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Editorial
Andar pela cidade, perceber o traçado de suas ruas, estudar os estilos arquitetônicos de seus
prédios ou o seu centro histórico nos abre a possibilidade de ver e viver a cidade em
perspectivas plurais, mas que deixam ainda obscuras tantas outras possibilidades de leitura do
espaço citadino. Neste número a Urbana abre espaço para discussões que nascem da
preocupação em entender a cidade como um espaço que ganha contornos e formas ao sabor das
memórias que a constituem. A cidade torna-se plástica, moldável, maleável às falas de seus
tantos habitantes, visitantes, urbanistas, cronistas, enfim, de todos aqueles que com ela vivem
ou viveram algum tipo de relação – seja de identificação ou de estranhamento.
Assim, pensar a cidade a partir da fala de seus moradores, das memórias de seus edificadores,
gestores, enfim, daqueles que a constituem, implica refletir sobre essas várias temporalidades e
subjetividades que estão envolvidas no processo de historiar. A experiência de hoje lembrar
sobre um fato passado, ocorrerá mediante o estímulo de questões colocadas pelo
historiador/entrevistador, de fotografias apresentadas ou mesmo de um passeio pelas ruas da
cidade, no entanto, essa será uma memória perpassada pelos limites que o historiador acaba
colocando para o seu colaborador[1] no momento da entrevista/pesquisa.
Entendida como um espaço plural e complexo a cidade ganha contornos a partir dos diferentes
discursos que incidem sobre ela – de urbanistas, de jornalistas, de cronistas, de memorialistas e
de habitantes que acabam atribuindo significados à cidade e aos usos que são feitos dela a partir
de seu lugar de atuação. Neste número a Revista Urbana apresenta as discussões e perspectivas
traçadas por diferentes estudiosos sobre o espaço citadino e as relações com seus habitantes.
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