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NOTA DO EDITOR

Uma das contribuições mais importantes para a discussão recente sobre a gestão das 

cidades é a produção de estudos que invertem o olhar técnico sobre elas e buscam com-

preendê-las a partir da visão de quem as utiliza ou das manifestações que nelas têm lugar. 

Estes estudos se inserem no âmbito de análise das “práticas sociais” e a produção do 

espaço. No presente volume 12, número 1 da Revista, podemos associar um conjunto de 

artigos que tratam de questões por este viés, não exatamente à maneira de uma disciplina 

e sim para estabelecer aproximações. Os artigos A cidade em movimento: praticas insur-

gentes no ambiente urbano de Carlos Henrique Magalhães de Lima, Practicas cotidianas 

de los adultos maiores en el contexto familiar latino-americano de Pamela Quiroga e Práticas 

críticas no espaço urbano de Mariana Dobbert Tidei e David Moreno Sperling, apresentam 

aspectos singulares sobre esse tema. 

Ainda como contribuição à discussão sobre a produção do espaço, apresentam-se 

dois artigos, os quais, embora com enfoques distintos, partem de uma análise do pro-

cesso histórico de formação socioespacial das cidades. O primeiro, Processo de forma-

ção socioespacial de pequenas cidades: o caso de Serro, dos autores Kelly Diniz de Souza, 

Teresa Cristina de Almeida Faria e Ítalo Itamar Caixeiro extrai elementos para a discussão 

desta pequena cidade do Estado de Minas Gerais, que possui um inestimável patrimônio 

histórico-cultural, revelando aspectos recentes da formação de sua paisagem urbana. 

O segundo, de Sylvia Ramos Leitão, Política de mobilidade, mercado de terras e a nova 

lógica de expansão na Curitiba metrópole: inclusão do excluído?, reuniu aspectos dos vários 

movimentos de expansão da cidade para a compreensão da lógica de produção do espaço 

contemporâneo, amparado por estudo de caráter empírico sobre os efeitos de ações e 

intervenções visando a inclusão social.

A elucidação de conceitos correntes utilizados nas análises dos fenômenos con-

temporâneos no campo do urbanismo não pode prescindir do conhecimento da história 

do urbanismo, das propostas dos urbanistas e da atuação das instituições e atores sociais 

em cada momento. É uma das formas possíveis de leitura do conjunto formado pelos 

artigos Planejamento e socialismo: notas para uma biografia intelectual do urbanista Ray-

mond Unwin de Luiz Augusto Maia Costa, O New Urbanism e a linguagem de padrões de 

Christopher Alexander de Danila Martins de Alencar Battaus, Das retóricas do moderno 

nacional ao reconhecimento de Brasília como patrimônio cultural de Alba Nélida de 

Mendonça Bispo e Ana Clara Giannecchini e A reorganização do setor de Obras Públicas 

em São Paulo de Cristina Campos. Com enfoques, personagens e objetos distintos, tais 

artigos reforçam a importância dos estudos sobre trajetórias de profissionais e de insti-
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tuições para o conhecimento da construção do campo de atuação do urbanismo, numa 

perspectiva transnacional.

Com relação aos conceitos em que se apoiam os estudos contemporâneos, não 

raro se apresentam imprecisões ou ambiguidades, seja por desconhecimento dos fatores 

aos quais se relacionavam na origem, ou porque, tratando-se de campo multidisciplinar 

e complexo, impõem-se certos deslocamentos de sentido. Assim, as pesquisas no campo 

epistemológico são cada vez mais importantes para o resgate de tais conceitos. O artigo 

Desenvolvimento urbano sustentável: de paradigma a mito de André Luiz Prado, propõe 

que se reveja este conceito, presente nos discursos e propostas mais recentes de políticas 

públicas a planos diretores.

Por fim, apresentamos uma proposta de leitura possível, e por esta razão os artigos 

não foram perfilados na ordem em que foram associados. Com isso, reafirmamos o desejo 

de que outras emanem da leitura de cada um.

MARIA CRISTINA DA SILVA SCHICCHI
EDITORA


