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As cidades de hoje são diferentes das cidades do
passado. Tornaram-se mais complexas, mais densas e
com vários problemas em comum, como é o caso dos
resíduos sólidos urbanos, mobilidade urbana e da
sustentabilidade ambiental, por exemplo. As
necessidades dos cidadãos são diversas, mas
similares a inúmeras outras cidades no mundo todo.
O viver em uma cidade estabelece relações com o
urbano e com a natureza, bem como pressupõe a
existência do que Raffestin (1993) chamou de
território vivido em contraste com o que Pecqueur
(2005) denominou de território dado. A cidade é um
espaço multifacetado por outros territórios que
muitas vezes se sobrepõem. Outras vezes contrastam
e disputam espaço (físico e simbólico), o que lhes
proporciona um diálogo urbano por meio de seus
conflitos, parcerias e relações que estabelece entre si
e com o meio ambiente.

marcas territoriais (Almeida, 2018). Criam-se
rankings urbanos que elencam as melhores e as
piores cidades para se viver, fazer negócios, morar e
visitar (Almeida, 2019). A imagem do espaço público
urbano é reconstruído simbolicamente (Almeida &
Engel, 2017). Surgem novas oportunidades e desafios
para as cidades do Século XXI (Almeida & Engel,
2109), incluindo sua reconstrução simbólica
(Almeida, 2019; Almeida, 2020). Há um paradoxo em
que marcas promovem território, territórios
promovem marcas, e se alastram aos territórios
percebidos como marcas (Almeida, 2018; 2019).
Fluxos emergem dos problemas urbanos
compartilhados. Problemas velhos demandam
“novas” soluções sustentáveis ambientalmente. A
cidade é plural por natureza e seus problemas
acompanham a dinâmica de seu mosaico de
territórios. Com o tempo, essas relações ficam cada
vez mais complexas, demandando reflexões e novas
práticas. Faz-se necessário aprofundar os desafios
das cidades frente à realidade de uma imensa
população urbana que cresce diariamente. Frente ao
exposto, o Dossiê Temático “Desafios urbanos nas
cidades contemporâneas” pretende contribuir com
reflexões acerca das realidades urbanas atuais.

As cidades têm sido foco de discussões globais,
como: sustentabilidade, planejamento urbano,
moradias para pessoas de baixa renda, periferia,
conflito e parcerias entre atores sociais, identidade
territorial e cultural, densidade, população,
mobilidade, inteligência das cidades, cidades digitais
e estratégicas, cidades virtuais, marcas de cidades,
imagem da cidade, fluxos, migrações, energia
sustentável. A cada marco temporal os espaços
urbanos vão se redescobrindo e se reinventando,
levando a novos usos e apropriações, bem como
conflitando ou corroborando com a pluralidade de
discursos e práticas que lhe abarcam cotidianamente.

Assim, com imensa satisfação apresentamos o
Dossiê “Urban Challenges in Contemporary Cities”,
com a participação da editora convidada Dra.
Giovana Goretti Feijó de Almeida. A pesquisadora
possui Pós-Doutorado em Gestão Urbana com ênfase
em Cidade Digital Estratégica pela Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PPGTU-PUCPR,
Brasil), Doutorado e Mestrado em Desenvolvimento
Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC, Brasil). Recebeu Menção Honrosa no Prêmio
Capes de Teses 2019, área Planejamento UrbanoRegional e Demografia. Bacharela em Comunicação

Espaços urbanos surgem em locais antes
subutilizados ou vazios, como o caso dos Pocket Parks
e dos Parklets (Purper, Rigati & Almeida, 2019) ou os
telhados urbanos (Almeida & Engel, 2018).
Identidades afloram e disputam territórios simbólicos
com as identidades hegemônicas que se valem de
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(2018-2020, Brasil). Pesquisadora-integrante do
Grupo de Pesquisas sobre Cidades Digitais
Estratégicas (PPGTU/PUCPR, Brasil) e vice-líder no
ESTTTER - grupo de estudos sobre Território,
Territorialidades e Territorializações (UNIR/CNPq,
Brasil). É pesquisadora no Center for Tourism
Research, Development, and Innovation (CITUR,
Portugal). Desde dezembro de 2019 é Membro no
Parlamento Mundial da Educação. Autora dos livros
"Identidade Territorial e Branding de Marcas
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publicações nacionais e internacionais sobre os
temas: desenvolvimento urbano-regional, cidades,
marcas territoriais, place branding, territórios e
cidade digital estratégica.

Angela levantam a questão da La imagen Top of Mind
de un destino turístico durante un Mega-evento por
meio do estudo de El caso de Viana do Castelo y el
Festival Vodafone Paredes de Coura. E os autores
Rylanneive Leonardo Pontes Teixeira e Zoraide Souza
Pessoa pesquisam as mudanças climáticas,
experimentação de políticas públicas e a capacidade
adaptativa na cidade de Curitiba,
Brasil. As
discussões e temáticas abarcam múltiplas
perspectivas sobre as cidades contemporâneas que
devido a sua complexidade se distinguem das cidades
de séculos passados.
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