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Sinopse:
O livro Arquivos, memórias da cidade e historiografias da arquitetura e do urbanismo reúne

contribuições de pesquisadores da história, da arquitetura, do urbanismo, da cidade e das artes, de
bibliotecárias e arquivistas de universidades e órgãos públicos, para refletir sobre práticas didáticas,
de pesquisa, de gestão e de conservação de documentos, bem como busca refletir sobre seus
rebatimentos no campo profissional. Organizados em três partes – Indagar, organizar, conservar;
Narrar, ensinar, difundir; Coletar, gerir, dialogar –, os artigos buscam evidenciar os múltiplos vínculos
entre as dimensões sociais, materiais e simbólicas da arquitetura em sua relação com a cidade e, em
sentido inverso, desta última com os objetos construídos. Reflete-se assim sobre as relações entre
produção e consumo, sociedade e cultura, revelando-se os diversos agentes envolvidos na
concepção e realização de uma obra, um plano ou uma cidade, por meio de análises dedicadas a
pensar os variados modos como os materiais sob a guarda dos arquivos de arquitetura e urbanismo
se tornam documentos, e que documentos já assimilados pela historiografia podem e devem ser
revisitados, impulsionando-se constantes revisões nas categorias e formas de catalogação e nas
plataformas de difusão e consulta. Com ênfase em experiências realizadas em São Paulo, os artigos
buscam todavia ampliar o debate, aproximando suas reflexões de outras em curso no Brasil e fora,
de modo a articular redes de informação e colaboração.
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