IX Congresso da Geografia Portuguesa
Geografia: Espaço, Natureza, Sociedade e Ciência
6. Cidade: Diversidade e Adversidade
Coordenadores: Isabel André (IGOT): José Rio Fernandes (UP)
Diversidade e adversidade marcam atualmente grande parte das cidades europeias e especialmente as da
Europa do Sul. Como conjugar estes dois traços nas nossas velhas (e mais ou menos
reabilitadas/”turistificadas”) cidades e, no todo urbano que vai muito além da cidade consolidada?
A diversidade pode ser entendida como um recurso – económico, cultural, paisagístico ou patrimonial – da
cidade lugar de encontro, cruzamento de rotas, de saberes e de informações, espaço de complexidade e
condição social marcada pela inovação e tolerância. Este recurso multifacetado pode tornar-se
particularmente importante em contextos de adversidade, esperando-se que possa contribuir para encontrar
novas respostas urbanas em campos tão diversos como a habitação, os espaços públicos, as atividades
criativas, a alimentação e agricultura urbana, a hotelaria e o consumo e seus múltiplos hibridismos (ou
transgénicos?) ou novos modos de governança urbana.
Como é que a diversidade produz uma nova cidade? Como é que a adversidade pode levar a repensar o que
temos e lançar um futuro que se quer melhor para todos, ou pelo menos para a maioria?
A adversidade, ligada ao retrocesso da economia e da solidariedade e coesão, é seguramente uma ameaça para
o desenvolvimento das cidades e para a qualidade de vida urbana. Origina pobreza, fragmentação social,
injustiça espacial, decadência. Mas é também uma fonte de inquietação e de consequente procura de
alternativas. É, até certo ponto, uma oportunidade de transformação da cidade e da cidadania. Como se
expressa a adversidade na cidade? Onde está a cidade inquieta? Quais as alternativas e desafios?
A cidade (diversa e adversa, ou atravessada pela adversidade) e o urbano em geral, poderão ser equacionados
de vários modos:
•

A geografia urbana da crise

•

Pobreza, riqueza e outras desigualdades sócio espaciais

•

Diversidade, complexidade, multiculturalidade e interculturalidade

•

Morfologia, paisagem urbana e desafios do planeamento

•

A crise do urbanismo e o urbanismo em tempo de crise

•

Criatividade e (novas) economias urbanas

•

A cidade como plataforma de saberes

•

Usos e práticas

•

A cidade verde e o verde na cidade

•

Crise, resistência, resiliência e desistência

