


introducao 

Com a crescente mercantiliza9ao da cidade no 

quadro da l6gicade acumula9ao capitalista, agravada 

em situa9ao de financeiriza9ao da economia, que se 

estende ao espa90 urbano e a habita9ao, assiste

se ao agravamento da segrega9ao e fragmenta9ao 

socioespacial e a explosao das periferias, em 

grande parte desqualificadas. Ao mesmo tempo, 

afirma-se uma consciencia crescente dos direitos 

dos cidadaos e o espa90 urbano torna-se palco 

de multiplas insurgencias em varios lugares do 

mundo. Reclama-se contra a falta ou a perda de 

direitos no quadro de uma urbaniza9ao neoliberal, 

marcada pela violencia crescente do mercado e, 

tantas vezes, par uma gestao publica reprodutora 

da l6gica capitalista. 

Neste ano de 2018, cinquentenario da primeira 

edi9ao do manifesto de Henri Lefebvre - Le droit 

a la ville (1968) -, a no9ao de Direito a cidade tern 

sido crescentemente apropriada pelos movimentos 

sociais urbanos, mas tambem par diversos 

discursos sabre a transforma9ao da realidade 

urbana, com diferentes significados, mais ou 

menos emancipatorios, vindos da academia, do 

poder politico local e nacional ou das organiza96es 

internacionais. Nas multiplas e diversificadas a96es 

e rea96es e nos multiplos discursos diferentes ou 

contraditorios, configuram-se distintos futuros. 

Neste seminario pretende-se contribuir para a 

reflexao teorica sabre a no9ao do direito a cidade 

e sabre a sua pertinencia hoje para aprofundar a 

analise crftica do urbano neoliberal, superar a 

l6gica dominante do mercado e do valor de troca 

e ampliar o campo do possfvel, reinventando a 

cidade coma obra coletiva e imaginando uma outra 

 

sociedade urbana, governada pelo valor de uso, 

mais justa e inclusiva. 

0 seminario inclui palestras, mesas redondas com 

teoricos, especialistas e ativistas, em torno de cinco 

grandes temas, tendo o espa90 da lusotopia coma 

territorio de estudo: a no9ao de Direito a cidade; a 

Nova Gera9ao de Polfticas de Habita9ao em Portugal 

e o direito a habita9ao e a cidade; as praticas 

contra-hegemonicas emergentes de produ9ao 

coletiva de outro espa90, atraves de contra-planos 

e contra-projetos; as interven96es inclusivas e/ou 

subversivas no espa90 publico; o papel do ensino 

e da extensao universitaria na 6tica da produ9ao 

coletiva de outra cidade e outra arquitetura. Sera 

ainda lan9ado um apelo a comunica96es cientfficas 

e a discussao em paineis tematicos em torno 

destes grandes temas. 0 debate alargado permeara 

todo o seminario, que incluira visitas de estudo e 

manifesta96es culturais e culminara na constru9ao 

de um manifesto coletivo. 

0 evento e organizado pelo GESTUAL-CIAUD-FAUL 

e realizar-se-a em Lisboa entre os dias 05 e 08 

de Dezembro de 2018, no quadro de dais projetos 

de investiga9ao conduzidos pelo GESTUAL, sob a 

coordena9ao de Isabel Raposo: um em conclusao, 

"Suburbias Habitacionais no espa90 da lusotopia" ; 

e outro, em abertura, financiado pela Funda9ao 

para a Ciencia e Tecnologia e pela Rede Aga 

Khan para o Desenvolvimento, "Africa Habitat: da 

sustentabilidade do habitat a qualidade do habitar 

nas margens urbanas de Luanda e Maputo". 
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REVISITACAO DA NOCAO DO DIREITO A 
CIDADE DE LEFEBVRE 

50 anos depois da publica9ao do Direito a cidade, 

a no9ao ganha relevancia em plena era neoliberal, 

de financeiriza9ao global, urbaniza9ao planetaria 

e galopante especula9ao imobiliaria, sendo 

veiculada com diferentes matizes par diversos 

discursos: desde a sua domestica9ao pelo poder 

politico e tecnico ou das agencias internacionais, 

as distintas ace96es que lhe emprestam as 

varias perspetivas disciplinares e teoricas, a sua 

reivindica9ao criativa ou emancipatoria pelos 

multiplos movimentos urbanos de resistencia 

e luta contra a gentrifica9ao, os despejos e a 

periferiza9ao. Este tema convoca esta diversidade 

de posi96es, olhares e situa96es, indagando 

a abrangencia do contributo de Lefebvre para 

compreender o presente e imaginar outra cidade 

possfvel. 

 

NOVA GERACAO DE POLITICAS DE 
HABITACAO EM PORTUGAL E O DIREITO 

A HABITACAO EA Cl DADE 

Face a persistencia de problemas estruturais de 

acesso a habita9ao em Portugal, de reabilita9ao 

do edificado e de coesao socioterritorial, foi 

lan9ada recentemente uma Nova Gera9ao de 

Polfticas de Habita9ao (Resolu9ao do Conselho 

de Ministros n.2 50-A/2018). Este tema visa refletir 

sabre o seu impacto ao nfvel das condi96es de 

vida e habitabilidade dos grupos mais vulneraveis. 

Pretende-se explorar a diversidade de situa96es 

de precariedade e vulnerabilidade habitacional 

prevalecentes e perceber ate que ponto os 

instrumentos vigentes dao, ou nao, resposta a 

estas situa96es, bem coma as oportunidades 

e obstaculos forjados na operacionaliza9ao e 

implementa9ao dos mesmos, em prol do Direito a 

habita9ao e a cidade. 
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PRATICAS CONTRA-HEGEMONICAS 
EMERGENTES DE PRODUCAO COLETIVA 
DE DUTRO ESPACO 

Nas ultimas decadas, marcadas pela hegemonia 

global neoliberal, pela mercantiliza9ao e 

financeiriza9ao da terra e da habita9ao, (re)emergem 

programas, projetos e praticas de interven9ao, 

alternativas, comprometidas com a constru9ao 

de uma cidade mais justa. Segundo Lefebvre, a 

produ9ao de 'outro espa90' sup6e uma 'sociedade 

outra' e um 'outro modo de produ9ao' e requer a 

conce9ao de um 'contra-plano' ou 'contra-projeto', 

resultante da 'interven9ao ativa e massiva dos 

interessados'. Nesta linha, prop6e-se uma analise 

crftica e reflexiva em torno de antigas e novas 

formas de pensar e fazer cidade, numa abordagem 

processual e socio-espacial e numa rela9ao estreita 

entre a teoria e a pratica. 

(DES)MARGINALIZACAO DO ESPACO 
PUB LICO 

0 espa90 publico tern vindo a ser palco de praticas 

socio-espaciais inclusivas ou resistentes, que podem 

ser complementares das interven96es competitivas 

dominantes, ou contra-hegemonicas e de luta pelo 

direito coletivo a constru9ao de uma alternativa. 

Pretende-se, par um Lado, debater as ace96es e 

perce96es do espa90 publico inerentes a estas 

diferentes manifesta96es e, par outro, identificar 

dinamicas dentro do modo de produ9ao capitalista 

que configurem cenarios de maior coesao (ainda 

que reprodutoras do sistema excludente onde se 

enquadram). Visa-se sobretudo, sinalizar arenas 

inovadoras, com processos e atores mais radicais, 

que almejem a constru9ao do Direito a cidade, no 

sentido emancipatorio perspetivado par Lefebvre. 

PAPEL DO ENSINO E DA EXTENSAO 
ACADEMICA NA PRODUCAO DE 
OUTRO(S) ESPACO(S) 

Em oposi9ao a produ9ao hegemonica das coisas 

no espa90 e a sua rentabiliza9ao, que marcam 

o sistema capitalista, emerge a produ9ao de

'outro espa90', a escala local e global, expressao 

da constru9ao de 'outra sociedade' e suporte 

'de uma vida quotidiana metamorfoseada, 

aberta a possibilidades multiplas', nas palavras 

de Lefebvre. Esta dicotomia, com todas as suas 

nuances, perpassa o ensino da arquitetura e do 

urbanismo: as margens de um saber institucional 

dominante que se ergue 'acima do vivido' e do 

quotidiano, irrompem praticas de um ensino 

mais criativo, crftico e solidario, autoreflexivo e 

experimental - que aqui se exploram - centradas 

na conce9ao partilhada de planos e projetos, na 

sua discussao coletiva e em ensaios de constru9ao 

de alternativas. 






















