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CIDADES

Começa hoje o Colab-Cidade para
inspirar ideias criativas urbanas
O evento virtual, organizado por empreendedores de arquitetura e design, visa a reunir
propostas para espaços que sofrem com mudanças impostas pela tecnologia e pela
pandemia

03/11/2021 - 13:18

A urgência de criação de espaços urbanos mais colaborativos, inclusivos e
sustentáveis impulsionou o surgimento da plataforma Colab Cidade, Laboratório
Colaborativo para a Cidade Pós-Pandêmica. A iniciativa visa a re�etir e gerar ideias
e soluções para minimizar os problemas originados pelas mudanças tecnológicas e
pela pandemia da Covid-19, que provocaram uma grande revolução na forma de as
pessoas se relacionarem e se movimentarem. A partir desta quarta-feira (3) até 12
de dezembro, o Colab Cidade inicia uma série de conversas on-line e gratuitas
sobre o futuro das cidades.

O projeto cultural Colab-Cidade é uma iniciativa do Sobreurbana, do Instituto
Bacae, do Coletivo Centopeia e da Vulgo Arquitetura, com o apoio do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo  de Goiás (CAU-GO). Desde o lançamento a proposta vem
ganhando adeptos. “Sempre tivemos muito amor pela ocupação da cidade, o
cuidar, o viver na cidade. Já realizamos projetos anteriores nesse sentido, como
Casa Fora de Casa, de valorização das praças do Setor Sul e do Setor Pedro
Ludovico”, explica Paula Del Bianco, gestora do Coletivo Centopeia, espaço plural
que desde 2007 reúne empreendedores criativos, e uma das produtoras do
evento.     

O Colab Cidade está sendo possível a partir de um edital proposto pelo CAU-GO, o
que garantiu os recursos necessários. “Decidimos ampliar a discussão, conversar
com outras pessoas, que vivem outras realidades”, explica Paula. É o caso dos
integrantes do Sobreurbana, um estúdio de criação de  arquitetura residente no
Centopeia, que estão em Portugal. “Eles podem trazer esse olhar de fora, oferecer
ideias do que está dando certo lá.” Os debates, no entanto, terão um alcance
nacional com a participação de pesquisadores urbanistas.    

Parque Areião, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia (Foto: André Costa/O Popular)
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“Temos de concluir o projeto ainda este ano, mas a plataforma �cará disponível.
Nossa ideia é gerar esse banco de ideias para que as pessoas não só tenham
acesso a ele, como possam alimentá-lo e usufruí-lo. Ou seja, tudo será open
source, mesmo os projetos que participarem do concurso poderão ser utilizados
por qualquer administrador público ou organizações. O Colab Cidade vai ofertar
um formulário para partilha de ideias que irá para um repositório acessível a
qualquer cidade brasileira.

Além das conversas on-line, desencadeadas a partir de um estúdio montado no
Coletivo Centopeia,  o Colab Cidade promove também um Workshop de Cocriação e
um concurso de mobiliário urbano para re-ocupação do espaço público que
receberá inscrições de projetos que atendam pelo menos um dos requisitos dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das
Nações Unidas (ONU). O encerramento do evento vai ser marcado pelo lançamento
de um E-book com um repositório de ideias e o resultado do concurso, com o
objetivo de promover as boas práticas e conhecimentos para cidades de todo o
País.

Como acompanhar: 

Colabcidade, no Instagram e no Facebook  
E no site: https://www.colabcidade.com/

Programação

Conversas:

3 de novembro - 18h30 - 19h30 
Tema: Espaço Público, Crise Sanitária e Isolamento Social 
Convidados - Barão de Sarno (Instituto a Cidade Precisa de Você, São Paulo), Maria
Ester de Sousa (Arca, BR Cidades, PUC-GO, Goiânia)  
Moderador - Adriana Bernardi (CAU-GO) 

4 de novembro - 18h30 às 19h30 
Tema: Tecnologia Social para Cidades Inclusivas 
Convidados: Liza Andrade (UnB, BR Cidades, Brasília), Pedro Markun (Labhacker,
Brasil)  
Moderadora: Carol Farias (Sobreurbana, Goiânia/Lisboa)

5 de novembro - 18h30 às 19h30 
Tema: Regeneração do Ambiente: Cidade + Sociedade  
Convidados: Taícia Marques (Periferia, UNALM, Perú), Gerson Neto (Arca, Goiânia) 
Moderadora: Bruna Arruda 

Workshop Colab - Digital colaborativo para co-ideias urbanísticas, levando em
conta o contexto pós-pandêmico, alterações climáticas e os ODS

Concurso de Mobiliário Urbano - Voltado para projetos de fácil execução, baixo
custo e partilha aberta para inspirar e apoiar comunidades e organizações a
empreenderem. 
De 6 a 28 de novembro de 2021   

Lançamento do E-Book  
10 de dezembro - Cerimônia virtual. Material �cará disponível na plataforma.

Escolha seu assunto favorito.
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