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EDITORIAL

Em seu novo formato, a Revista Oculum-Ensaios, do Programa de Pós-Graduação em

Urbanismo e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências Exatas,

Ambientais e de Tecnologias (CEATEC) da Pontifícia Universidade Católica de Campi-

nas, inaugura uma política editorial voltada para a publicação de textos de interesse

científico de autoria da comunidade acadêmica na área de Arquitetura, Urbanismo e

Planejamento Urbano e Regional, propondo-se uma periodicidade semestral para os nú-

meros regulares; vislumbra-se, entretanto, a possibilidade de edições especiais, em

números temáticos. 

Promoveu-se uma significativa ampliação do seu Conselho Editorial com a integra-

ção de especialistas das áreas de investigação das diversas linhas de pesquisa constantes

do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo do CEATEC da PUC-Campinas, linhas essas

que definem o seu campo temático de abordagem:

Gestão Urbana, que privilegia a reflexão do urbanismo enquanto política, e que considera

os atores envolvidos no processo de produção da cidade, bem como os impactos econô-

micos, políticos, sociais e espaciais das intervenções urbanísticas. Aborda, ainda, as trans-

formações históricas da legislação urbanística, analisando os instrumentos legais de con-

trole de produção do espaço, investigando a gestão dos recursos ambientais e

desenvolvendo metodologias de recuperação de áreas habitacionais e urbanas ambien-

talmente ameaçadas ou degradadas;
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História do Pensamento Urbanístico, que, com abordagens no âmbito da história do urba-

nismo, entendido como o conjunto de idéias, práticas e intervenções que se efetivaram ao

longo da história das cidades no Ocidente, visa conformar um campo cognitivo específico

a partir das amplas relações culturais inerentes ao pensamento acerca da cidade; e 

Requalificação Urbana, que investiga as práticas de intervenção nos centros históricos,

discutindo conceitos, princípios e projetos de ações que tenham por escopo requalificar

os espaços públicos e valorizar o patrimônio arquitetônico e urbanístico das cidades.

As seções da revista Oculum Ensaios serão compostas de matérias de diversas

naturezas: estudos originais e inéditos de autoria de especialistas brasileiros e estrangei-

ros; trabalhos científicos apresentados em reuniões, simpósios, encontros, conferências e

similares; entrevistas realizadas com profissionais, docentes e pesquisadores da área

sobre questões artísticas, técnicas, científicas e acadêmicas da atualidade; resenhas de

livros ou ensaios sobre os temas do urbanismo: requalificação urbana, gestão ambiental,

regulação urbana e políticas urbanas, história da arquitetura, da cidade e do urbanismo;

tradução e reprodução comentadas de textos clássicos; artigos específicos sobre temas e

discussões atuais; artigos que definam posição acadêmica ou ponto de vista sobre temas

e práticas didáticas no campo do urbanismo; e resumos das dissertações ou teses apre-

sentadas no Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, do CEATEC da PUC-Campinas.

O presente número apresenta ainda um ensaio fotográfico intitulado “O que trans-

forma a noite em luz?”, inserido nas páginas da revista. 

A intenção do Conselho Editorial da Revista Oculum Ensaios é estimular o debate

acadêmico e a divulgação de idéias, metodologias e práticas que apresentem relevância

para o campo do urbanismo e da arquitetura ou que integrem áreas de conhecimento

afins. Com a consolidação de novos centros de pesquisa e programas de pós-graduação,

com nível de mestrado e de doutorado, a construção dessa área de conhecimento se

encontra em processo de contínua ampliação no Brasil. Essa comunidade acadêmica

pode agora contar com mais um veículo apropriado para a divulgação de suas idéias e de

sua produção.

Ivone Salgado
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