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Editorial 

 

Com o número #OITO da revista Estudo Prévio, iniciamos um novo ciclo que, 

sem abandonar as características do projeto editorial - situado na academia, 

promovendo reflexão e partilha de conhecimento através da palavra dita e 

escrita, cruzando saberes e investigações de diferentes localizações geográficas 

e profissionais – pretende alargar o âmbito das colaborações já estabelecidas 

pela revista.  

  

Num momento em que o debate em torno da investigação científica ganha 

contornos novos – nomeadamente face às inúmeras exigências de indexação, 

associadas a uma certa normalização da transmissão do saber -, e em que a 

definição do papel da investigação na arquitetura se intensifica, consideramos 

fundamental apostar em eixos temáticos inovadores e em abordagens 

heterogéneas dos vários saberes que concorrem para o pensamento sobre 

cidade e arquitetura. O facto de a estudoprévio estar ligada a uma escola de 

arquitetura com uma forte tradição projetual convida-nos a publicar experiências 

práticas, que possam contribuir para uma construção teórica mais alargada. 

Contudo, não podemos também abandonar abordagens mais convencionais, 

resultantes de décadas de produção de pensamento científico. 

 

Neste sentido, convidámos – para os próximos números – autores com trabalho 

relevante na investigação ligada à cidade, à arquitetura e ao território. Estes 
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editores são convidados a coordenar e organizar um dossier temático, com 

abordagens diversificadas de um mesmo tema / problema. Com primeira 

convidada, a antropóloga Maria Assunção Gato, especialista em investigação 

sobre a casa e a antropologia do espaço, que coordena o dossier “Etnografias 

da casa, valores e formas de habitar”, reunimos um conjunto de autores e 

estudos com o qual cremos ter dado um passo importante na divulgação de 

investigação relacionada com a casa, uma área de pesquisa fundamental e 

abrangente, mas ainda pouco explorada e publicada. Este número inclui ainda 

dois artigos, em resposta ao nosso convite aberto de submissões de artigos, um 

dedicado ao contributo das tecnologias de informação geográfica para o 

ordenamento do território (Susana Brito e Teresa Santos) e outro à investigação 

em projeto de arquitetura (Joana Vilhena). 


