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Projeto Casa Fora de Casa promove encontros de
ocupação no Setor Sul
Ações criativas divididas por quatro partes do Setor Sul discutem urbanismo e
transformação da paisagem urbana durante os meses de julho, agosto e setembro, em
Goiânia
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Praça do Bacião - Divulgação.

Redação

Não se assuste se você estiver caminhando pelo Setor Sul e, de repente, se deparar
com pessoas de diferentes bairros da cidade em oficinas de construção de mobiliários
e intervenções urbanas, ou em mapeamentos de rotas e desenho livre. Trata-se do
projeto ‘Casa Fora de Casa’, do estúdio Sobreurbana, que promove durante os meses
de julho, agosto e setembro uma infinidade de ações colaborativas com foco na
transformação da paisagem urbana, nos movimentos de ocupação de espaços
públicos e na discussão sobre meio ambiente, áreas verdes e espaços criativos.
O projeto começa já no dia 23 de julho, na Praça Wilson Valente Chaves (Av. Cora
Coralina). Durante as primeiras semanas haverá ainda oficinas de vídeo, educação
patrimonial e serigrafia no Coletivo Centopeia. Ao longo de realização, o Casa Fora de
Casa se estende por quatro áreas diferentes do Setor Sul, com ações e ideias criativas
em praças e zonas verdes. Ao todo, o projeto percorrerá distintos pontos da região,
desde a Praça Wilson Chaves, localizada na Avenida Cora Coralina, até o Bacião das
Artes, próximo ao Bosque dos Pássaros.
Os trabalhos se dividem entre oficinas e encontros de mapeamento de rotas e
execução de sinalização e construção de instrumentos musicais, oficinas artísticas e
trabalho colaborativo. A proposta é que as áreas verdes do Setor Sul possam ser
aproveitas ao máximo pelos moradores do bairro e da cidade. “O Casa Fora de Casa é
um projeto de urbanismo tático porque busca, através de soluções criativas e de um
processo participativo atuar sobre os espaços públicos da cidade, historicamente
precarizados, no sentido de incentivar que a população se sinta responsável por eles”,
aponta a coordenadora do projeto, a urbanista e arquiteta Carol Farias.

Setor Sul
Para esta primeira edição, as ações serão desenvolvidas nas áreas verdes do Setor Sul,
que no plano inicial da cidade foram concebidos para ser o espaço vital do bairro, o
que não aconteceu durante a sua implantação.
Toda uma agenda foi construída para valorizar e recuperar as áreas abandonadas O
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Toda uma agenda foi construída para valorizar e recuperar as áreas abandonadas. O
foco é pensar a cidade não como um lugar de passagem, mas como um lugar de
encontro. O Casa Fora de Casa se estende até o dia 25 de setembro, quando acontece
a festa de encerramento do projeto. “Ao transformarmos o cidadão, a forma como olha
e atua no seu bairro, estaremos a transformar a cidade. Pela sua especificidade, sua
história, sua centralidade, o Setor Sul é um bairro muito especial e de enorme
visibilidade”, reitera o produtor cultural André Gonçalves, também coordenador do
projeto.
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Coletivo Canteiro Cultural abre espaço no Setor Sul
neste domingo
Novo local nasce com o objetivo de criar um espaço voltado para a produção criativa
e artística

13/01/2018 20:00

https://www.opopular.com.br/editorias/magazine/projeto-casa-fora-de-casa-promove-encontros-de-ocupa%C3%A7%C3%A3o-no-setor-sul-1.1119251

Divulgação

4/14

27/02/2018

Projeto Casa Fora de Casa promove encontros de ocupação no Setor Sul

Redação O POPULAR

Goiânia ganha, a partir deste domingo, um novo espaço de produção criativa e
artística. O Coletivo Canteiro Cultural inaugura a partir das 15 horas sua sede. A
programação conta com muita música, intervenção artística, artes visuais e palhaçaria.
A entrada para todas as atrações é totalmente gratuita.
A tarde vai ser regada à música experimental da banda Candeeiro Voador (foto).
Formada em 2015, na cidade de Goiás, pelos músicos Arthur Oliveira, Vinicius Morais,
Marcelo Andrade, Túlio Santiago, Gabriel Burgarelli e Igor Rezende, a banda tem como
referências um mix da música nacional, como TomZé, Nação Zumbi, Cordel de Fogo
Encantado, Alceu Valença, Gonzaguinha, Tom Jobim, Sepultura e Natiruts. A
discotecagem fica por conta dos DJs Kaster (Brasília) e Múcio.
Além da parte musical, o público também vai curtir a intervenção artística de
Fernandinho 2T e Rafael Bala que irão colorir as paredes do Canteiro em uma live paint
durante a festa de abertura. Já no mural do áudio visual, serão apresentadas a
première dos clipes Freia Stive e Tudo Bem de Noiz por Noiz e os curtas-metragens Dia
Sem Fim (Premiado no Festival do Faina) e A Esperada, ambos da Lamparina Lab.
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O palhaço Bielito também vai divertir os convidados em uma excêntrica apresentação
sobre uma roda com suas técnicas de malabarismo e equilíbrio. A Bambak
Instrumentos Artesanais fará exposição de instrumentos de percussão.
O coletivo goiano abriga quatro empresas regionais, a Ch’i - Moda Sustentável, a
Lamparina Lab Produtora de Áudio Visual, a Pocket Pockets e a Odésia Hair & Dreads, e
tem como objetivo ser um espaço de produção criativa que ofereça à sociedade a
possibilidade de acesso à cultura livre e alternativa em diferentes formatos.

SERVIÇO
Evento: Abertura do Coletivo Canteiro Cultural
Data:
Domingo, a partir das 19 horas

Endereço:
Rua 119, qd. F39, lt. 33, Setor Sul.
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Na terceira área verde do Setor Sul, Casa Fora de Casa promove reconhecimento e
cultura em atividades de urbanismo tático

19/08/2016 09:36

Bacião das Artes

Clenon Ferreira

Quem já passou pelo Bacião das Artes, localizado no Setor Sul, entende a dimensão
dos jardins espalhados pelo bairro. É por isso que o Casa Fora de Casa promove ações
culturais e de urbanismo tático no espaço, dando continuidade à extensa
programação do projeto, desenvolvido pelo estúdio Sobreurbana. No sábado (20),
acontece o Encontro 01: Reconhecer e Criar, com a proposta de se discutir ocupação
das áreas verdes do Setor Sul, em Goiânia.
A proposta é de que nas praças os encontros obedeçam a uma sequencia revista nas
outras praças que o Casa Fora de Casa já passou: atividades para o reconhecimento
das áreas e das pessoas, brainstorming de ideias para construir uma visão coletiva de
futuro para esses espaços públicos, oficinas artísticas para a execução de ideias, festas
para celebração do trabalho realizado e por fim, avaliação qualitativa de tudo o que for
produzido
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Os resultados deste encontro no Bacião servirão de base para as oficinas que
acontecem na semana seguinte, no mesmo local. “O Casa Fora de Casa é um projeto
de urbanismo tático porque busca, através de soluções criativas e de um processo
participativo atuar sobre os espaços públicos da cidade, historicamente precarizados,
no sentido de incentivar que a população se sinta responsável por eles”, pontua a
arquiteta e urbanista Carol Farias, coordenadora do projeto.

Projeto contínuo

Ao longo de realização, o Casa Fora de Casa se estende ainda por outras áreas do Setor
Sul, com ações e ideias criativas em praças e zonas verdes. Ao todo, o projeto já
percorreu a Praça Wilson Chaves, localizada na Avenida Cora Coralina, e a Praça do
Centro Cultural Martim Cererê. Para as próximas semanas, é a vez do Bosque dos
Pássaros receber o projeto. “O Setor Sul foi pensado para ser um bairro-jardim, com as
suas extensas áreas verdes sendo o espaço vital, de encontro e deslocação. No
entanto, muitas dessas áreas encontram-se abandonadas e marginalizadas”, reitera a
produtora.
O Casa Fora de Casa é idealizado pela Sobreurbana, que atua colaborativamente com
diferentes profissionais que desejam transformar a cidade. É um laboratório de
arquitetura pública, de comunicação e de promoção cultural para desenvolver ideias e
soluções para a cidade, através de um processo participativo e multidisciplinar.
Acompanhe a programação no site www.casaforade.casa (http://casaforade.casa/) ou
nas redes sociais @casaforadecasa

ANOTE
Casa Fora de Casa

Encontro 01: Reconhecer e Criar
Data: 20 de agosto
Horário: 9h
Local: Bacião das Artes, Setor Sul (entrada pelas Ruas 115 ou 116)
Inscrições: www.casaforade.casa (http://casaforade.casa/)
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Projeto Casa Fora de Casa aporta em segunda praça do
Setor Sul
Seguindo a programação projeto Casa Fora de Casa ocupa, no sábado, a Praça do
Centro Cultural Martim Cererê, com o Encontro 01: Reconhecer e Criar

04/08/2016 16:19
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Projeto Casa Fora de Casa ocupa, no sábado, a Praça do Centro Cultural Martim Cererê, no Setor Sul

As diferentes possibilidades do espaço urbano. O coletivo em prol de uma cidade de
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imersão. A rua como lugar de encontro. Dando continuidade à extensa programação
do projeto Casa Fora de Casa, desenvolvido pelo estúdio Sobreurbana, no sábado
acontece o Encontro 01: Reconhecer e Criar, na Praça do Centro Cultural Martim Cererê,
com a proposta de se discutir urbanismo tático e ocupação das áreas verdes do Setor
Sul, em Goiânia.
O objetivo deste encontro é recorrer a várias ferramentas e metodologias do
urbanismo tático, do placemaking e do design thinking para desenvolver um
diagnóstico da praça, ocupada quase sempre por skatistas ou moradores da região. Os
resultados deste encontro servirão de base para as oficinas que acontecem na semana
seguinte, no mesmo local. “O Urbanismo Tático representa uma forma diferente de
fazer e pensar a cidade. Dá maior protagonismo ao cidadão e promove uma
abordagem de baixo para cima ao invés da tradicional abordagem de cima para baixo
onde as decisões são tomadas em gabinetes fechados”, aponta o coordenador do
projeto, André Gonçalves.
Ao longo de realização, o Casa Fora de Casa se estende ainda por outras áreas do Setor
Sul, com ações e ideias criativas em praças e zonas verdes. Ao todo, o projeto já
percorreu a Praça Wilson Chaves, localizada na Avenida Cora Coralina, e ainda passará
pelo Bacião das Artes, próximo ao Bosque dos Pássaros, e pela praça Fleury Curado. “O
Setor Sul foi pensado para ser um bairro-jardim, com as suas extensas áreas verdes
sendo o espaço vital, de encontro e deslocação. No entanto, muitas dessas áreas
encontram-se abandonadas e marginalizadas”, reitera o produtor cultural.

Entenda o projeto
O Casa Fora de Casa é estruturado basicamente em dois eixos de ação. A proposta é
dividir o projeto entre os encontros com a comunidade em quatros pontos da trama
de áreas verdes do Setor Sul e as atividades paralelas no Coletivo Centopeia. Nas áreas
verdes, os encontros obedecem a seguinte sequência: atividades para o
reconhecimento das áreas e das pessoas, brainstorming de ideias para construir uma
visão coletiva de futuro para esses espaços públicos, oficinas artísticas para a execução
de ideias, festas para celebração do trabalho realizado e por fim, avaliação qualitativa
de tudo o que for produzido.
“Ao longo da execução do projeto desenvolvemos atividades que recorrem do
urbanismo tático, placemaking e design thinking para estimular o olhar crítico e
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criativo dos cidadãos. As oficinas de mobiliário urbano, intervenções urbanas com
papel e com tecido, rotas e sinalização e construção de instrumentos musicais a partir
de materiais reciclados vão servir para implementar algumas das ideias que surgirem
nos encontros, mas também para capacitar os participantes de novos conhecimentos
e linguagens artísticas”, explica Gonçalves.
O Casa Fora de Casa é idealizado pela Sobreurbana, que atua colaborativamente com
diferentes profissionais que desejam transformar a cidade. É um laboratório de
arquitetura pública, de comunicação e de promoção cultural para desenvolver ideias e
soluções para a cidade, através de um processo participativo e multidisciplinar.

ANOTE
Casa Fora de Casa
Encontro 01: Reconhecer e Criar
Data: Sábado - 06 de agosto
Horário: 9h
Local: Praça do Centro Cultural Martim Cererê, Setor Sul
Inscrições: www.casaforade.casa
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Praças precisam de pessoas
Espaços públicos mais característicos das cidades perderam lugar para vias urbanas,
carros e descasos, mas revitalização pode mudar realidade e melhorar convivência

08/07/2016 05:00

Marcello Dantas

José Eustáquio da Silva mostra árvore plantada por ele na Praça Wilton Valente Chaves: “Ninguém usa”

Vandré Abreu
vandre.abreu@opopular.com.br
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A praça ao lado das casas está vazia. As outras também, e as pessoas em suas casas.
Nem o fato de só abrir a porta e atravessar uma rua tem feito com que os espaços
públicos mais característicos de uma cidade sejam utilizados em Goiânia. Durante
mais de duas horas da tarde de ontem, apenas duas mulheres se sentaram em um dos
bancos da Praça Wilton Valente Chaves, no Seto...
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