberman (2015), nos inspira a pensar formas 
outras de narrar a história: tantas quantas são possíveis as invenções 
e brincadeiras no gesto da criança. “Isso supõe arriscar-se no que se 
refere à própria maneira de escrever a história: nesse ponto, as crianças 
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e os músicos ainda serão reis. ‘A improvisação faz a força. Todos os 
golpes são dados como se fosse uma brincadeira’”. (BENJAMIN, 
1929 apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 164)

Um princípio aventUreiro

Quando se proclamou que a Biblioteca abarcava todos os 
livros, a primeira impressão foi de extravagante felicidade. 
Todos os homens sentiram-se senhores de um tesouro in-
tacto e secreto. Não havia problema pessoal ou mundial 
cuja eloquente solução não existisse [...]. O universo estava 
justificado, o universo bruscamente usurpou as dimensões 

ilimitadas de esperança. (BORGES, 1999, p. 40)

Aventuras, contingências, atravessamentos, experiências, mutações, 
movimentos, errâncias, multiplicidade de saberes, sobrevivências, 
relações, questões e problemas: são alguns dos princípios que apro-
ximam a Cronologia do Pensamento Urbanístico ao pensamento do 
alemão Aby Warburg, situado “[...] a meia distância entre o Talmude e 
a Internet” (DIDI-HUBERMAN, 2013 apud JACQUES, 2018, p. 63), 
principalmente a partir da sua Biblioteca para a Ciência de Cultura 
(Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg ou KBW). Diferente do que 
propõe Borges na Biblioteca de Babel, Didi-Huberman coloca que 
“uma biblioteca é bem mais do que a soma de seus próprios livros. 
É um dispositivo de criação de ideias. É uma máquina de inventar 
saberes”. E completa:

A liberdade, em uma biblioteca, consiste, por exemplo, em 
passar de um livro para outro que não seja diretamente a 
escolha mais evidente, ou seja, precisamente o que conseguiu 
antecipar a classificação da biblioteca Warburg. Passar de 
um livro a outro de maneira eventualmente desorientada, 
centrífuga, e, mais ainda, fazendo que os livros se encontrem 
em um mesmo local de trabalho: isso se chama montagem, 
prática experimental e heurística por excelência destinada a 
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trabalhar com todos os livros abertos e a ver o que acontece 
por tê-los mobilizado juntos – tê-los colocado em movimen-
to, em deslocamento – para que eles se respondam. (DIDI-

HUBERMAN, 2017 apud JACQUES, 2018, p. 131)  

A KBW é descrita pelo historiador da arte Fritz Saxl como um espaço 
de questões, “[...] e seu caráter específico consiste justamente em que 
sua classificação obrigue a entrar nos problemas”. (HAGELSTEIN, 
2008 apud JACQUES, 2018, p. 130) Os quatro andares dessa bibliote-
ca itinerante, laboratório prático das próprias teorias warburguianas, 
materializam o seu modo de pensar e, como ele mesmo define, a biblio-
teca seria o seu “espaço de pensamento”. A organização ou montagem6 
dos distintos livros da coleção de Warburg – o chamado “princípio 
da boa vizinhança” – convida à exploração e ao deslocamento dos 
pesquisadores entre os andares, corredores e estantes da biblioteca, 
provocando o movimento do leitor aventureiro7 – ou, como o pró-
prio Warburg encoraja que eles sejam: os “aventureiros científicos”. 
Assim, “[...] a KBW reunia, mais do que uma coleção de livros, uma 
coleção de problemas, era efetivamente uma biblioteca de questões 
ou de perguntas, como dizia Fritz Saxl”. (JACQUES, 2018, p. 127)

Um princípio mutante, errante e desviante8 diz respeito ao tipo de 
construção das narrativas aventureiras warburguianas. Perder-se na 
biblioteca, para além do significado físico/corpóreo ou metodológico, 
configura-se, sobretudo, como um desprendimento de convicções e 
certezas já consolidadas no pesquisador, em suas escolhas e objetos 
de pesquisa. “Warburg evitava ao máximo simplificar a organização, 
pois via também um caráter pedagógico9 na errância dos estudantes 
e pesquisadores por entre os livros mais díspares”. (JACQUES, 2018,   
p. 130) Assim, a biblioteca se transforma a cada modificação individual 
de pesquisa e a cada variação de interesses próprios dos visitantes.10

Outra biblioteca, bem diferente da KBW, a “interminável” Torre de 
Babel evidenciada por Borges, relaciona-se à construção de um conhe-
cimento universal, total e hermético, que abarca em seu interior todo 
o conhecimento do mundo. Essa biblioteca que “existe ab aeterno” 
e que possui uma “[...] verdade [que] nenhuma mente razoável pode 
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duvidar” (BORGES, 1998, p. 39) não propicia ao homem – este “im-
perfeito bibliotecário” – a abertura para promover questionamentos, 
a partir das suas próprias formas individuais de pensar. Em Babel, 
“a Biblioteca perdurará: iluminada, solitária, infinita, perfeitamente 
imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta”. 
(BORGES, 1998, p. 42)

Elaborar uma Cronologia do Pensamento Urbanístico – ideia apa-
rentemente ambiciosa e totalizante – não se relaciona à pretensão 
ilusória do mapeamento e acúmulo de todo o conhecimento sobre 
o pensamento urbanístico do ou no Brasil.11 A ideia de uma existên-
cia ab aeterno – desde sempre e por todo o sempre – na Babel está 
mais relacionada a um conhecimento infinito total, à ideia de uma 
pesquisa infinita, como na Cronologia: sem objetivar um produto 
definitivo e com contornos claros. Outra diferença fundamental está 
na publicização de uma pesquisa acadêmica sempre em processo,12 
aproveitando-se de uma linguagem como possibilidade de narrativa 
historiográfica, em ascensão no momento da sua criação. Desfaz-se, 
então, desde o início e a partir da técnica, quaisquer pretensões de se 
produzir um conhecimento estanque, secreto e academicamente en-
clausurado. O princípio de produção de conhecimento da Cronologia 
é o da disponibilização – quase total – de um acervo em constante 
movimento, passível de julgamento e de contribuições externas.

A historiadora Josianne Cerasoli (2015) aproxima a Biblioteca de 
Borges e estes ampliados – e supostamente infinitos13 – recursos de 
investigação do mundo virtual, especialmente através da internet. Sua 
popularização e expansão na década de 1990 provoca um movimento 
intenso e crescente de coleta e digitalização dos mais diversos conte-
údos para a dimensão on-line, movimento que Lev Manovich (1998) 
denomina “the storage mania” (mania de armazenamento),14 numa 
tentativa babélica de construção de um arquivo total de conteúdos 
e saberes. Se a Babel constitui uma biblioteca supostamente com-
pleta e “perfeitamente imóvel”, na web, “essa abrangente biblioteca 
eletrônica, multiforme e móvel por definição” (CERASOLI, 2015, 
p. 2), as informações são articuladas de modo não linear e plural, 
permitindo ao leitor aventurar-se por escolhas múltiplas, numa série 
de caminhos possíveis.
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Tecnicamente, a ideia de um conhecimento em movimento – sobre-
tudo de imagens no tempo – está presente desde a primeira versão 
da plataforma on-line da Cronologia, criada em 2003 e animada em 
Flash.15 Antes disso, é possível identificar movimentos no próprio 
modo de pensar e fazer da pesquisa, desde seu surgimento enquanto 
Antologia Crítica do Pensamento Urbanístico, entre 1999 e 2001, na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).16 Nessa aventura por 
um pensamento nebuloso sobre o urbanismo, a Cronologia contribui 
para o fortalecimento do campo e tem, desde o início, o Brasil e a 
América Latina como pontos de vistas, buscando cartografar con-
tranarrativas brasileiras e internacionais, postas sempre em relação 
a uma história oficial autocentrada na Europa e Estados Unidos.17

A plataforma da Cronologia já transita, pelo menos, pela sua quarta 
concepção gráfica e técnica, em que o seu desenvolvimento, em ter-
mos de programação e de design, constitui um desafio investigativo 
que acompanha paralelamente questões teórico-metodológicas18 
exploradas ao longo de pelo menos 20 anos de pesquisa. Seja a partir 
de contribuições de diferentes pesquisadores, dos verbetes, das lei-
turas, do painel cronológico e geográfico ou das próprias nebulosas, 
a Cronologia convida o leitor, ainda que de modo não explícito, a 
aventurar-se por uma história do urbanismo – também ela desviante e 
aventureira –, como também o fazem constantemente os pesquisadores 
e técnicos que a discutem e desenvolvem continuamente. Manovich 
(1998) ressalta essa multiplicidade de entradas e trajetórias possíveis 
inerentes à experiência virtual, que denomina narrativa interativa ou 
hyper-narrativa,19 em que a linguagem linear tradicional seria uma 
dentre muitas outras possíveis de serem elaboradas.

Cerasoli (2015) evidencia, entretanto, que muitos acervos e bibliotecas 
virtuais, mesmo incorporando e usufruindo de determinados meios 
tecnológicos em suas sistematizações, continuam reproduzindo muitos 
dos modos de organização tradicionais. Sugere que uma prática virtual 
não necessariamente implica uma inovação ou mudança de abordagem 
no tratamento dado a essas informações. Nesse sentido, as práticas 
empreendidas na Cronologia, inclusive em sua dimensão off-line ou 
analógica,20 em muito se aproximam e dialogam com o caráter aberto 
e provisório das plataformas virtuais, como os websites. “A natureza 
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aberta da web como um meio [...] significa que os websites nunca 
precisam estar completos, e eles raramente estão. Os sites sempre 
crescem. Novos itens são adicionados ao que já está lá”. (MANOVICH, 
1998, p. 2, tradução nossa) Para além da divulgação e do amplo 
alcance promovidos pela web, os recursos virtuais lançam uma série 
de possibilidades – e limitações técnicas – à pesquisa, especialmente 
pela sua falta de rigidez – o que não implica exatamente ausência de 
rigor teórico – e ampla capacidade de mutação. 

Constelações de pequenos pontos coloridos21 que flutuam atual-
mente na página inicial da plataforma buscam sintetizar a metáfora 
das “nebulosas de ideias”,22 proposta por Margareth Pereira da Silva. 
Essas nebulosas conseguem condensar questões fundamentais para o 
entendimento da pesquisa, no tempo do agora, do seu passado recente 
e, acreditamos, em imaginações de futuros por vir. Pensar, fazer e 
narrar por nebulosas é movimentar-se em direção à pluralidade, ao 
não fixado e, portanto, ao erro, a resultados inconclusos, provisórios 
e contingentes. É, sobretudo, acreditar na “[...] sua validade como 
metáfora de um modo de pensar e fazer história, como narrativa e como 
ação”. (PEREIRA, 2018, p. 245, grifo nosso)

Assim, Aby Warburg propõe uma narrativa aventureira: entre livros, 
prateleiras, estantes e andares da biblioteca; entre imagens de cada 
montagem e diferentes remontagens de um mesmo painel do seu 
Atlas Mnemosyne;23 mas também entre os próprios pesquisadores, 
disciplinas, campos de conhecimento e entre diferentes saberes. 
Aqui, a nossa própria aventura científica consiste em saltar – assim 
como as crianças em suas brincadeiras – de uma metodologia a outra, 
explorando por vestígios, restos, sobrevivências e acúmulos, através 
das distintas versões e transformações da plataforma da Cronologia 
do Pensamento Urbanístico. Através de imagens sobreviventes em 
memórias físicas e virtuais, de singularidades e pluralidades nas trocas 
entre pesquisadores, a Cronologia – indissociada enquanto pesquisa 
e plataforma on-line – segue também numa aventura de montar-se, 
desmontar-se e remontar-se constantemente; de perder-se na sua 
própria coleção de problemas e questões; nas suas próprias histórias 
e brincadeiras.
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Perde-te na biblioteca. Exercita-te no escutar. Aprende a ler 
e a escrever de novo. Conta-te a ti mesmo a tua própria his-
tória. E queima-a logo que a tenhas escrito. Não sejas nunca 
de tal forma que não possas ser também de outra maneira. 
Recorda-te do teu futuro e caminha até a tua infância. E não 
perguntes quem és aquele que sabe a resposta, nem mesmo a 
essa parte de ti mesmo que sabe a resposta, porque a resposta 
poderia matar a intensidade da pergunta e o que se agita nessa 
intensidade. Sê tu mesmo a pergunta. (LARROSA, 2017, p. 56)

Um brinqUedo científico

Figura 1 – Microscópio de Robert Hooke, Micrographia, 1665

Fonte: Hooke (1665, p. 42).
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“A imagem desmonta a história”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 131) 
A criança desmonta o brinquedo para entender o seu funcionamento, 
lançando-se ao desejo e à intensidade de um saber sobre o mundo. “E 
nada além do necessário, para o saber, do que aceitar esse desafio”. 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 165)

Entretanto, a imagem desmonta a história [...] como se des-
monta um relógio, ou seja, como se disjunta minuciosamente 
as peças de um mecanismo. Enquanto isso, o relógio para de 
funcionar, [...] [o que] provoca um efeito de conhecimento 
que, de outra forma, seria impossível. Pode-se desmontar as 
peças de um relógio para aniquilar com o insuportável tique-
-taque da contagem do tempo, mas também para entender 
melhor como funciona, e até mesmo para consertar o relógio 
defeituoso. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 131, grifo do autor)

Como não ver, nessa situação exemplar, que duas tempora-
lidades heterogêneas trabalham de concerto? Que a inflexão 
turbilhonante da destruição (sacudir o brinquedo, batê-lo con-
tra a parede, jogá-lo no chão etc.) acompanha-se da inflexão 
estrutural de um autêntico desejo de conhecimento (experimen-
tar o mecanismo, relançar o movimento em sentido inverso 
etc.)? Como não admitir que, para saber o que é o tempo, é 
preciso ver como funciona o relógio da mamãe? E que, para 
isso, é preciso arriscar-se – ou abandonar-se ao prazer – a 
desmontá-lo mais ou menos ansiosamente, sistemática ou 
violentamente, ou seja, quebrá-lo? (DIDI-HUBERMAN, 2015, 
p. 141, grifo do autor)

Parar o tempo e desmontar o brinquedo tornam-se gestos funda-
mentais para conhecê-lo e entender a sua montagem, o encaixe e o 
funcionamento das suas peças. Nas diferentes versões e infinitas adap-
tações técnicas24 da plataforma on-line da Cronologia do Pensamento 
Urbanístico, desmontar é também dar ideia das sobrevivências25 
existentes dentro do próprio site – de diferentes imagens, métodos, 
ferramentas, sujeitos e modos de pensar –, enquanto acúmulos de 
tempos distintos a serem escavados, detalhados e friccionados. Tudo 
isso na “potência de colisão em que as coisas, os tempos são colocados 
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em contato, ‘são telescopados’, diz Benjamin, e desagregam-se nesse 
mesmo contato” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 127); mas também 
na potência de destruição – montagem, desmontagem e remontagem 
do tempo –, através da relação da criança com os seus brinquedos, 
do pesquisador com a pesquisa.

Desde a sua criação em 2003, por Aline Couri Fabião, então bolsis-
ta de iniciação científica, entre uma versão e outra,26 a Cronologia 
modifica-se por meio de processos abertos e coletivos,27 a partir 
de debates entre os diversos pesquisadores, grupos de pesquisa e 
a comunidade científica do campo dos estudos urbanos.28 Sempre 
incorporando novas questões e problemas à sua coleção, a plataforma 
migra para a segunda versão em 2007, quando a questão da lingua-
gem técnica interfere diretamente nas proposições metodológicas e 
ideias futuras da pesquisa. Na passagem para a terceira versão, em 
2010, as mudanças mais significativas na plataforma dizem respeito 
ao aperfeiçoamento do painel cronológico enquanto ferramenta, 
incluindo a possibilidade de o leitor cotejar informações através de 
dados recortados tanto por supressão das linhas (recorte geográfico) 
quanto por aproximação das colunas (recorte por anos). O conteúdo 
também pode ser filtrado a partir das quatro categorias principais 
de entradas ou a partir dos marcadores temáticos.29 Nesse sentido, 
essas três primeiras versões da plataforma trabalham e desenvolvem, 
principalmente, o painel cronológico como a principal ferramenta de 
pesquisa,30 contribuindo para quebrar a concepção de tempo linear 
e complexificando a própria cronologia.

Nessa escala mais ampla, os diálogos, as filiações ideológicas, 
formais ou estéticas se tornam mais evidentes, bem como as 
contraposições e/ou resistências aos processos ensejados pelo 
pensamento hegemônico no campo. [...] Nesse momento, o 
próprio trabalho de pesquisa passou a se articular com a pers-

pectiva do pensamento em rede. (JACQUES et al., 2012, p. 3)

Relacionando os painéis cronológicos, algumas questões parecem 
importantes de serem discutidas, sobretudo entre as suas primeira 
e terceira versões. A primeira delas diz respeito às aproximações 
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geográficas no painel: o primeiro está organizado, respectivamente, 
em Rio de Janeiro, São Paulo, Outras regiões, Europa, América do 
Norte, América Latina e, juntos, Ásia/Oceania/África; já a última 
versão, em: Brasil – subdividido em Sul e Sudeste, Norte e Nordeste, 
Centro-Oeste e Distrito Federal –, Europa, América Latina, América 
do Norte e Ásia/Oceania/África. Se inicialmente o estudo do pensa-
mento urbanístico estava centrado na região Sudeste por conta das 
pesquisas desenvolvidas na UFRJ, posteriormente, com a migração da 
Cronologia para a UFBA, algumas adaptações tornaram-se urgentes 
e necessárias. Percebemos, ainda, aproximações e distanciamentos na 
disposição e nos debates urbanísticos entre Brasil, América Latina, 
África, Europa e Estados Unidos, principalmente. Esse desenho 
geográfico entre os painéis nos fala de transformações a partir de 
acontecimentos decisivos à história e ao futuro da própria pesquisa.

O primeiro painel chama a atenção também pela presença de linhas 
de vida que atravessam a cronologia, além de uma última camada, 
que busca dar conta talvez de uma atmosfera ou mesmo um espírito 
do tempo (Zeitgeist) da história do pensamento urbanístico, em que se 
encontram os mais diversos acontecimentos que escapam ao campo 
do urbanismo enquanto disciplina. A proposta da Cronologia pa-
rece ter sido a de, através das linhas de vida, situar historicamente a 
existência dos indivíduos, fazendo o pesquisador coexistir com eles, 
enredado nas suas intrigas. As histórias desses sujeitos acabaram dando 
origem às biografias, que acompanham cada verbete atualmente. Essa 
camada deixa de existir a partir da segunda versão, principalmente 
por limitações técnicas de armazenamento (de imagens e vídeos, 
principalmente) e aparece como uma tentativa de relacionar – filmes, 
músicas, poesias; também os seus cineastas, músicos e poetas – para 
então dar a ver uma noção moderna de espaço, como um conjunto 
de relações sensíveis que impacta a questão estética e que impulsiona 
não só os sujeitos da história urbana – nas suas escolhas de projeto, 
por exemplo –, mas os próprios pesquisadores – nos seus objetos de 
pesquisa. 

Pôr em relação essas discussões, a partir de vestígios e sobrevivências 
de ferramentas e narrativas, evidencia que é preciso quebrar também 
o nosso brinquedo para entendê-lo, como a criança que “[...] acabará, 
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talvez, no auge da curiosidade, por quebrar o próprio aparelho”. 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 143) Desmontar, a partir de um sa-
ber/ver através das suas imagens, aventurar-se entre as nebulosas e o 
tempo cronologicamente cadenciado – este também fundamental à 
historiografia –, é entender o funcionamento técnico da plataforma e, 
consequentemente, consertar o brinquedo, defeituoso em determina-
dos aspectos. Esse desejo de destruição, associado às temporalidades 
heterogêneas e à produção de conhecimento, está relacionado não só 
à questão da técnica – a montagem e funcionamento do brinquedo 
ou da Cronologia –, mas ao risco de aventurar-se.

Pensar através dessas imagens no tempo e de futuros imaginados no 
passado para, então, desenvolver ferramentas manipuladas através de 
imagens virtuais é também uma prática que pode ser pensada e anali-
sada a partir do princípio da montagem, do intervalo e do paradoxo 
da linguagem virtual, técnica e gráfica:31 “Essas são as potências da 
imagem. Essa é, da mesma forma, sua fragilidade essencial”. (DIDI-
HUBERMAN, 2015, p. 127)

Não por acaso, Charles Baudelaire e Walter Benjamin, pensando 
de forma situada as tecnologias e máquinas dos seus tempos, inte-
ressaram-se também pela potência criativa dos brinquedos infantis, 
manipulados pela criança. Para ambos, os brinquedos não estariam 
totalmente reservados ao mundo infantil, do contrário, a própria 
“infância da ciência” está relacionada àquilo que Baudelaire chama 
“brinquedo científico” – estetoscópio, fenacistoscópio, telescópio, 
microscópio, caleidoscópio ou outras lanternas mágicas –, objetos 
que funcionam, tecnicamente, brincando com a visão de perto e 
a visão de longe. “Não teve o mundo dos brinquedos um papel 
fundador no desenvolvimento das ciências ópticas e, sobretudo, na 
chegada das ‘artes da luz e sombra’ que são a fotografia e o cinema?”. 
(BAUDELAIRE apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 141)

A plataforma on-line da Cronologia, enquanto “um dispositivo estra-
nho [...] que exige mais do que existe” (DIDI-HUBERMAN, 2011 
apud JACQUES, 2018, p. 63), promove a construção de conheci-
mento em ato, através das suas ferramentas, como numa aventura 
brincante. Tanto no modo de compor histórias quanto de narrá-las, 
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muito diferente de um grande arquivo ou de um mero sistema de 
busca,32 a plataforma aproxima-se mais de uma coleção de histórias 
residuais, sempre situadas, como uma coleção de ferramentas: um 
brinquedo montado de modo a permitir construir, desconstruir e 
reconstruir saberes.

Assim, modos de pensar, fazer e narrar se confundem; não existe uma 
fronteira que os delimita; não existe lugar onde um começa e o outro 
termina. O site é a ferramenta de narrar a pesquisa e é também uma 
plataforma na qual “o importante não seria qualquer tipo de resulta-
do final, fixo, mas sim o próprio processo aberto, uma renúncia do 
fixar”. (JACQUES, 2015, p. 69) Nessa brincadeira com o tempo, cujas 
peças são restos de uma coleção, a relação se dá numa espécie de jogo 
ao acaso. Assim como os objetos de fazer pensar de Warburg – sua 
biblioteca e seus Atlas –, a Cronologia “[...] é uma ferramenta, não 
de esgotamento lógico de possibilidades dadas, mas da inesgotável 
abertura aos possíveis ainda não dados”. (DIDI-HUBERMAN, 2011 
apud JACQUES, 2019, p. 62)

Esse “brinquedo científico”, pensado aqui a partir da técnica aliada 
à internet e às máquinas da nossa atualidade, é manipulado a partir 
de gestos brincantes dos seus pesquisadores “aventureiros científicos” 
e dos “leitores aventureiros”, que também percorrem e modificam 
a pesquisa. Na relação entre a criança e o seu brinquedo, buscamos 
entender que “[...] todo o interesse está no intervalo entre o tempo 
da coisa desmontada e o tempo do conhecimento pela montagem”. 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 141) Nessa inflexão, é possível apro-
ximar a imagem da criança, enquanto potência e fragilidade, das 
imagens virtuais, que se perdem e se desfazem facilmente, mas que 
também sobrevivem no curso da história.

Hoje, 2050 aparece como o último ano da linha do tempo na pla-
taforma da Cronologia. Poderíamos, a partir daí, imaginar futuros 
possíveis para a pesquisa,33 baseados também nas questões relaciona-
das às possibilidades e ao desenvolvimento da técnica e das imagens 
virtuais enquanto linguagem para compor narrativas e fazer pesquisa. 
Essa discussão não busca implementar uma falsa oposição ou com-
petição entre virtual e o material – ou mesmo entre as experiências 
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e narrativas –, mas destacar que ambas constituem práticas distintas, 
que podem (e devem) enriquecer-se mutuamente. Sobretudo, deve-
mos estar atentos ao fato de que o pensamento estará sempre além 
da técnica e, portanto, gestos como os de colecionar, aventurar-se e 
contar histórias despertam para possibilidades de, a partir do presente, 
buscar sonhos de tempos passados para também imaginar, além do 
próprio passado, os futuros por vir.

Este ato poético e político, um modo de pensar, fazer, narrar e estar 
no mundo, diz respeito ao modo como pesquisamos o urbanismo e a 
cidade, sempre de forma coletiva, livre e aberta, de como a remontamos 
em nossas pesquisas, de maneira complexa, brincante, nebulosa, atra-
vés de uma prática historiográfica que está intimamente relacionada 
à experiência na cidade. Inspiramo-nos no próprio Walter Benjamin 
(1935 apud DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 142), que descreve a infân-
cia “[...] como um estar-lá protendida para o futuro e a ‘novidade’”, 
que deixa a sua biblioteca para aventurar-se a conhecer o mundo e 
que tanto nos ensina: “Quantas cidades não se revelam para mim 
nas caminhadas que fiz à conquista de livros!”. (BENJAMIN, 1987a,       
p. 231) Também nos perguntamos: quantas cidades – e histórias narradas 
a partir delas – se revelam para nós nas aventuras através da Cronologia do 
Pensamento Urbanístico?
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N O TA S

1   A plataforma Cronologia do Pensamento Urbanístico – disponível em: http://www.
cronologiadourbanismo.ufba.br – visa tornar pública, através de seu dispositivo 
técnico, parte dos esforços investigativos das diversas equipes e pesquisadores nela 
envolvidos. Os modos de narração apresentados pela plataforma e suas reflexões 
teóricas, práticas e técnicas, completamente indissociáveis, são discutidos no con-
junto de textos desenvolvidos pela equipe da Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
que compõem o “Narrar por relações”: I em “Intrigas”, II em “Vestígios” e III em 
“Desvios”. Assim, evidenciamos a possibilidade de uma leitura conjunta dos três 
textos, que se complementam e dialogam entre si.

2   Em 2015, ano da implementação do último layout do site, a plataforma tinha apro-
ximadamente 4 mil visitas por mês, quatro vezes mais que 2010, quando se iniciou 
a contabilização dos acessos. Em 2018, foram aproximadamente 12 mil acessos 
mensais, que se mantiveram em 2019, sobretudo com a veiculação da pesquisa em 
redes sociais, matérias publicadas em sites, apresentações em eventos e das publicações 
dos livros da própria pesquisa. Nos últimos dez anos de registros, foram cerca de 
480 mil visitas e 1,1 milhão de visualizações – entre o painel cronológico, verbetes 
e leituras. No último ano, 92% dos acessos foram no Brasil, com um número 
expressivo de visitas de países como Portugal, Itália, Argentina, França e Espanha.

3  Preferimos “ferramenta” a “produto”, mesmo que este último termo tenha sido 
o mais encontrado nos documentos sobre a pesquisa e que traga a ideia de algo 
finalizado e concluído, diferente do que propõe a pesquisa e a plataforma, ambas 
em constante processo de mutação.

4    Mesmo com a contribuição de membros de outros grupos de pesquisa, é importante 
evidenciar que esta é uma “versão da história” escrita pela equipe da UFBA, a partir 
dos seus pontos de vista. O que ensaiamos aqui é uma história da Cronologia, 
dentre tantas outras possíveis. 

5   Consultamos nesta investigação: textos de apresentação e leituras, disponibilizados 
na própria plataforma, artigos apresentados em congressos, além de projetos, planos 
e relatórios de pesquisa de orientadores e bolsistas de iniciação científica. Alguns 
dados documentados, assim como as próprias memórias dos pesquisadores envolvidos 
no processo, apresentam diferentes versões, falhas e descompassos da história, o que 
demonstra a diversidade de pensamentos na pesquisa e a importância em reuni-los 
neste debate. Aproveitamos para agradecer a enorme contribuição das professoras 
que nos “emprestaram as suas memórias”: Aline Couri Fabião, da Escola de Belas 
Artes (EBA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Margareth Pereira 
da Silva, do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo (Prourb) da UFRJ; e Paola 
Berenstein Jacques, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
(PPGAU) da (UFBA). Ressaltamos ainda a contribuição de Aline Couri em muitas 
ideias e debates abordados aqui.
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6   Sobre o conhecimento a partir das montagens, associado os modos de pensar de 
Aby Warburg e Walter Benjamin, ver: Jacques (2018).

7   A aba “Colabore”, nos verbetes da plataforma, nos dá uma pequena dimensão de 
quem são nossos “leitores aventureiros” – contra uma ideia de “usuário”: aquele 
que os dados dizem certamente quem é e de onde vem. Além de contribuições de 
pesquisadores de universidades e outras instituições, recebemos colaborações como 
esta, sobre a urbanização na favela Brás de Pina, no Rio de Janeiro, em 1969: “[...] 
Cresci Na favela de Brás de Pina, onde vivi por cerca dos meus 35 anos, até migrar para 
Brasília. [...] Até hoje os moradores daquele logradouro não possuem um título sequer. Ja ouvi 
comentarios de meus tios e minha avó que aquela área é pertencente a Marinha do Brasil”. 
(Ana Falvia Teixeira, 3 nov. 2016) Ou sobre o incêndio e remoção da favela Praia do 
Pinto, no Rio de Janeiro, em 1969: “O incêndio ocorreu na madrugada de 10.05.1969 
(sábado). Eu fui vítima daquele sinistro”. (Aloisio Moraes, 12 mar. 2017) Aventurar-se 
na plataforma também diz respeito às diversas possibilidades de entrada e navegação 
no site. Sobre as diversas entradas e leituras possíveis na plataforma da Cronologia, 
ver também o texto deste tomo: “Narrar por relações III: uma navegação errante 
entre nebulosas”.

8   Também nossos métodos de pesquisa sempre foram mutantes, errantes e desvian-
tes. Cf. Laboratório Urbano/UFBA. Fazer por desvios: nebulosas do pensamento 
urbanístico em torno do moderno, do popular e da participação: modos de fazer 
mutantes, errantes, desviantes. (JACQUES; PEREIRA, 2019)

9   Mesmo que a pesquisa e a plataforma tenham se tornado instrumentos de ampla 
sistematização e divulgação de informações, elas são e sempre foram ferramentas 
pedagógicas e de trabalho utilizadas no processo de formação dos jovens pesqui-
sadores, visando familiarizá-los com o uso de fontes primárias e com uma forma 
de pensar histórica e geograficamente situada. Tal qual propõe Warburg, um dos 
nossos objetivos mais caros sempre foi a formação de pesquisadores, da iniciação 
científica ao pós-doutorado, além da contínua e crítica experimentação metodológica.

10 Existe um aspecto de retroalimentação entre a pesquisa coletiva e as individuais 
na Cronologia. Assim, a partir da segunda versão da plataforma, de 2007, “outras 
cronologias” fruto de pesquisas de mestrandos e doutorandos começaram a ser 
disponibilizadas. Mais tarde, “[...] diferentes associações emergiram do processo 
de pesquisa e críticas da equipe foram feitas à própria metodologia de trabalho, 
muito centrada na coleta de informações. A partir disso foi criada a seção Leituras 
[na terceira versão da plataforma, de 2010] que contempla textos, painéis e outras 
cronologias individuais produzidas pelos pesquisadores e ex-pesquisadores da 
Cronologia, dos pós-doutores aos bolsistas de iniciação científica”. (JACQUES et 
al., 2012, p. 8) Dessa forma, mesmo com a saída ou mobilidade de pesquisadores 
dos grupos – e, por vezes, da mobilidade entre grupos –, que poderia ocasionar 
perdas ou apagamentos de investigações passadas, suas produções sobrevivem, tanto 
na plataforma quanto a partir de novas pesquisas.
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11 Margareth da Silva Pereira e Paola Berenstein Jacques atentam para a importância 
da proposição de uma historiografia do pensamento urbanístico no Brasil e não do 
Brasil: “Centramos nosso estudo da historiografia do pensamento urbanístico na 
circulação de idéias com o objetivo principal de subsidiar uma interpretação da his-
tória intelectual do urbanismo ao longo do século XX, principalmente no Brasil, de 
modo a trazer novas perspectivas de análise e novos recortes no movimento de revisão 
historiográfica em torno desse campo disciplinar”. (PEREIRA; JACQUES, [2007])

12 “A KBW foi sem dúvida o desdobramento mais concreto, perene e, também, pú-
blico, de sua forma de pensar ou de seu espaço de pensamento (Denkraum), como 
ele dizia. Sem dúvida, a biblioteca era – e ainda procura ser até hoje, no Instituto 
Warburg em Londres – um espaço de pensamento vivo, a mais evidente herança, 
ou sobrevivência, warbuguiana”. (JACQUES, 2018, p. 126)

13  Cerasoli (2015, p. 2) destaca a criação do Google, em 1998, “com o objetivo principal 
de organizar a informação no mundo”, na própria relação do nome da empresa com 
o número googol (1 seguido de 100 zeros ou 1 elevado à décima potência), relacionado 
à vastidão – sem infinitude – de informações contidas na web.  

14 A migração e tradução de linguagens da plataforma, da primeira versão de 2003 
(linguagem Flash), para a segunda de 2007 (HTML) ocasionou uma perda total do 
banco de dados da Cronologia. Fizeram-se necessárias uma reinserção e inserção 
de novos dados, numa espécie de “storage mania” em nosso método de pesquisa. 
Entre 2007 e 2010, são registradas uma infinidade de entradas de verbetes, em sua 
maioria sem conteúdo e, principalmente, sem relações – na época, “debates” – que 
hoje são fundamentais para compor as nebulosas na última versão da plataforma. “À 
desmedida esperança, sucedeu, como é natural, uma depressão excessiva. A certeza 
de que alguma prateleira em algum hexágono encerrava livros preciosos e de que 
esses livros preciosos eram inacessíveis afigurou-se quase intolerável”. (BORGES, 
1999, p. 41) Ressaltamos que a ausência de conteúdo desses verbetes não significa, 
naquele momento, um problema de pesquisa, uma vez que essas entradas permitem 
a visualização automática dos acontecimentos no painel cronológico, a principal 
ferramenta da plataforma naquele momento.

15 A linguagem ActionScript, criada através do software de animação Adobe Flash, 
surgiu em 1998 e foi substituída progressivamente por novas linguagens a partir de 
2006, quando os navegadores foram deixando de dar suporte a elas. Na primeira 
Cronologia, o Flash permitia que a linha do tempo da página inicial fosse composta 
por imagens em movimento no curso do tempo. Tentou-se ainda a inserção de ima-
gens de diversos acontecimentos, ano a ano, no painel cronológico, ocasionando um 
problema de capacidade da hospedagem no banco de dados. Nas versões posteriores, 
já em HTML, as imagens “migraram” para os verbetes e aparecem, atualmente, 
através dos verbetes randômicos e como pop-ups nas constelações (ou nebulosas).

16 A partir de 2002, a pesquisa torna-se uma parceria entre o Laboratório de Estudos 
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Urbanos (UFRJ) e o Laboratório Urbano (UFBA). Esta “divisão” aparece representada 
graficamente na página inicial da segunda (2007), terceira (2010) e quarta (2015) 
versões do site: atualmente, a UFRJ com recorte temporal em amarelo e UFBA, em 
vermelho. Recentemente, outros grupos passaram a integrar a pesquisa – Cosmópolis, 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e Labeurbe, da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB), em 2016; Centro 
Interdisciplinar de Estudos sobre Cidade, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), em 2017; Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo (USP), 
em 2018; e Urbanismo, da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), e Cidade 
[In] Pensada, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2019 
– mas não trabalham necessariamente a partir de recortes temporais. Contamos 
ainda com uma interlocução com o Laboratoire Architecture Anthropologie (LAA), 
Laboratoire Architecture Anthropologie (Lavue), Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), na École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-La 
Villette (ENSAPLV), em Paris, o que nos fez sugerir, a partir da segunda versão, 
diferentes idiomas para o site – português, espanhol, inglês, francês e italiano.

17 Naquele momento de criação da plataforma, existiam duas cronologias on-line 
conhecidas: uma estadunidense e outra francesa, que organizam suas entradas em 
lista, verticalmente, de datas e fatos – decisão hegemônica de acontecimentos –, 
sem hipóteses conceituais claras. Tecnicamente, essa é uma diferença estrutural 
fundamental em relação à nossa, na qual o cadenciamento rítmico dos dados no 
painel cronológico se dá de forma horizontal (por anos) e vertical (por geografias).

18 Sobre as discussões teórico-metodológicas da pesquisa, ver também o texto deste 
tomo: “Narrar por relações I: o fragmento, o intervalo, a imaginação”.

19 Para o autor, o termo “narrativa”, para referir-se de maneira genérica à produção 
a partir da internet como um novo tipo de meio de comunicação, estaria sendo 
utilizado para “cobrir o fato de que ainda não desenvolvemos uma linguagem para 
descrever esses novos objetos estranhos”. (MANOVICH, 1998, p. 6, tradução nossa)

20 De início, as cronologias eram utilizadas como método de trabalho para entender 
as antologias, elaboradas em papéis sanfonados que se desdobravam em incontáveis 
debates e conexões feitas manualmente, através de hiperlinks. Do mesmo modo, hoje, 
ao trabalharmos a montagem das nebulosas. Esse também é um processo que se 
inicia de maneira analógica, em papel, utilizando post-its, desenhos e anotações, des-
dobrando-se em relações que futuramente serão incorporadas (ou não) à plataforma.

21 Esses pontos representam verbetes que são divididos em quatro cores e categorias 
principais – projeto, publicação, evento e fato relevante –, estas que funcionam 
como filtros no campo de busca ou do painel cronológico, permitindo cotejar as 
informações de pesquisa. Historicamente, essas categorias surgiram, ainda no trabalho 
das Antologias, quando “[...] percebeu-se que os discursos no campo do Urbanismo, 
particularmente no nosso país, muitas vezes circulam mais em forma de projetos, 
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planos, ou eventos, do que em textos publicados com grande circulação (livros ou 
revistas). Entretanto, é preciso pensar a produção de pesquisa historiográfica de 
forma mais complexa do que o tradicional estudo dos discursos através das fontes 
documentais escritas”. (JACQUES et al., 2012, p. 2)

22 Em 2013, a professora Margareth ofereceu na UFBA o minicurso intitulado “Sete 
pontos a favor (e contra) uma historiografia da arquitetura e do urbanismo”, quando 
incorporamos a ideia de “nebulosas de ideias” como método de pesquisa, resultando 
na alteração do layout da plataforma, implementado somente em 2015, por questões 
técnicas do seu servidor. Entretanto, a ideia de nebulosas já fazia parte da pesquisa, 
quando nos referíamos às “redes complexas”, a partir do próprio painel cronológico 
ou na extinta aba “Debates” dos verbetes, que propunha relações entre verbetes – os 
debates traduziram-se nas linhas que conectam os pontos coloridos, formando as 
constelações. Antes disso, já se afirmava que a Cronologia era “[...] pensada como 
uma ferramenta auxiliar para a compreensão das redes (ou nuvens) de circulação de 
ideias. [...] Dessa maneira, a pesquisa permite ao leitor visualizar o ‘pensamento em rede’ 
(redes intelectuais – técnicas, artísticas, políticas) sobre o urbanismo. (JACQUES et 
al., 2012, p. 3, grifo nosso) Sobre as nebulosas, ver: Pereira (2018).

23 “Geralmente, quando se expõe um arquivo, não se vê nada, um arquivo é algo com 
o que trabalhar durante semanas, meses, anos, é longo. Ao contrário, o atlas é uma 
apresentação sinóptica de diferenças: ver uma coisa, e outra coisa completamente 
distinta colocada ao seu lado. O objetivo do atlas é fazer-se entender o nexo, que 
não é um nexo baseado no similar, sim na conexão secreta entre duas imagens 
diferentes. Por isso, o atlas é uma ferramenta muito mais visual do que pode ser 
qualquer arquivo. Atlas é um trabalho de montagem em que se unem tempos 
distintos. É um choque”. (ATLAS...., 2010) Didi-Huberman (2001, p. 14)também 
vê no Atlas warburguiano, um princípio: o “muito aventureiro princípio atlas”. 
(DIDI-HUBERMAN, 2011 apud JACQUES, 2018, p. 58)

24 A moderação do banco de dados da plataforma é, seguramente, a nossa maior cole-
ção de problemas hoje. Por ter sido criada na segunda versão do site e acrescida de 
consecutivos ajustes, a chamávamos de “Frankenstein” da Cronologia. Curiosamente, 
na famosa história do monstro que ganha vida a partir da experiência de conexão e 
estímulos de partes de corpos distintos, publicada em 1818 pela inglesa Mary Shelley, 
a narrativa é influenciada pelo mito grego de Prometeu, o irmão de Atlas, punido 
por Zeus por roubar dos deuses o segredo do fogo – o conhecimento –, revelando-o 
aos homens. O livro de Frankenstein critica um cientificismo que tudo desejava 
explicar e dominar, num período de grande avanço das ciências, como reação à ideia 
do universo concebido como máquina. Em determinado momento, a história passa 
a ser narrada pelo monstro, que passa a perseguir o seu próprio criador.

25 “A sobrevivência (Nachleben) toca, de fato, no ‘fundamento da história em geral’, 
porque enuncia, ao mesmo tempo, um resultado e um processo: ela diz os rastros 
e diz o trabalho do tempo na história. De um lado, ela nos permite o acesso a uma 
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materialidade do tempo, que Benjamin expressa dando atenção aos vestígios, aos 
‘dejetos da história’, mas também na escolha de seus paradigmas teóricos [...] para 
caracterizar esse ‘trabalho’”. (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 121)

26 Aline Couri, que criou a primeira versão, foi membro da pesquisa durante a iniciação 
científica (2002-2003) e o doutorado no Prourb/UFRJ (2007-2011). A segunda e 
terceira versões da plataforma, de 2007 e 2010, respectivamente, foram criadas por 
Rosa Ribeiro Barboza de Oliveira, membro da pesquisa durante o mestrado no 
PPGAU/UFBA (2007-2010). A quarta versão foi criada em 2014 – implementada 
em 2015 por problemas técnicos de hospedagem da UFBA – por Amine Portugal 
Barbuda, membro da pesquisa durante a iniciação científica (2011-2012) e o mes-
trado (2013-2015) no PPGAU/UFBA; por Igor Gonçalves Queiroz, membro da 
pesquisa durante a iniciação científica (2012-2015), o mestrado (2016-2018) e o 
doutorado (desde 2019) no PPGAU/UFBA; por Leonardo Vieira de Souza, mem-
bro da pesquisa durante a iniciação científica (desde 2015); e por Thiago Magri, 
membro da pesquisa durante a iniciação científica (2013-2014) e como bolsista de 
apoio técnico (desde 2015).

27 A própria noção de autoria se desfaz a partir de uma pesquisa que se propõe co-
letiva, mutável, em constante movimento de reconstrução. Um mesmo verbete – 
espaço para construção das narrativas do pesquisador – pode ser escrito e reescrito 
constantemente, à medida que novos pesquisadores proponham novas relações, 
numa espécie de acúmulo de saberes que possibilita leituras múltiplas e camadas 
de diferentes pesquisas.

28 É importante destacar a relação entre as mudanças do site e as apresentações da pes-
quisa em eventos científicos, sobretudo nos Seminários de História da Cidade e do 
Urbanismo (SHCU). Os debates fomentados por essas exposições públicas ajudam 
a enriquecer e complexificar o que está em processo de elaboração, colaborando em 
modificações metodológicas e técnicas que buscam responder a esses problemas, sem 
eliminar as questões. A crítica mais recorrente à pesquisa e, portanto, à plataforma 
diz respeito à insistência no termo “cronologia” ao propor um pensamento nebuloso 
e complexo aos estudos históricos do urbanismo. Entendemos, entretanto, que a 
disputa pelo termo seja importante para fazer pensar outros modos de narrar, mais 
complexos, através da própria cronologia, sobretudo.

29 Inicialmente, a metodologia do trabalho priorizava o preenchimento cronológico 
dos dados, em que cada pesquisador era responsável por pesquisar um ano espe-
cífico, que passou a ser organizado por décadas e, então, através dos marcadores 
temáticos. Ao trabalhar com recorte temáticos, reduzimos a complexidade da cir-
culação de ideias e percebemos o enorme risco de não estarmos compreendendo 
historicamente – mas somente a partir do tempo presente – os próprios termos 
usados como marcadores, que mudam de compreensão ao longo do tempo. Foi aí 
que decidimos trabalhar por pontos de inflexão, em 2013, centrando nos debates e 
relações entre verbetes, no sentido de alimentarmos também a criação do protótipo 
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das constelações, que buscam tornar visíveis as nebulosas das ideias urbanísticas. É 
importante destacar que ferramentas como os marcadores não deixam de existir no 
site. Assim, torna-se possível o seu registro histórico, possíveis atualizações futuras 
dessas ferramentas, sobretudo a partir do seu uso com a entrada de novos grupos 
de pesquisa que trabalham a partir de temáticas específicas: “Cidades Novas” na 
UnB; “Insurreições” na UFMG; “Arquitetura” na UFRGS; ou “Historiografia” na 
Unicamp – para citar alguns exemplos.

30 Pela ausência de imagens e relatos precisos, não sabemos situar exatamente o tempo 
de criação de cada uma das ferramentas que existem – ou já existiram – no painel 
cronológico. Entretanto, o seu layout, tal qual se encontra hoje no site, diz respeito 
à versão de 2010. Além disso, a partir dos registros na área de moderação da pla-
taforma, notamos que as primeiras entradas de colaboradores, verbetes, arquivos, 
biografias e bibliografias datam de 2007, ano de criação da segunda versão; as 
primeiras colaborações recebidas por leitores do site são de 2008; e os primeiros 
recortes cronológicos datam de 2010, o que indica que essa ferramenta passou a 
funcionar somente a partir da terceira versão da plataforma.

31 Destacamos a importância e potência criativa dos técnicos, que também brincam 
com suas ferramentas web e tanto nos têm acompanhado nesta aventura: o desen-
volvedor Alberto Wagner e os programadores Anderson Souza, Pedro Bezerra, 
Bruno Brandão e Thiago Magri – bolsista de apoio técnico. São, certamente, o 
que Benjamin chamou “poetas das imagens”: “[...] Virá antes o momento em que 
[...] a escrita, que penetra cada vez mais fundo no âmbito gráfico da sua nova e 
excêntrica capacidade de se dar como imagem, se apoderará subitamente dos seus 
conteúdos adequados. Essa escrita da imagem só poderá ser manipulada por poetas 
que, como nas origens, serão sobretudo especialistas da escrita que terão de saber 
explorar os domínios nos quais (sem se considerarem demasiado importantes) tem 
lugar e construção dessas formas de escrita”. (BENJAMIN, 1987b, p. 28) 

32 Após a implementação da quarta versão do site, em 2015, a ferramenta de busca de 
verbetes tornou-se uma questão de debates por não possibilitar escolhas lógicas de 
respostas – como na ferramenta de busca do Google, por exemplo. Por questões 
técnicas e problemas de programação de difícil solução, esse tornou-se um problema 
engavetado. Esse erro de programação, entretanto, nos permite hoje refletir sobre 
resultados como buscas desviantes. Assim, uma pesquisa que se inicia a partir de 
uma “palavra-chave” resulta não numa resposta direta e objetiva, mas um caminho 
desordenado e possibilidades enviesadas.

33 Perguntamo-nos também: como é possível pensar futuros a partir do cenário do 
momento político do país, em que escrevemos conjuntamente este texto? Reforçamos, 
portanto, a importância dos editais do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) para financiar o trabalho dos pesquisadores e 
técnicos e que, não coincidentemente, foram aprovados – em 2003, 2006, 2008, 
2011, 2014 e 2018 – a cada vez que reformulamos a plataforma.
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