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Apresentação

Cidades. Este é o tema do primeiro dossiê da revista Espaço Plural. A partir deste
número o conselho editorial estará organizando as edições da revista a partir de
dossiês, de forma a dar unidade temática aos textos publicados. Desta maneira acredi-
tamos estar contribuindo para melhorar a circulação da revista.

Outra mudança ocorrida neste número se refere à redefinição do público que a
revista pretende atingir, levando em conta as áreas de pesquisa estabelecidas pelo
CNPq. A revista passa a contemplar a área das Ciências Humanas e a área da
Lingüística, Letras e Artes. Esperamos, desta forma, alargar os diálogos com disciplinas
afins dentro destas áreas e facilitar a avaliação do periódico pelos comitês de área dos
órgãos financiadores de pesquisa no país.

Além disso, o conselho consultivo foi recomposto, com o objetivo de qualificar
ainda mais a avaliação das contribuições recebidas. O conselho consultivo,  agora, é
formado em sua totalidade por pesquisadores de outras instituições de ensino superior
do Brasil e do exterior, de reconhecida competência científica em suas respectivas
áreas.

A obtenção de recursos financeiros junto à Fundação Araucária para este e os
dois números subseqüentes também deve ser mencionada. O apoio não somente
permite garantir a periodicidade, como nos estimula a dar passos mais ousados na
organização dos próximos números.

Neste número apresentamos ao leitor o dossiê CIDADES composto por oito
textos escritos por pesquisadores de diversas instituições de pesquisa do Brasil e
também do exterior. Abre o dossiê o artigo “Ciudad de México: territórios de la
exclusión”, da pesquisadora da Universidad Autónoma Metropolitana, Sara Makowski,
a qual discute a exclusão social nos espaços urbanos das cidades contemporâneas, a
partir de um estudo de caso com jovens de rua na cidade do México. As memórias
compõem o substrato de análise dos três artigos subseqüentes. Janine Gomes da Silva
no artigo “Lugares de memória, memórias de mulheres...” reflete questões relaciona-
das ao patrimônio cultural e transformações urbanas em Joinville, Estado de Santa
Catarina, a partir das memórias femininas. Jiani Fernando Langaro, no artigo “Histórias
locais, projetos culturais: construindo lembranças e esquecimentos (Santa Helena –
PR, 1987-2000)”. O autor discute a produção de “histórias locais”, a partir de projetos
culturais promovidos pelos poderes públicos no  município. Rafael Damaceno Dias,
em “Lembrança e nostalgia nos desacordos da memória: a cidade de Florianópolis nas
últimas décadas do século XX” explora os modos através dos quais os desacordos das
memórias de grupos ou classes acerca das transformações de Florianópolis variam
conforme as desigualdades experimentadas por eles no cotidiano citadino. A temática



da identidade urbana na contemporaneidade é abordada por Dorval do Nascimento,
no artigo “Na capa da revista: representações da urbe e transformações urbanas em
Criciúma (SC)”. No artigo “Quando a BR-101 passou no fundo do meu quintal:
entrecruzando tempos e caminhos”, Adriana Berretta enfoca as transformações decor-
rentes da construção da BR-101, entre 1950 e 1970, na cidade de Itapema – SC através
das memórias dos seus moradores. A lógica do principal programa habitacional aplica-
do no Brasil, o SFH/BNH, é analisada no artigo “De Vargas a Collor: urbanização e
política habitacional no Brasil”, de Leonardo da Rocha Botega. João Bitencourt, em seu
artigo “Da salubridade à eugenia: cidade e população no Estado Novo”, lança luzes
sobre os temas cidade e população em relação à política estadonovista, através da
análise do conjunto de obras e ações de cunho médico-sanitarista empreendidas na
cidade de Laguna – SC.

Este número também apresenta ao leitor textos originalmente apresentados
durante o II Ciclo de Conferências e Interferências, ocorrido em 2007 e organizado
pelo CEPEDAL. O ciclo teve o intuito de dar publicidade a investigações de pesquisa-
dores do Centro de Ciências Humanas, Educação e Letras, ao qual o CEPEDAL é
vinculado e, principalmente, criar um espaço proficuo de diálogo interdisciplinar. A
conferência do geógrafo Edson Dias intitulada “Desenvolvimento regional e conserva-
ção ambiental: análise de um conflito socioambiental envolvendo o Parque Nacional
do Iguaçu” é seguida aqui das considerações do historiador Paulo José Koling. O texto
do lingüista Alexandre Sebastião Ferrari Soares, “As fotografias na mídia,  a que(m)
servem?”, é debatido pela historiadora Carla Silva. A conferência “A censura e a repres-
são aos músicos no Brasil e em Portugal nas décadas de 1960 e 1970”, proferida pelo
historiador Alexandre Felipe Fiúza, é discutida pela também historiadora Geni Rosa
Duarte. Publicamos também a conferência da doutora em Educação Carmen Elisa
Henn Brandl intitulada “Reflexões sobre a inteligência e o processo de ensino/aprendi-
zagem”.

Por fim, seguindo a temática do dossiê deste número, publicamos ainda a
resenha de autoria de Gilson Backes sobre o livro Cidades da Mineração: memória e
práticas culturais, escrito pela historiadora Regina Beatriz Guimarães Neto.

Um boa leitura!
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