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No começo do dia de Brahmã, todas 
as entidades vivas manifestam-se do 
estado imanifesto e, ao cair da noi-
te, imergem no imanifesto outra vez. 
Repetidas vezes, quando amanhece o 
dia de Brahmã, todas as entidades vivas 
ressurgem e, ao cair a noite Brahmã, 
são desesperadamente aniquiladas.

(NARAYANA, 2011)

Com quantos gigabytes 
Se faz uma jangada
Um barco que veleje
Que veleje nesse infomar

(Gilberto Gil, Pela Internet, 1996)2

Introdução

 surgimento do formato digital da Cronologia do 
Pensamento Urbanístico é aqui narrado a partir 
dos amálgamas entre o que costumamos chamar 
de tecnologias e humanidade. É uma história 
contada olhando 18 anos para trás – baseada, 
portanto, em fragmentos recuperados em mídias 
diversas, como CDs e DVDs (muitos não abrem 
mais), arquivos de programas obsoletos, prints de 
telas, HDs IDEs..., e memórias. Naquela época, 
ainda não se pensava – ou se pensava pouco – em 
conceitos como preservação digital, humanida-
des digitais ou conservação evolutiva. Portanto, 
muito se perdeu.

o
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Essa história é narrada a partir do entendimento de que objetos 
técnicos são integrantes de culturas. A Cronologia como plataforma 
on-line é um resultado não apenas “técnico”, mas sim profundamente 
ligado a sonhos, afetos, estéticas, comunicação e pesquisa.

Objetos técnicos são produtos culturais. São frutos de desejos e ins-
tituem um campo referencial estético. Não são apenas ferramentas, 
nem apenas técnicas. Como já apontava Simondon desde 1959, o 
campo da cultura frequentemente ignora, no gesto técnico, um gesto 
humano. Reconhece os objetos estéticos como legítimos representantes 
do mundo das significações e rechaça outros objetos, em particular 
os objetos técnicos, num mundo constituído por aquilo que não 
possui significações, mas apenas uma função útil.

Se for possível falar de um senso comum, para Simondon, este trata o 
objeto técnico como é tratado o estrangeiro por aqueles que se deixam 
levar pela xenofobia primitiva: é a recusa de um outro. O objeto téc-
nico é ainda humano, e uma cultura completa é aquela que entende 
tudo que é estrangeiro como humano. Nas máquinas, nos códigos, 
nos algoritmos, está aprisionado algo desconhecido, materializado, 
escravizado, mas ainda humano. Gestos, pensamentos e desejos 
fixados e cristalizados em estruturas que funcionam para algum pro-
pósito – e que muitas vezes geram usos não previamente imaginados.

Para outro autor Álvaro Vieira Pinto (2005, p. 238),  

[...] o desconhecimento do caráter cultural da técnica e do 
verdadeiro sentido da noção de cultura leva os comentaris-
tas a filiarem aos inventores diretamente a produção das 
invenções sem levarem em conta as exigências da sociedade 
e os fundamentos materiais onde obrigatoriamente tem de 
procurar apoio a imaginação inventiva. 

E, ainda, para Flusser (2008, p. 33),

[...] é preciso abandonarmos o modelo da história da cultura 
que serviu até aqui para localizarmos a posição das imagens 
técnicas na cultura, e tentarmos captar, ‘fenomenologicamen-
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te’, a maneira pela qual estamos atualmente no mundo. É 
preciso tentar captar como nos movimentamos atualmente 
no mundo, para podermos compreender como tomarmos 
consciência do mundo e de nós mesmos.

Assim, neste texto, os termos “imagens técnicas” e, principalmente, 
“imagens técnicas digitais” farão referência àquelas que apontam 
“programas calculados”, ou seja, que “se dirigem rumo à superfície 
a partir de pontos”. Imagens que visam “avançar da zerodimensio-
nalidade até a bidimensionalidade, da ‘estrutura profunda’ até a 
superficialidade”. (FLUSSER, 2008, p. 31-32)

Ver atraVés da tela

A representação de toda essa informação vai exigir uma nova 
linguagem visual, tão complexa e significativa quanto às 
grandes narrativas metropolitanas do romance do século 
XIX. (JOHNSON, 2001, p. 20)

As imagens técnicas escondem e ocultam o cálculo (e, em 
consequência, a codificação) que se processou no interior 
dos aparelhos que as produziram.  (FLUSSER, 2008, p. 32)

Toda imagem técnica digital é constituída de camadas mais ou menos 
inteligíveis para, num extremo, seres humanos e, no outro extremo, 
máquinas. As imagens técnicas digitais são instâncias (atualizações) 
dentro do grande programa que elas configuram, a partir de um lon-
go processo de visão de mundo que constitui aquilo que chamamos 
“realidade”. Como diagramas, dão a ver informações que necessitam 
ser codificadas para serem visualizadas.

Além dessas camadas, podemos dizer, sobrepostas verticalmente, num 
mesmo instante, a Cronologia – por ser justamente uma cronologia 
das próprias pesquisas, que nela estão e que a definem – apresenta 
também camadas temporais, sobrevivências das seguidas concepções 
e resultados de materialização das intenções.
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Como a informação, em linguagem de máquina, está em código 
binário, foi necessário definir modos de tornar inteligível/visível 
aquilo que está “guardado” em 0s e 1s. Podemos citar como alguns 
momentos dessas pesquisas a criação da metáfora do desktop, por exem-
plo – que inclui pastas, lixeiras, ícones etc. (JOHNSON, 2001) Cerca 
de dez anos depois da publicação do livro Cultura da interface: como o 
computador transforma nossa maneira de criar e comunicar, de Johnson, o 
campo chamado de visualizing information estava consolidado. 

Entre 1960 e 1970, Douglas Engelbart, Alan Kay e seus colegas inven-
taram uma interface gráfica que possibilitava visualizar o que existia 
no espaço-informação em código binário. Chamaram de “janelas” 
os retângulos redimensionáveis e com scrolls. Como as janelas de 
Alberti ou de Durer, essas permitiam imaginar, enxergar e, portanto, 
também fazer ver – ver através – um espaço. 

Eram janelas abertas para um mundo de informação tornado visível 
e quase tangível. A superfície dessas janelas, a interface ela mesma, 
era tornada transparente (BOLTER; GRUSIN, 2000), atualizando 
o “ver através” da perspectiva como forma simbólica: recurso da 
imaginação e forma de pensamento que também acentua o que se 
vê através deixando transparente, oculta a um olhar menos atento, 
a técnica ela mesma. (PANOFSKY, 2003)

A hipermídia combina acesso aleatório (não linear) e mídias diversas 
– textos, sons, imagens, gráficos. Nas mídias digitais, como internet, 
interfaces de sistemas operacionais, programas multimídia e video 
games, a lógica da hipermídia é evidente: estamos sempre agindo em 
múltiplas janelas heterogêneas. Para Mitchell (1994 apud BOLTER; 
GRUSIN, 2000, p. 31): “É uma estética que privilegia a fragmentação, 
a indeterminação, a heterogeneidade e enfatiza processos e perfor-
mances em detrimento de um objeto de arte acabado”.

Dentro dos computadores, imagens, sons e as escrituras e, com isso, 
o cinema, o rádio, o jornalismo, a edição, as telecomunicações e a 
informática ela mesma são números. A internet e redes mais locais 
padronizam o fluxo de informação em séries codificadas, de modo 
que toda mídia pode ser traduzida em qualquer outra, conectadas 
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num mesmo tecido eletrônico. Filtros e parâmetros de programas 
de tratamento de imagem, por exemplo, são operações matemáticas 
aplicadas ao código numérico do arquivo.

Foi preciso pensar como representar informação digital na tela, re-
presentar zeros e uns numa tela de computador. Como dar a ver esse 
espaço de informação que no início era acessado por interface de linhas 
de comandos textuais? A interface gráfica substituiu a interface de 
linha de comando textual, abrindo janelas para esse mundo. Podemos 
entender interfaces como metaformas, informação sobre informação. 

Ou seja, a imagem digital que olhamos é apenas uma das possíveis for-
mas de tornar visível o que já existe em dado, em tabelas, em caracteres. 
Existe uma gama de softwares (aparelhos) que leem esses dados, cada 
qual com seu programa: já possuem eles mesmos modos de ler esses 
códigos para que possamos vê-los. Uma brincadeira interessante para 
entender isso é abrir uma imagem em um processador de texto simples, 
como o TextEdit ou similar – o mais básico melhor – e ver o código que 
forma a imagem traduzido para caracteres. Ou ainda, em termos ana-
lógicos, ligar a saída do aparelho de som na entrada de imagem da TV.

Contexto

Ano 2000, Festival de Cinema do Rio. Num filme de 97 minutos – 
Timecode, de Mike Figgis (2000) –, a tela do cinema era dividida em 
quatro retângulos.3 Chamava atenção pela experimentação formal 
e técnica. Mesmo que na história do cinema existam produções em 
múltiplas telas – como Napoleão, de Abel Gance (1927) –, de certa 
forma, naquele momento, foi como ver na tela de cinema o que era 
então feito em animações de computadores e filmes digitais – em Flash, 
Director, MOVs, e, de forma simplificada, em GIFs animados em base 
Html. Hoje, é para imagens como essa, de telas divididas, que olhamos 
durante a maior parte do dia. Nesse filme, a trilha sonora de cada um 
dos planos-sequência variava de volume para dirigir os olhares a uma 
determinada cena – como hoje se faz nos mundos de realidade virtual.
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Em 2002, como graduanda de Arquitetura na Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) e já trabalhando com mídias digitais, tornei-me 
bolsista de iniciação científica do grupo de pesquisa Cultura Urbana 
e Pensamento Urbanístico no Brasil, do Programa de Pós-Graduação 
em Urbanismo (Prourb/UFRJ), coordenado por Margareth da Silva 
Pereira. Ao participar das reuniões do grupo, percebi que a coorde-
nadora fazia cronologias à mão para escolher, com Paola Berenstein 
Jacques, textos para uma antologia do pensamento urbanístico no 
Brasil, que ambas organizavam. Eu sugeri, na ocasião, que fizéssemos 
uma cronologia digital. 

Assim, a Cronologia do Pensamento Urbanístico nasceu inicialmente 
como:

[...] um subproduto do projeto integrado de pesquisa ‘Cultura 
Urbana e Pensamento Urbanístico no Brasil.’ O objetivo 
principal era aprofundar as pesquisas em torno da institu-
cionalização do Urbanismo no Brasil enquanto campo dis-
ciplinar e prática profissional, trazendo insumos para novas 
formas de abordagem teórico-metodológicas desse processo. 
O projeto buscou também subsidiar novas perspectivas de 
análise, incentivando recortes temáticos no movimento de 
revisão historiográfica sobre a obra de arquitetos, urbanistas, 
paisagistas e suas ligações com o desenvolvimento, planeja-
mento, gestão e desenho das cidades brasileiras. Nesta época 
era pensado também que os textos traduzidos e selecionados 
da Antologia seriam disponibilizados, como se disse, em meio 
digital, situando autores e eventos em seu contexto histórico 
(político, econômico e cultural), utilizando-se para isso de 
imagens, sons e textos. (PEREIRA; FABIÃO, 2003, p. 1)

Em 2002, fiz o primeiro estudo para a versão digital da Cronologia 
do Pensamento Urbanístico, apresentado na Jornada de Iniciação 
Científica de 2003. As conexões de internet eram lentas para padrões 
atuais, mas já possibilitavam imagens em movimento mais complexas 
que os GIFs da década anterior. No Brasil, desde 2000, tínhamos aces-
so à rede por tecnologias de banda larga como o ADSL, aumentando 
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a qualidade da conexão e permitindo pela primeira vez a transmissão 
de vídeo. Essa velocidade de conexão possibilitou uma nova linguagem 
criativa on-line: animação de gráficos vetoriais. Isso era feito em grande 
parte usando o software Macromedia Flash,4 integrado ou não com 
outras tecnologias da época, como Shockwave, DHTML e Quicktime. 

O Flash possibilitava criar gráficos em movimento usando uma lin-
guagem de programação bem intuitiva (ActionScript), adequada a 
iniciantes. Comparado com outros modos de programar – como, por 
exemplo, a linguagem Lingo do Director –, o Flash era muito amigável. 
New media, naquela época, além da internet, eram os CD-ROMs: de 
exposições em museus, de artistas, de filmes digitais ou backups. O 
Flash apareceu criando pontes entre mídias que rodavam localmente, 
como os CD-ROMs, e as mídias on-line (sites). A partir de um mesmo 
projeto, era possível exportar players para as duas formas de difusão. 

O que eu vinha fazendo com o Flash e o Director combinava micro-
telas (janelas) de imagem e vídeo, similar ao filme visto na sala de 
cinema, mas em menor escala, clicável, arrastável.

Figura 1 – Frame do vídeo-aplicativo em Flash “Cidade sobre Tela”.

Fonte: Fabião (2000).
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Tendo em vista que a cidade é um objeto multidisciplinar atravessado 
por processos de diferentes naturezas, os quais todos os citadinos 
constroem:

A faixa inferior da Cronologia [... foi] reservada a aconte-
cimentos não especificamente relativos ao urbanismo, mas 
que contribuem para a formação do ‘espírito da época’ ou 
têm impactos na vida urbana de modo geral: músicas, filmes, 
guerras, novos produtos, etc. Contempla a inserção de dados 
do contexto da época: pesquisa da ambientação de cada época. 

(PEREIRA; FABIÃO, 2003, p. 1)

Na época, duas cronologias sobre urbanismo estavam disponíveis 
on-line: uma da Cornell University, criada pelo professor emérito John 
Reeps – restrita à produção norte-americana –, e a veiculada pelo 
Ministère de l’Équipement da França, concebida de modo mais com-
parado, como a nossa. Infelizmente, os sites não estão mais disponíveis 
on-line. De toda forma, ambas não apresentavam nenhuma informação 
sobre a produção latino-americana e brasileira. Para Margareth Pereira, 
essas cronologias apresentavam, para um pesquisador e estudioso 
latino-americano e, sobretudo, brasileiro, alguns problemas teóricos 
e metodológicos que se refletiam em suas concepções:

[...] Primeiramente, eram restritas a um contexto ‘nacional’ ou, 
no máximo, ‘europeu’. No caso da Cronologia do Prof. Reeps, 
embora se falasse de ‘cidades americanas’ e do ‘planejamento 
urbano americano’, as informações eram restritas aos Estados 
Unidos. No caso francês, os dados eram sobre alguns países da 
Europa, mas como não tinham uma métrica regular, os dados 
ficavam ‘soltos’ – cada cidade, cada plano ou projeto ficavam 
como ‘ilhas’ – e não permitiam uma visão transnacional, trans-
versal, nem comparada, nem conectada. (PEREIRA, 2020)

Pereira (2003) lembra que, naqueles anos junto a pesquisadores ca-
nadenses e franceses – como Pierre-Yves Saunier e Michelle Dagenais 
–, ela trabalhava sobre o urbanismo em contextos liberais e a ação 
transnacional do Rotary Club. Estudava, assim, uma Internationale 
do urbanismo, como chamavam à época, que varria em diferentes 
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ritmos toda a América Latina e todo o planeta. Naqueles anos, como 
a pesquisadora salienta, os estudiosos de histórias da cidade e do ur-
banismo já deslocavam a ideia de “histórias nacionais” em benefício 
de “histórias conectadas e transnacionais”, nas quais o protagonismo, 
eventual, era de atores historicamente situados vivendo e atuando em 
“cidades”, e não necessariamente de modo mais abstrato, em “nações”. 

Além do mais, nas duas cronologias disponíveis, os dados eram apre-
sentados em scroll, o que dificultava, também nesse ponto, conexões 
e conectividades. Enfim, 

[...] Como os anos não eram espaçados regularmente, os dados 
não se associavam, não formavam ‘nuvens’ dos ‘tempos’ de 
reformas urbanas, de neologismos para falar de sociedade e 
cidades, das mudanças nas técnicas de representação gráfica, 
nas formas de associativismo e de respostas da sociedade civil 
aos tempos dos urbanistas, como com as cronologias feitas à 

mão já era possível perceber. (PEREIRA, 2020)

Cronologias roladas verticalmente com o scroll não tinham e nem 
permitiam hipóteses claras sobre eventuais recortes temporais, sobre 
certas sincronicidades: guerras, exclusões, lutas, epidemias. A do 
Ministère de l’Equipement era sobre urbanismo, mas começava 
por Haussmann e depois entravam alguns outros países... A da 
Universidade de Cornell, feita por John Reeps, mesmo ao falar das 
cidades planejadas nos Estados Unidos, o fazia saltando as datas 
umas duas ou três vezes até chegar no fim do século XVIII e, depois, 
saltava de novo, até Olmsted, por exemplo.

[...] De início, [a cronologia] era apenas uma ferramenta para 
anotar e preservar informações que pareciam ser relevantes 
mas em relação às quais buscava-se, ainda, articular um sentido 
em uma narrativa. Fazer cronologias foi sempre fazer várias 
dessas anotações e pensar com elas, pensar com os intervalos 
silenciosos entre ‘palavras’ soltas, nas aderências e conflitos de 
sentidos. Esse modo de notação passei a usar, desde que com 
colegas da graduação da FAU-UFRJ, em 1977, organizamos 
um grupo de estudos e decidimos fazer um Quadro sinótico da 
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arquitetura no Brasil, para suprir nosso desconhecimento da 
história da arquitetura no Brasil e para o qual convidamos o 
professor Alfredo Britto para nos orientar. Achei esse quadro 
outro dia... Ele também, embora tivesse métrica, corria na 
vertical. Continuei usando cronologias não para ver histórias 
lineares mas como uma ferramenta metodológica para pensar 
a diferença entre tempos e para tudo: para pensar minha tese 
sobre o Rio, para pensar as viagens de conceitos, a ocorrência 
do termo arquiteto desde que passou a ser usado em Florença 
no século XV até chegar ao Brasil, como fiz com alunos na 
PUCCAMP ou, para, enfim, escolher os autores e textos da 
Antologia que estávamos organizando no grupo de pesquisa 
no PROURB. (PEREIRA, 2020)

Mídias diversas – escritas, gravadas, filmadas, desenhadas etc. – pos-
sibilitaram que modos de pensar e de narrar se tornassem acessíveis 
em espaços e tempos variáveis. No caso dos primórdios da Cronologia 
do Pensamento Urbanístico, a cronologia em papel dava suporte à 
seleção de textos para uma antologia do pensamento urbanístico, que 
ainda hoje não está publicada, mas que já serviu como suporte para a 
iniciação de muitos estudantes à leitura das cidades e do pensamento 
técnico e artístico sobre elas e a redação de dezenas de artigos, projetos 
de pesquisas, dissertações e teses, uma vez que informações torna-
vam-se visíveis e compartilháveis para além da oralidade. Além disso, 
desenhos e croquis são indissociáveis de pensamentos visuais, que, 
atualizando a cada vez o conhecimento já produzido, permitem criar 
novas relações, perspectivas e hipóteses a partir das superfícies escritas.

A Cronologia permitiu e ainda permite visualizar as nebulosas – em 
2002-2003 ainda chamadas “pensamento em rede” (redes intelectu-
ais: técnicas, artísticas e políticas) – do pensamento sobre a cidade 
e o território, que permeiam o campo da cultura urbana em geral. 
Demonstra que muitos profissionais brasileiros estão trabalhando 
certas temáticas em consonância com discussões que são travadas 
internacionalmente, deslocando, assim, a noção de uma produção 
“defasada” em relação à Europa ou aos Estados Unidos.
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É que para mim tinha um triplo caráter fazer as cronologias... 
Primeiro, do ponto de vista político, mostrar que no Brasil 
certas cidades estavam conectadas a outras cidades em outras 
regiões... era uma rede internacional... o Brasil não era uma 
ilha. E nesse quadro – transnacional, como passamos a cha-
mar a partir de 2002/3 por aí – certas questões haviam sido 
discutidas AQUI, antes da Europa (e antes também dos 
EUA). Uma história às avessas, em suma. Do ponto de vista 
epistemológico, era ainda, uma história entre CIDADES 
e não entre nações (daí transnacional – através as nações, 
atravessando-as). Deslocava-se, assim, a visão eurocêntrica 
na qual Brasil e os países da América Latina eram sempre 
copistas, acríticos, importadores de ideias formulada alhures... 

[...] Contudo, ao se tornar banco de dados público para 
grande público, não acompanhado de uma leitura teórica e 
crítica sobre as visões dominantes no campo historiográfico 
da história da urbanização, da história das cidades e, por 
fim, da história do urbanismo, visando deslocá-las,  muitas 
dessas questões acabam se perdendo [...]. (PEREIRA, 2020)

Ainda sobre os aspectos políticos que motivaram a criação da 
Cronologia, Pereira recorda:

[...] sempre interessei-me por tecnologias - tenho uma linha 
de pesquisa sobre a história da eletricidade e suas aplicações, 
história dos meios de transporte, sobre os meios de comuni-
cações. Mas, aqueles que me conhecem sabem das minhas 
limitações em relação ao mundo digital... Alertada tanto 
por Paola Berenstein Jacques quanto por Aline Couri que 
percebi o enorme potencial de democratização da informação 
que poderiam representar tanto uma Antologia quanto uma 
Cronologia online. Imediatamente dei força às ideias. Não 
basta deslocar certas epistemologias dominantes se elas não 
se fazem acompanhar de outros instrumentos que as subver-
tam de modo mais amplo e contundente. (PEREIRA, 2020)

Enfim, a Cronologia foi concebida também a partir da identificação 
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de uma lacuna no conjunto de recursos didáticos para o ensino do 
urbanismo nas faculdades de arquitetura tanto para a pós-graduação 
quanto para a graduação. Não havia instrumento que reunisse e 
traduzisse os textos básicos da disciplina, personagens, imagens de 
projetos, sobretudo os brasileiros, ou que divulgassem, ainda, os 
principais resultados alcançados em diferentes Instituições de Ensino 
Superior (IES) do país sobre a história e as teorias do urbanismo. Foi 
pensada também como uma visualização de base de dados no âmbito 
da FAU-UFRJ e de seu Prourb.

No momento do pedido de apoio técnico ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no final de 2003, 
a estrutura básica da Cronologia estava organizada, mas os links espe-
cíficos – páginas secundárias que trazem maiores informações sobre 
os assuntos que aparecem na página central da Cronologia – ainda 
não tinham diagramação padrão e nem estavam ligadas à estrutura 
principal. A implementação da bolsa de apoio técnico visava permitir 
que fosse dada continuidade 

[...] à inserção de dados de texto, imagem e som à Cronologia, 
além de sua programação (navegabilidade), e finalmente a 
disponibilização on line, prevista para ser disponibilizada 
experimentalmente em março de 2004 e para ser coloca-
da definitivamente on line no segundo semestre de 2004. 
(PEREIRA; FABIÃO, 2003)

Duas das linhas ou faixas horizontais dessa primeira versão da 
Cronologia mostram essas tentativas: a linha dos atores e a linha 
“sem nome” que acabou ficando grafada por uma corrente aleatória 
de caracteres, “westiyuhmgflung”. Na época, essa linha sem nome 
ou westiyuhmgflung era traduzida nos textos sobre a Cronologia por 
“espírito do tempo”. Como o significado se aproximava de Zeitgeist, 
palavra que não nos satisfazia 100%, ficamos com esse westiyuhm-
gflung até achar uma palavra adequada. Como se disse, era nessa 
faixa inferior que constavam acontecimentos, filmes, livros, músicas, 
tecnologias de época, tudo que permitisse visualizar a época que dava 
vida aos debates.
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Figura 2 – Primeira versão da Cronologia do Pensamento Urbanístico (2002).

Fonte: Fabião (2002).

Nota: A linha “atores” era o espaço dedicado às biografias. A ideia era que fosse 
possível visualizar contemporaneidades, influências, debates.
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Figura 3 – A saturação de algumas células deu origem ao scroll lateral (barra de rola-
gem vertical) e ao efeito “sanfona” posterior.

Fonte: Fabião (2002).
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Figura 4 – Versão 2004 com a logo criada a pedido de Paola para os marcadores de 
livro do primeiro lançamento público da Cronologia.

Fonte: Fabião (2002).

Nota: Saída da linha dos atores e da linha do contexto histórico, parte nacional 
dividida em regiões e legendas das cores: eventos, projetos, publicações, fatos re-
levantes.
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Figura 5 – Pôster premiado na Jornada de Iniciação Científica do Centro de Letras 
e Artes da UFRJ em 2003.

Fonte: Fabião e demais autores (2004).

Nota: O Prêmio de Melhor Trabalho do Centro de Letras e Artes da Jornada de 
Iniciação Científica de 2003 resultou em convite para apresentação na 56ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que ocor-
reu de 18 a 23 de julho de 2004 na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
Cuiabá. Este foi o cartaz apresentado.
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Figura 6 – Estudo para linha “atores” (2004).

Fonte: Fabião (2004).

Nota: Nesse ano, a linha já tinha saído da interface principal. Esta seria uma cro-
nologia paralela à principal.

Figura 7 – Estudo para cores e “sanfona”, 2008.

Fonte: Fabião (2008).
Nota: Na época, feita com o programador Alberto Harres, no Rio, e Rosa Ribeiro, 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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Qual a materialidade dos nossos pensamentos? Pode ser que a neu-
rologia defina de outro modo, na escala de sinapses; mas, a partir da 
experiência humana, os pensamentos não têm uma materialidade tátil. 
São, sim, passíveis de ganhar forma em palavras, desenhos, objetos, 
textos, músicas, gestos, ou seja, um leque de linguagens. 

São múltiplos tempos, tanto quanto são as pessoas, os lugares. A 
multiplicidade dos tempos parece ser melhor compreendida quando 
simplificada em uma linha reta. E assim a ideia de tempo parece ter 
sido construída. Aquilo que se constitui de idas e voltas, retornos, 
desvios, múltiplas direções, acelerações e desacelerações, ritmos di-
versos – tudo aquilo que sabemos que ocorre, mas é de uma comple-
xidade tal que, para comparar, entender processos, investigar causas, 
é preciso manter o foco em uma ou mais direções, mesmo sabendo 
que não são as únicas. 

Muito foi dito e escrito para explicitar que a Cronologia do Pensamento 
Urbanístico nega essa visão redutora e propõe outras, já que não é 
simples dar a ver esse amálgama de relações, ideias, conversas, acon-
tecimentos. Simplificar, contudo, torna possível visualizar e comu-
nicar. Desde seu início, as diversas cronologias feitas a lápis, além 
da principal, a “cronologia das antologias”, eram materializações 
de um pensamento multidimensional, que não consistia apenas 
numa sequência simples e linear de acontecimentos. Era uma for-
ma de pensar as sobrevivências, circulação e atualizações de ideias 
numa escala mundial, tendo como pontos de vista iniciais o Brasil 
e a América Latina. Essa rede de conexões complexas e em fluxo, 
evidenciadas desde a versão feita a lápis, ganhou uma versão digital 
em um momento histórico de debates sobre hipertexto, multimídia, 
estética de banco de dados e escrita colaborativa. 

Lev Manovich (2011) chama essa simplificação feita em processos 
de visualização de informações de “princípio da redução”, um dos 
princípios das práticas de visualização da informação, desde os seus 
primórdios na segunda metade do século XVIII. As imagens técni-
cas, além disso, se desenvolvem no “interior” do programa do “seus 
aparelhos”. Daí a dificuldade, muitas vezes encontrada, de apresentar 
aquilo que vemos com nossos olhos internos. 
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Talvez essa necessidade de explicar o que entendemos por cronologias 
venha de um certo descolamento entre a imagem apresentada e o 
discurso. Se “o meio é a mensagem” (MCLUHAN, 2005), parece 
ser possível hoje, 20 anos depois, apresentar graficamente o que nos 
é evidente em um outro formato de imagem técnica. Gumbrecht 
(2010, p. 28), entendendo “materialidades da comunicação” como 
“todos os fenômenos e condições que contribuem para a produção 
de sentido, sem serem, eles mesmos, sentido”, pergunta: “como os 
diferentes meios – as diferentes materialidades – de comunicação 
afetam o sentido que transportam?” (GUMBRECHT, 2010, p. 32). 
Como uma imagem técnica pode apresentar os “efeitos de sentido” 
dos textos sobre a Cronologia explorando novos “efeitos de presença”? 

Após revolver essas memórias e pensar a respeito de como os desejos 
de tornar visíveis as nebulosas de pensamentos urbanísticos poderiam 
se materializar em imagem, o termo “nebulosas” trouxe a imagem do 
Big Bang como uma grande cronologia.

Figura 8 – Esquerda: nebulosa de Órion.
Fonte: Orion Nebula (2020).

Nota: Direita: “aquarela” em Python (baseada em seguidos processos de distorção 
de octógonos). Imagem compilada a partir do código disponibilizado pelo artista 
Tyler Hobbs (2017) Fonte: Imagem compilada pela autora em 5 de julho de 2020, 
seguindo o tutorial de Hobbs.5
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deambulações

É possível derivar poeticamente teorias astrofísicas. O universo, 
posterior ao mistério do Big Bang, pode ter sua expansão – ou seja, 
sua história – lida como uma cronologia. Enxergamos vestígios de 
tempos passados. Afinal, tudo aquilo que podemos observar – seja 
a partir da Terra, seja a partir de olhos técnicos lançados à dezenas 
ou milhões de anos-luz do nosso planeta – é passado. Basta lembrar 
que a luz do Sol, a estrela mais próxima de nós, demora cerca de oito 
minutos para chegar à Terra.

Se as nebulosas, locais onde nascem as estrelas, nos auxiliam a pensar 
a circulação e atualizações de ideias e as sobrevivências, certamente é 
possível pensar na visualização da informação como Big Bangs. Porque 
toda a informação que está no banco de dados está como potência, 
como virtual. Precisa, através do trabalho dos criadores de imagens 
técnicas, ser atualizada. É possível dar uma forma visual cronológica 
e dialógica às nossas pesquisas que fuja à ideia de linearidade?

Big Bangs: verbetes como estrelas – que formarão, então, galáxias. 
E delas, nebulosas – berçários de ideias, de novas estrelas, de novos 
verbetes.

A ideia é que cada informação inserida na Cronologia – hoje repre-
sentada como um ponto conectado a uma linha reta a um ou mais 
pontos – não seja mais um ponto, mas sim uma mancha de cor com 
limites esmaecidos, que se misturam uns aos outros e deixam mais 
evidentes as nebulosas.

Ao buscar possibilidades técnicas de produção de imagens a partir 
dessa intenção, alguns tutoriais foram encontrados. Chamaram aten-
ção tutoriais que criam efeitos similares à pintura em aquarela através 
de códigos de programação, nesse caso, na linguagem Python. Cada 
ponto que forma a imagem é um octógono ou pentágono que sofre 
seguidas deformações, podendo, assim, criar manchas e nebulosas 
uns com outros. A posição de cada ponto (verbete) na tela dependerá 
do ponto de vista da observadora, ou seja, dos parâmetros inseridos 
na tela de acesso.
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Até a década de 1920, a ideia de um universo estático ainda dominava 
o pensamento astronômico. A descoberta de Edwin Hubble (1889-
1953) de que as estrelas distantes se afastam com imensas velocidades 
impulsionou a substituição da velha representação newtoniana de um 
universo rígido por uma nova e dinâmica visão do espaço. As galáxias 
observadas por Hubble, que se afastam de nós com sua luz “desviada 
para o vermelho”, não percorrem um vazio num espaço preexistente: 
é o próprio espaço que, ao se expandir, leva as galáxias. Quanto mais 
afastada está uma galáxia, maior seu desvio para o vermelho – alteração 
de seu espectro de luz – e mais rápido é seu movimento. Os objetos 
não estão no espaço, mas sim são o espaço. (FABIÃO, 2011) Nossos 
verbetes não estarão pendurados em uma linha reta, mas definirão 
e deformarão espaços a partir de suas relações, de suas massas. 

O ponto zero desse novo universo criado será localizado entre a ja-
nela temporal colocada como input. Sendo assim, não existe ponto 
de referência predefinido. Não existe ponto fixo inicial. Tudo é or-
ganizado a partir do ponto de vista escolhido pela observadora, que 
pode ser outro a cada acesso. Assim como o universo, a Cronologia 
segue o princípio cosmológico: é homogênea e isotrópica. Não há 
lugar privilegiado. Tudo é visto a partir de quem observa. O que 
está mais longe desse lugar de observação aparece desviado para o 
vermelho. Será atribuído (0,0) ao local do primeiro evento, publicação 
ou projeto localizado temporal e espacialmente dentro da janela de 
pesquisa da tela de entrada.

Ao fechar o computador, as imagens vistas imergem na escuridão do 
espaço-informação. Virtuais, não mais atuais. O espaço é formado pela 
praticante. Não existem mais linhas retas visíveis. Cada visualização 
é única e depende dos inputs colocados na primeira página. E cada 
atualização é a criação de um universo, como na dança cosmológica 
da filosofia védica.

Ao final do dia, sob a insignificante porção do modo da 
escuridão, a poderosa manifestação do universo imerge na 
escuridão da noite. Pela influência do tempo eterno, as inúme-
ras entidades vivas permanecem submersas nessa dissolução, 
e tudo é silêncio. Srimad-Bhãgavatam 3.11.28 (SRIMAD-
BHÃGAVATAM, 1928 apud NARAYANA, 2011, p. 32)
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Figura 9 – O login como tambor de Shiva, uma cronologia para cada busca.

Fonte: Produzida pela autora.
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N O TA S

1    Comando em ActionScript – linguagem de programação usada na primeira versão da 
Cronologia – que faz o aplicativo, site ou animação passar para uma cena específica.

2   Disponível em: https://soundcloud.com/gilbertogil/09-pela-internet-mp3.

3   A inovação era em termos apenas de linguagem visual: A chamada publicitária do 
filme explicava: “Quatro câmeras. Um plano sequência por câmera. Sem edição. 
Tempo real”. “Você experimentará o primeiro filme já contado em quatro dimensões”.

4   Hoje, o Flash é visto como uma ameaça na navegação pela internet. A Adobe – que 
comprou a Macromedia em 2005 – vai parar de dar suporte a essa tecnologia em 
31 de dezembro de 2020. Isso não chega a ser uma surpresa, já que a internet tem 
diminuído o alcance do Flash em favor do HTML5 e outros padrões abertos, como 
o WebGL and WebAssembly. Vários navegadores de internet não rodam mais 
automaticamente conteúdo em Flash, embora ainda o suportem. É necessário que 
a pessoa que navega instale plugins ou desabilite bloqueios. Muitos desistem aí, por 
medo de terem ataques de hackers. Cabe lembrar ainda que o termo “hacker” acabou 
sendo popularizado de forma equivocada. Quem invade o sistema de outra pessoa 
com objetivos escusos sem ser convidado é um cracker, não um hacker. Hackers que-
rem um mundo no qual a informação é livre e acessível a todos; os computadores 
são usados para criar um mundo melhor, que não sejamos julgados por credenciais 
acadêmicas ou profissionais, e sim aptidões. Ver: Levy (1994). Em 2010, Steve Jobs 
baniu o Adobe Flash do iPhone pela insegurança, por ser proprietário, com recursos 
excessivos e pouco adaptável para uma plataforma executada pela ponta dos dedos 
em vez de cliques no mouse. Todas essas queixas são verdadeiras.

5  Ver: https://tylerxhobbs.com/essays/2017/a-generative-approach-to-simulating-wa-
tercolor-paints

https://tylerxhobbs.com/essays/2017/a-generative-approach-to-simulating-watercolor-paints
https://tylerxhobbs.com/essays/2017/a-generative-approach-to-simulating-watercolor-paints
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