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Espaço Meu Porto	Maravilha – RealizaçaoPorto	Novo.	A	proposta	da	operação urbana		valoriza espaços de	convivência,e o	Meu Porto	
Maravilhaincorpora esse	conceito:	 	além da	sala	de	exposições,	o	espaço também terá uma cafeteria inaugurada em breve.	O	acervo	será
atualizadopermanentemente	para	que o	visitante	acompanhe o	andamento	das obras e	serviços. Foto	LB,	2015



Agosto	2015,	Inauguração	do	Distrito	Criativo	no	MAR	– Foto	LB	







Reuniões	Preparatórias	entre	o	Fórum	Estadual	de	Reforma	Urbana	e	os	residentes	do	Quilombo	da	Gamboa	pela	discussão	do	
PHIS	,	Agosto	2015.	Foto:LB

Reunião	no	Goma.	Fonte	http://goma.org.br



“ColaborAmerica é um evento	de	inovadores sociais e	digitais,	cuja missão é
promover mudanças sistêmicas e	construir uma nova	economia	na América Latina.”



DEIXA	COM	A	GENTE
Remexer a	terra,	botar a	mão namassa	
cansa	e	consome o	tempo	do	pequeno
produtor.	Por	isso	queremos ajudar com
o	resto.	Juntos desenvolveremos uma
plataforma de	venda,	divulgação e	
comunicação.

Feira	da	ReformaAgrária MST	
Durante	os três dias serão comercializadas
mais	de	100	toneladas de	alimentos,	com
variedades de	produtos vindos de	vários
assentamentos da	ReformaAgrária.	
A	agroecologia é um dos princípios do	
movimento,	por	isso,	parte	da	produção
que vem dos assentamentos são
agroecológicos.	O	trabalho que vem sendo
construído é na perspectiva que os
assentamentos do	movimento	façam a	
transiçãoda	agricultura convencional para	
a	agroecológica,	compreendendo que a	
agroecologia visa,	sobretudo,	garantir	a	
segurança e	a	soberania alimentar	dos
agricultores e	da	sociedade.





INVISIBILIDADE	

você nem sente	vontade de	colar	porque já
imagina pela	
Organização

Local
Preço
Estilo

de	evento
o	que está por	vir e isso	realmente	afasta as
pessoas negras,	mães,	idosas ou mais	velhas,	
seja lá o	que for	um pouco "diferente"	desses

espaços de	conversa	supostamente
"inclusivos".	

“tem uma parada de	segregação
estética?
é isso?	“



Lançamento	do	Distrito	Criativo	do	Porto,	foto	LB	



Conferencia	do	Plano	de	Habitação	de	Interesse	Social	do	Porto,	Agosto	2015.	Foto	LB





Com o	objetivo da	apropriação,	plena uhlização e	
empoderamento do	parquepelos representantes e	moradores
locais,	o	Ediicio Novocais do	Porto,	o	Rua	City	Lab	e	o	Impact	
Hub/Arca	Urbana,	em apoio da	Companhia de	Desenvolvimento
Urbano	da	Região Portuária (CDURP),	está	lanca̧ndo uma
campanha online	para	escolher o	nome	do	parque.	
Ah,	mais	uma coisa,	a	pessoa que indicar	o	nome	vencedor
participará	de	um vídeo contando	para	todos o	seu processo	de	
inspiração e	criação.	E	ainda	será	convidada a	contar	esta	história
na cerimônia de	inauguração do	Parque,	a	qual	será	aberta a	
todos.	

Vem com a	gente!	Vamos construir juntos essa	conexão
urbana.	



Afirma	um	dos	organizadores	do	COLABORAMERICA
Estamos	a	mais	de	1	ano	promovendo	reuniões	

abertas	com	uma	quantidade	sem	fim	de	pessoas...

Pergunta	umas	das	participantes	da	chat	no	FB:
Se	essa	info não	chegou	a	periferia,	

não	chegou	aos	surdos,	
não	chegou	p quem	é	fora	do	rio,

pra	quem	ela	foi	disseminada?	
Para	a	rede	que	já	existia?	
Ou	pra	novas	pessoas?

INCOMUNICABILIDADE	
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Para	quem	será	essa	“nova	economia	“

se	na	real
é	impossível	me	incluir?
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Leblon,	2016

Gamboa,	2016



Cosa	Observo?

Os	criativos*	como	:
a) Gentrificadores
b) Agentes	de	mudança	

A	partir	de	onde?	

Rio	de	Janeiro	:	Area	Portuaria	- Porto	Maravilha
Johannesburg	 :	Jeppestown e	Marshaltown - Maboneng Precinct

Pessoas

Territorio

Formas	 de	Trabalho
de	Vida	
de	Consumo	

Pacificadores	de	conflito	

Enfraquecedores	dos	movimentos

atividades nas quais a	criatividade e	o	capital	intelectual são a	matéria prima	para	a	criação,	produção e	distribuição de	bens e	serviços

(Howkins2001)	



Transformação	do	Trabalho	
Produção	de	bens	– consumo	de	serviços	

Utilizo	da	cultura/criatividade	a	como	
dispositivo	de	homogeneização

Pacificação	e	Despolitização	do	ambiente	
urbano

Segregação	Espacial	através	de	Enclaves	
Urbanas	(de	pobreza	e	de	riqueza)

Apagamento	da	Historia	e	Identidade	

Valor	simbólico	da	Modernidade	 |	
Processo	civilizatório	

Controle	|	Autocontrole	
Domesticamento	

Controle	de	movimentos	sociais				

Criativos

Criativos

Criativos

Territorio

Territorio

Territorio

CLUSTERS	-




