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Somos um coletivo de pesso-
as que pensam e transformam 
lugares, organizadas em um 
instituto sem fins lucrativos.  

Juntos, formamos uma rede 
interdisciplinar comprometida 
em construir cidades mais jus-
tas, inovadoras, democráticas, 
seguras, saudáveis e vibrantes.

Fazemos isso através da ativa-
ção e melhoria de espaços pú-
blicos, pois eles são vitais para 
o nosso propósito. 

assistir vídeo

Entendemos que os espaços públicos sejam 
um tema estratégico em um mundo cada dia 
mais urbanizado – segundo a ONU, os espa-
ços públicos (que incluem praças, parques, 
ruas e calçadas) ocuparão quase metade do 
território das cidades nos próximos 20 anos. 
É por isso que trabalhamos para promover 
a coprodução do seu uso, cuidado e gestão 
entre os vários atores urbanos – comunida-
de, movimentos civis organizados, terceiro 
setor, empresas e poder público.     

Não temos soluções prontas, mas sim me-
todologias e experimentações. Agimos por 
meio de investigação, escuta e testes com a 
população local, ativando potenciais de terri-
tórios para transformá-los em lugares vibran-
tes.Criamos situações de diálogos construti-
vos, reunimos e multiplicamos informações e 
conectamos agentes para melhorar as cida-
des através de seus espaços públicos.

https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
https://vimeo.com/185171300
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As ações do Instituto A Cidade Precisa de Você são realizadas dentro de 3 eixos:

Mão na massa Fazendo junto Educação urbana
Com base no conceito 
DIWO (Do It With Others), 
trabalhamos no desenvolvi-
mento coletivo de mobiliário 
urbano temporário e perma-
nente, pesquisa de mate-
riais e ativação de espaços 
públicos. Investigamos a 
partir da prática como ino-
vações locais podem atingir 
a escala metropolitana e 
se transformar em políticas 
públicas. E desenvolvemos 
prototipagem urbana e 
inovação cidadão em nosso 
makerspace.

Neste eixo, nos dedicamos a
investigar como os diferen-
tes atores de uma cidade 
podem compartilhar direi-
tos e responsabilidades na 
gestão dos espaços públi-
cos. Pesquisamos modelos 
possíveis de PPS (Parcerias 
Público-Sociais), como 
incentivar o cidadão a cola-
borar com seus talentos e 
habilidades na construção 
de uma cidade mais justa,
democrática e diversa, e 
como orientar os investi-
mentos privados pelo inte-
resse público.

Para que os cidadãos par-
ticipem da construção da 
cidade, é preciso conhecer 
os processos pelos quais 
ela é produzida e os
caminhos de participa-
ção existentes e possíveis. 
Com cursos, seminários e 
workshops sobre o direito à 
cidade e a cidadania
ativa, buscamos traduzir 
conceitos urbanos com-
plexos em uma linguagem 
simples e didática. Também 
trabalhamos com prototipa-
gem e geração de conteú-
dos creative commons.
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25 Workshops 
e Palestras

12
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 3
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Mão na Massa
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Seminário 

Internacional

 1
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Principais realizações
JAN-FEV
PARQUE DO CANIVETE – Melhorias Ambientais e 
Gestão Compartilhada 
Coordenação: Bruno Borges 
#ParquedoCanivete #BrasilandiaAtiva #rolenocanivete 
#fazendojunto #maonamassa #cogovernança

Área foco de ativação pela A Cidade Precisa 
de Você, o Parque do Canivete, no distrito 
da Brasilândia, município de São Paulo, teve 
uma primeira etapa de melhorias e ocupação 
em 2018, com o Rolê no Canivete, conjunto 
de ações para criar uma infraestrutura míni-
ma para os frequentadores. Em 2019, após 
uma cuidadosa revisão dos usos do Parque, 
foi realizada uma avaliação das necessida-
des dentro da comunidade, em parceria com 
o Espaço Cultural Jd. Damasceno,  escolas 
locais e a gerência do Parque, levantando 
diretrizes para apoiar a produção de um plano 

diretor para o Parque, buscando a ativação 
sustentável   e a construção de sistemas de 
cogovernança entre atores multiníveis no 
território. Essas diretrizes foram consideradas 
para propor um projeto piloto de agricultura 
urbana e de melhorias florestais, buscando 
criar condições autossustentáveis   para a con-
tinuidade do movimento social Espaço Cul-
tural Jd. Damasceno, que há mais de 20 anos 
dedica-se ao atendimento das necessidades 
mais prementes da região e desenvolve uma 
agenda social no Parque com a comunidade, 
incluindo o cultivo comunitário de horta e o 
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consumo de legumes frescos.
O projeto Melhorias Ambientais no Parque 
do Canivete foi finalizado em fevereiro com a 
criação de um viveiro de mudas, a melhoria 
do espaço de plantio existente, a duplicação 
da área disponível para o cultivo comunitário, 
a construção e instalação de um biodigestor 
para geração de gás e luz, um sistema de 
coleta de água de chuva, garantindo água de 
rega por todo o ano. Somados à composteira 
existente e ao minhocário, a estrutura atual 
permite o cultivo de alimentos orgânicos pela 
comunidade e grupos escolares e o forneci-
mento de mudas para atividades pedagógi-
cas de plantio no Parque e arredores. 
Foram oferecidas oficinas de biodigestão e 
compostagem, cocriação e construção de 
mobiliário urbano com o apoio do Dispositivo 
Ativador - módulo do A Cidade Precisa de 
Você para ativação de espaços públicos – e 
material didático para auxiliar na gestão do 
Parque. Foi também elaborada uma minuta 
de Acordo de Cooperação entre o Espaço 
Cultural Jardim Damasceno e a subprefeitura 

regional, de forma a reconhecer as atividades 
pedagógicas, culturais e ambientais realiza-
das pelos voluntários do espaço. 
O projeto contou com doações da Brazil 
Foundation e da Natural Resources Canada, 
que também se fez presente com a participa-
ção dos estagiários canadenses Will e Cristina 
na construção deste pequeno, porém promis-
sor modelo de desenvolvimento sustentável 
local. De agora em diante a ideia é envolver 
ainda mais a comunidade e aumentar o uso 
sustentável deste importante espaço público 
da comunidade da Brasilândia. Com algumas 
áreas próximas enfrentando desafios seme-
lhantes, o projeto também visa a articular 
redes comunitárias para desenvolver novas 
parcerias na região.
O projeto foi inscrito no programa Urban 
Thinks Campus da Columbia University (EUA) 
e ficou entre os finalistas na categoria Local 
Project Challenge. 
Mais informaçõe sobre o projeto no site, em 
vídeo e no post do Facebook com fotos. 

https://www.acidadeprecisa.org/oficina1
https://vimeo.com/334489168
https://www.facebook.com/groups/acidadeprecisa/permalink/1655258341271997/
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28-31 MAR
Seminário Internacional Arquitetura para 
Autonomia: Ativando Territórios Educadores
Realização: A Cidade Precisa de Você e Escola Sem Muros, 
com o apoio do CAU/SP
#arquiteturaparaautonomia #cidadepress  #Semillas #Alber-
toAcosta  #quilombaque #ciateatromugunza
São Paulo, SP

Onde cidade, arquitetura, autonomia e edu-
cação se encontram? Como reconhecer e 
valorizar espaços comuns e as experiências 
de aprendizagem que neles acontecem? 
Como praticar uma descolonização do imagi-
nário e, assim, cultivar territórios educadores 
e autônomos? O seminário “Arquitetura para a 
Autonomia: Ativando Territórios Educadores”, 
com duração de três dias e com 200 parti-
cipantes, fomentou a troca de inteligências 
coletivas e de utopias tangíveis de outras 
formas de construir e habitar o mundo. O livro 
com o conteúdo do evento está disponível 
para download em nosso site. O evento teve 
apoio e fomento do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP.
Mais informações no Facebook, além de fotos 
e vídeo. 

https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-arquitetura-para-autonom
https://www.facebook.com/events/992978460890859/
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/1999811750325265?__tn__=-R
https://vimeo.com/339987927
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4-5 MAI
Lançamento da Rede de Urbanismo Colaborativo
1° Encontro da Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo
São Paulo, SP
Com o apoio do Fundo CASA, o encontro fo-
cou no desenho de uma nova rede – a Rede 
Brasileira de Urbanismo Colaborativo, reunin-
do representantes de grupos de São Paulo, 
Brasília, Recife, Belém e Porto Alegre, com 
objetivos convergentes, como o A Cidade 
Precisa de Você, Translab, MOB, Laboratório 
da Cidade, Courb e Massapê. 
O objetivo foi estruturar a Rede e pensar em 
estratégias para promover a difusão de con-

ceitos e de boas práticas da produção de 
cidades com e para as pessoas, e de como 
acolher outras iniciativas. 
As organizações participantes realizaram pro-
jetos apoiados pelo Fundo CASA em 2018, e 
a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo 
visa a somar as expertises e ampliar a atua-
ção em espaços públicos de Norte a Sul do 
País. Saiba mais no post do Facebook. 

https://www.redebrurbanismocolaborativo.org/
https://www.redebrurbanismocolaborativo.org/
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/2014340935539013?__tn__=-R
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30 NOV
VivaCidade Senac
Coordenação: Laura Sobral
#vivendojuntos #vivacidadesenac #cidadaniaativa
São Paulo, SP
As cidades são pontos de encontro onde as 
pessoas vivem juntas, trocam e cooperam, 
fazendo com que se multipliquem as oportu-
nidades. Laura Sobral, do Instituto A Cidade 
Precisa de Você, fez a curadoria do projeto 
que discute como podemos viver de forma 
igualitária nos grandes centros urbanos. Inter-

venções na melhoria da cidade, discussões 
de políticas públicas e promoção da cidada-
nia foram os temas em debate nos eventos 
VivaCidade Senac, que ocorreram em diver-
sas unidades do Senac São Paulo. Confira o 
vídeo de apresentação do projeto. 

https://www.facebook.com/senactatuape/videos/487017825246135/UzpfSTE0NTYyODMxOTEzNDQ3OTM6MjE1NzEzNTg4MTI1OTUxNw/?__tn__=-R
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10-12 JAN
Revitalização da Praça da Amizade - Comunidade São 
Remo
Alexandre Ribeiro, Fabian Alonso, Fabíola Bergamo, Heloísa so-
bral, Tatiana Karpischeck
#batatasjardineiras #maonamassa
São Paulo, SP

Mutirão de melhorias, com reforma e cons-
trução de mesa, bancos, balanço, trepa-trepa, 
redes de descanso, jardinagem, paisagismo 
com o plantio e berçário para mudas, pintura 
e varal de luzes na Praça da Amizade, locali-
zada na comunidade São Remo, zona Oeste 
de São Paulo. A ação deixou o espaço ainda 
mais agradável para os moradores teve apoio 
da Yellow – Bicicletas e Patinetes e a partici-
pação do Instituto A Cidade Precisa de Você, 
do Batatas Jardineiras, do Movimento Boa 
Praça e de voluntários da comunidade. Mais 
informações e fotos no post do Facebook. 

Atividades

https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/1972485609724546?__tn__=-R
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13 FEV
Palestra Pátios Escolares no Seminário de Atualização 
Pedagógica
Ursula Troncoso
#educacaourbana #cidadeparacrianças #institutoalana 
#prefeiturajundiai
Jundiaí-SP
Formação de professores da rede munici-
pal na Semana de Aprendizagem de Jundiaí. 
Conversamos sobre territórios educadores, 
pátio escolar e desemparedamento da in-

fância. Parceria Instituto A Cidade Precisa de 
Você, Instituto Alana e Prefeitura de Jundiaí 
Post no Face com fotos.

09 FEV - 07 MAR
Curso: Cidades do Século XXI
Ursula Troncoso e International Honor Program - SIT
#curso #educacaourbana
São Paulo, SP
Curso de intercâmbio para alunos de diversas 
faculdades dos Estados Unidos para a com-
preensão da formação do território da cidade 
de São Paulo, crescimento urbano, desigual-
dade. Com 30 participantes e 12 horas de 
duração, o curso abordou a compreensão 

da importância do espaço público para a 
inclusão social. A apresentação do Instituto A 
Cidade Precisa de Você e do projeto Cidade 
para Crianças. incluiu diversas visitas a campo 
para conhecer diferentes realidades e espa-
ços públicos. 

https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/1969647576675016?__tn__=-R
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18-29 MAR
Curso de Capacitação de Construção de Mobiliário 
Urbano para jovens na Unibes Cultural
#maonamassa #curso
São Paulo, SP

Com duração de 20 horas, o curso teve início 
com roda de conversa sobre cocriação das 
cidades, direito à cidade, mobiliário urbano e 
hortas urbanas nos espaços públicos. 
Em parceria com o Pé de Feijão e apoio do 
Instituto Vedacit, os 24 participantes criaram 
e aprenderam a construir mobiliários para 
a praça da Kantuta, no Canindé, próxima à 
unidade da Unibes. Conheceram espécies e 

formas de plantio para criar hortas urbanas 
com o Pé de Feijão. Os mobiliários “Casa de 
Passarinho”, “Batatabanco Trenzinho” e cantei-
ros para hortas já estão com seu passo a pas-
so de construção desenhados em manuais, 
que podem ser baixados gratuitamente no 
nosso site. É possível ver fotos das atividades 
no post do Facebook.

https://www.acidadeprecisa.org/copia-publicacao-manual-horta
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/2002547616718345?__tn__=-R
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21-22 MAR
Workshop O Futuro da Minha Cidade
Laura Sobral e Marcella Arruda com a Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção
#fazendojunto #educacaourbana
Curitiba, PR
Workshop técnico para representantes dos 
28 municípios que receberam as palestras 
ministradas pelo A Cidade Precisa de Você 
para a CBIC. O workshop sobre resultados 
e ações futuras do projeto O Futuro da Mi-
nha Cidade é desenvolvido desde 2012 pela 
entidade, com a correalização do Serviço 
Social da Indústria (Sesi Nacional). O encontro 
contou com representantes dos conselhos de 
desenvolvimento econômico, sustentável e 
estratégico dos integrantes do projeto, para 
troca de experiências, avaliação dos resulta-
dos obtidos e busca de novas soluções.
O workshop foi realizado na Expo Barigüi, 
paralelamente à programação do Smart City 

Expo Curitiba 2019, segunda edição brasileira 
do maior evento sobre cidades inteligentes 
do mundo. No evento aconteceram debates, 
trocas de experiências e proposta de for-
mação de novos conselhos representativos 
locais, sensibilizando líderes sociais e confir-
mando a premissa de que é possível traba-
lhar em parceria com prefeituras em favor da 
sociedade. Um dos focos é discutir de forma 
coletiva elementos para criar uma cidade 
sustentável em prazo determinado, sem 
depender exclusivamente de administrações 
municipais.
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16 ABR
Rolê no Canivete: articulação dos atores para a co-
gestão
Marcella Arruda e Laura Sobral
#fazendojunto #cogovernança #brasilandia
São Paulo, SP
O encontro de finalização do projeto Rolê no 
Canivete reuniu atores engajados ao longo 
do processo de ativação do Parque Linear do 
Canivete, no Jardim Damasceno, Brasilândia.
Participaram agentes de saúde da UBS local, 
educadores de escolas da região, produtores 
culturais de saraus e espaços comunitários, 
funcionários de limpeza que fazem a ma-
nutenção do parque, membros do conselho 
gestor, da subprefeitura, estudantes de ar-
quitetura e urbanismo e moradores da re-
gião. Discutimos as regras de uso e possíveis 

modelos de cogovernança para o espaço, de 
forma a manter as atividades implementadas 
que se iniciaram em 2018 e continuaram na 
fase 2, em 2019. 
Após o encontro, foram encaminhadas à Pre-
feitura Regional e à Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente as sugestões da comunidade 
para o plano diretor do Parque. O projeto foi 
apoiado pelo Fundo Socioambiental CASA. 
Mais informações no vídeo e no post do Face-
book.

17 de ABR - 3 de MAI
IHP CITIES Environment and Health - Cidade e Saúde
#vivenciadacidade #saudecoletiva #composteira
São Paulo, SP
Visitas a campo e rodas de conversa com a 
participação de profissionais de projetos de 
saúde coletiva na cidade. Conduzidos por 
Marcella Arruda, os grupos visitaram projetos 
e comunidades como a Horta das Corujas, a 

Composteira na Praça do Rainha da Paz na 
Vila Anglo, a Clínica Pública de Psicanálise na 
Vila Itororó Canteiro Aberto e a Ocupação 9 
de Julho. Confira artigo escrito por Marcella 
Arruda sobre a atividade.

https://vimeo.com/334489168?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=28749&fbclid=IwAR2S4RvgcyaFfDdcnkSfbKIbZOGKyK-C-oUlHlsa_iI9iOOc0KpwmfU9xyE
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/2009321352707638?__tn__=-R
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/2009321352707638?__tn__=-R
https://medium.com/@marcellaarruda/city-in-and-environment-i-2fa4f9412d8c
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21 MAI
Fazendo Junto, com Laura Sobral
#fazendojunto #coproduçaodacidade #cogovernanca 
#cidadepress 
São Paulo, SP
Apresentação na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo de ferramentas de 
cooperação entre cidadãos e administração 
pública para a melhoria da qualidade de vida 
nas cidades. A palestra foi baseada na sua 
pesquisa “Doing it Together – cooperation 
tools for the city co-governance”, desenvol-
vida nas cidades de Berlim, Lisboa, Madri e 
Bolonha.
A prévia do livro resultante da pesquisa está 
disponível em inglês no nosso site. Agrade-
cemos a oportunidade à Marina Helou e ao 
Pedro Markun. Para saber mais sobre o even-
to, acesse o link do post.

8-22 MAI
Dispositivo Ativador de Espaços Públicos - Gravação 
Programa Conexão Maker / Canal Futura
Barão Di Sarno, Alexandre Ribeiro, Alix de Parades, Fabíola 
Bergamo,  Luis Felipe Abbud e Ursula Troncoso
#conexaomaker #maonamassa # mobiliariourbano #ocupa-
caoespaçopublico #dispositivoativador #canalfutura

O Dispositivo Ativador de Espaços Públicos, 
mobiliário urbano multiuso para promover 
e ativar a ocupação dos espaços públicos 
criado pelo A Cidade Precisa de Você, foi um 
dos projetos selecionados para exibição no 
Conexão Maker, reality show produzido pela 
@cinegroupbr, exibido no #canalfutura. Ao 
longo de 13 episódios, o programa mostrou o 
desenvolvimento de 26 projetos de tecnolo-
gia que lidam com questões sociais.
O programa foi ao ar em outubro de 2019. 
Mais informações no vídeo e no post. 

https://www.acidadeprecisa.org/doingittogetherbook
https://www.facebook.com/eusouhelou/?__tn__=K-R&eid=ARCPshPS0OHXiF-2NoNijjFTWRuukl2k42BLxz1-cHzATO2PifQqibeRCS81PS_eL9oa0Wc7_aKtcqru&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbOFdTQrmezoPtIDpwbIg2JqyyHHKoeUwpJ-w8CzKhevGtySifUsaNGTR96rxtDvfwD3BwgX2ES32ysTMGjd6AL3AJ2w_VPrdC0rHgtP2JlB_p42CHYkOjBOpfVFVjqhfWDqU64tQrA6PwrEJfkSNOOcPNF2mwwOF1mhrwVINHIpQvVYe-EVhZ2FLjfpkZJSrVK8N3x-INCUdeSzCWPE3rgsWGFMm5SmonTAsgtBxe8uuYy89yn0eJjp9U0UWFl3je1mS-P0fhUyaDUBcXTwWvYILeilBy-1mojAha8c9fDh5Blm5lVtnjFNnRG3U8GHuOGPCl-s-oDRq9Ky1fmkNNdTk6
https://www.facebook.com/pedromarkun/?__tn__=K-R&eid=ARAjZn513pYNBFJKcK7BBZgqox1v1VkN73qvIysiC5dXZlY97aazGeACI0Fq7bnidXIcLOZWxIOsFJQx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbOFdTQrmezoPtIDpwbIg2JqyyHHKoeUwpJ-w8CzKhevGtySifUsaNGTR96rxtDvfwD3BwgX2ES32ysTMGjd6AL3AJ2w_VPrdC0rHgtP2JlB_p42CHYkOjBOpfVFVjqhfWDqU64tQrA6PwrEJfkSNOOcPNF2mwwOF1mhrwVINHIpQvVYe-EVhZ2FLjfpkZJSrVK8N3x-INCUdeSzCWPE3rgsWGFMm5SmonTAsgtBxe8uuYy89yn0eJjp9U0UWFl3je1mS-P0fhUyaDUBcXTwWvYILeilBy-1mojAha8c9fDh5Blm5lVtnjFNnRG3U8GHuOGPCl-s-oDRq9Ky1fmkNNdTk6
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/photos/a.1464995517140227/2019046768401763/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=524046471473109
https://www.facebook.com/gabi.agustini/posts/10219283185488065?__tn__=H-R
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19 JUN
Palestra de Laura Sobral “Doing it together” no 
Festival We Make the City com o Parkhuis de Zwijger
#wemakethecity #cidadeinclusiva #laurasobral #thepowerof-
thepeople #commonground
Amsterdã, Holanda

Quem faz parte do We (Nós) no WeMakeThe-
City e quem se beneficia com sua produção? 
Durante esta conferência, repensamos os 
papéis e a responsabilidade dessas partes 
interessadas e discutimos a produção e a 
distribuição de valor que vêm com ela. Entre 
outros, estiveram presentes no debate Manu 
Claeys (StRaten-general), Indy Johar (00, Dark 
Matters Laboratories), Laura Sobral (Doing it 
Together) e Charles Landry (Creative Burocra-
cia Movement).
O WeMakeThe.City se origina da experiência 
de que a verdadeira inovação só pode ser 
estabelecida trabalhando em conjunto com 
o governo, empresas (pequenas, médias e 
grandes), instituições de conhecimento, orga-
nizações da sociedade e, por último, mas não 
menos importante, o cidadão. Como e quan-
do podemos usar a cocriação e a democra-
cia participativa como estratégias para uma 
cidade mais inclusiva; e como financiamos a 

cidade de, para e por todos nós?
Laura Sobral participou da mesa de debate 
“The Power of the People” e com a palestra 
“Doing it Together: cooperation tools for the 
city co-governance”. Mais informações no site. 

11 JUN
Palestra de Laura Sobral “Doing it together” no 
painel Creative Bureaucracy na Placemaking Week 
Europe 2019
#fazendojunto #doingittogether
La Marina de Valencia, Valência, Espanha

A palestra foi baseada na pesquisa “Doing it 
Together – cooperation tools for the city co-
-governance” desenvolvida por Laura Sobral 
no último ano e meio nas cidades de Berlim, 
Lisboa, Madri e Bolonha. A pesquisa foi orga-
nizada no livro “Doing it Together – coopera-
tion tools for the city co-governance”, que foi 
publicado em Berlim pela ZKU Press. Confira 
a publicação com as atividades do evento. 

https://wemakethe.city/production/common-ground
https://drive.google.com/file/d/15iiqwseGUOEkps-K7zEYVDSvq1No3BD3/view?fbclid=IwAR3o2W0hTH60eiv24QwcAkiJde7cN7Wi2O8N-lMuXIPI3MfooyPeS94HUDY
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21 JUN
Doing it together: urban collaboration in Brazil
#wemakethecity #laurasobral #urbancollaborationinbrazil 
#dutschculture #reinodospaisesbaixos
Amsterdã, Holanda
Especialistas brasileiros elaboram sobre 
como a cidadania ativa, a cultura e o patrimô-
nio no Brasil podem reconectar os cidadãos 
aos espaços públicos das cidades. Com Lau-

ra Sobral, Washington Fajardo, Nanna Stolze e 
Ron Santing. Organizado por Josine Backus e 
Ioana Stanescu. Mais informações no vídeo e 
no site. 

6-7  JUL
Palestra e Workshop “Do it Yourself Doing it 
together” no Festival N2025
#doingittogether #Nuremberg #laboratoriocultural 
#N2025talks #N2025Workshop
Nuremberg, Alemanha

Laura Sobral palestrou no evento N2025 
Talks | Do it yourself Doing it together sobre 
o desenvolvimento urbano cultural, e liderou 
o workshop de mesmo nome sobre o desen-

volvimento urbano cooperativo. O evento foi 
realizado no Künstlerhaus im KunstKultur-
Quartier Gruppe N•Ort. 

https://wemakethe.city/production/doing-it-together-urban-collaboration-in-brazil
https://dutchculture.nl/en/events/doing-it-together-urban-collaboration-brazil-0
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12 AGO
Workshop de Mobilidade Urbana
#mobilidadeurbana
São Paulo, SP
Workshop para os colaboradores da Sunset 
Marketing conduzido por Barão Di Sarno, com 

a participação de Alix De Parades e Guilher-
me Gambier Ortenblad. 

8 AGO
Workshop Cidade Educadora
com Marcella Arruda
#educacaourbana #espacosverdes #articulacaocomunitaria 
#direitoacidade #cidadeeducadora
Salvador-BA
Parte de uma ação de intercâmbio promovida 
pelo Fundo Socioambiental CASA, que levou 
a Salvador representantes das organizações 
do Rio de Janeiro (Horta Inteligente) e de São 
Paulo (Instituto A Cidade Precisa de Você) 
para visitas a escolas que participaram do 
projeto Escola Verde com Afeto, do Canteiros 
Coletivos. No entorno das escolas públicas 
de Salvador, o processo transformou pontos 
de lixo em jardins, criou espaços verdes com 
afeto e de produção de comida na cidade. 
Foi prestada uma consultoria às escolas, 
reconhecendo as conquistas das transforma-

ções de locais onde antes havia depósitos 
irregulares de resíduos, e trocadas experiên-
cias sobre recuperação de áreas públicas e 
implantação de agroflorestas em comunida-
des de baixa renda. Por fim, fechamos este 
grande encontro com o Workshop Cidade 
Educadora, realizado no Parque Social com 
apoio estrutural da Secretaria de Sustentabili-
dade, Inovação e Resiliência (SECIS) de Sal-
vador, com diálogos e práticas sobre direito à 
cidade, articulação comunitária e bombas de 
sementes. Mais informações no link do even-
to, no vídeo e na reportagem do Correio.

https://www.facebook.com/events/344413399805774/
https://www.facebook.com/events/344413399805774/
https://www.youtube.com/watch?v=Vtgk5hu3408&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hLfqyL3AnqC5b3yVa2pRBiP7KeTD5RQKaZQlGwwfS2yg8EVQEQ1HKxwo
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/workshop-reune-experiencias-de-transformacao-de-espacos-publicos/?fbclid=IwAR0EABecDyGDLXaXeB17a9lJdqp2fxn5IFQPBa5xcf9ETqYhru2fyYneVTA
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26 AGOSTO
II Workshop Gustavo Penna 73/23 | Cidade 
Abrangente
São Paulo,SP

O workshop do projeto GP 73/23 teve como 
tema “Cidade abrangente - Uma nova visão 
da metrópole”, no qual Marcella Arruda parti-
cipou com os demais debatedores: Guilher-
me Wisnik, Luís Antônio Jorge, Mariana Bar-
ros, José Police Neto, Bruno Castilho, Carla 
Caffé, Fernando Serapião, Natália Garcia, 
Ciro Pirondi, Thiago Correa, Agnaldo Farias e 

Gustavo Penna. A proposta foi refletir sobre as 
questões que envolvem as grandes metró-
poles no século 21, tendo como foco o ponto 
de vista das pessoas, das conexões criadas 
entre elas e a cidade e, sobretudo, como o 
arquiteto pode se colocar como um mediador 
nos desafios da cidade contemporânea. Saiba 
mais na página do evento.

21 SET
Curso SMART CITIES: Design para cidades do futuro
Barão de Sarno e Instituto Europeo De Design
#smartcities
São Paulo,SP
Barão Di Sarno foi um dos professores do 
curso Smart Cities: Design para cidades do 
futuro, curso aberto promovido pelo Istituto 
Europeo De Design. O enorme crescimen-
to urbano e a grande evolução tecnológica 
transformaram definitivamente o modo de 
viver nas cidades. O design para as cidades 
do futuro contribui para um desenvolvimento 

mais sustentável, com o uso inteligente de 
recursos, maior eficiência operacional, inclu-
são social e melhoria na qualidade de vida.
O Instituto A Cidade Precisa de Você é par-
ceiro do Istituto Europeo De Design de São 
Paulo em atividades para a promoção da 
construção de cidades mais sustentáveis e 
inteligentes. Link do post.

26-28 AGO
Mulheres na Cidade
Laura Sobral e Cynthia Domenico
#SescConsolacao #mulhernoespaçopublico 
#mulheresnacidade
São Paulo,SP

Vivência conduzida por Laura Sobral e Cyn-
thia Domenico no Sesc Consolação sobre a  
relação das mulheres com os espaços públi-
cos da cidade. Realizado em três noites, as 

participantes caminharam pelo entorno do 
Sesc Consolação e fecharam a atividade com 
uma roda de conversa sobre suas impres-
sões. Mais informações no site do Sesc. 

https://www.facebook.com/events/359928271608882/
https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/posts/2092796267693479?__tn__=-R
https://www.sescsp.org.br/programacao/198068_MULHERESNACIDADE?fbclid=IwAR0-Hd-f8LLNuOp1x11QsxzQiYFeFFNcKXfz8OeSsjwgkJgHbQ83s_0ZmkI
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26 SET
Minicurso: Práticas de Participação Urbana e Direito 
à Cidade
Com Ursula Troncoso na XVII Semana de Relações 
Internacionais da PUC-SP.
#educacaourbana #direitoacidade
São Paulo,SP
Novos fatores incidem nas realidades nacio-
nais e no cenário internacional, gerando de-
safios de atuação das cidades nas Relações 
Internacionais. Entre as periferias e o centro; o 
urbanismo e a especulação imobiliária; entre 
o privado e o social; para onde caminham 
nossas políticas públicas e ações coletivas? A 
construção de uma vida urbana democrática, 

integrada e de qualidade é uma luta de todos 
e para todos.
No minicurso, Ursula Troncoso abordou práti-
cas de participação urbana e direito à cidade, 
lembrando que as crianças devem fazer parte 
das nossas decisões. Mais informações no 
post do Facebook.

25-27 SET
4º Encontro de Urbanismo Colaborativo
#cogovernanca #fazendojunto #futuroscoletivos
Belém, PA

Belém sediou o 4º Encontro de Urbanismo 
Colaborativo, organizado pelo Instituto Courb, 
em que se discutiu a cogovernança das 
cidades. A oficina “Ferramentas para a Cogo-
vernança de Cidades, com Laura Sobral, foi 
aberta a organizações da cidade, cidadãos 

ativistas e estudantes. É possível assistir à 
oficina em vídeo no link do Facebook.  
O workshop “Criando Futuros Coletivos”, com 
Marcella Arruda, encerrou o encontro. Para 
saber mais, veja fotos do evento e acesse a 
página oficial do encontro. 

https://www.facebook.com/acidadeprecisadevoce/photos/a.1464995517140227/2103320646641041/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=493926678106399
https://www.facebook.com/labdacidade/photos/a.377769619401667/679893815855911/?type=3&theater
http://www.courb.org/pt/4-courb-belem/?fbclid=IwAR0EX9UWIWW2pZPUCqUpT5gERNQYsy2aWxGiING4N084Y7vkurCSqc1vPAk
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02 OUT
Participação na mesa: Smarts + Humanas: a 
inteligência que nos afeta no Rec’n’Play Festival
Barão Di Sarno e SEBRAE
#smartcities #cidadeinteligenteehumana 
Recife, PE
Um novo olhar sobre o que apontam as ten-
dências para as cidades inteligentes e hu-
manas, novas economias e sociedades mais 
sustentáveis e responsáveis. O painel abor-
dou o tema “Cidades Inteligentes, inovação e 
sustentabilidade” a partir da leitura de em-

07 OUT
XXI Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
#BienaldeChile
Santiago, Chile

Um dia inteiro da Bienal foi dedicado a São 
Paulo, como cidade convidada do evento 
que busca enfocar os aspectos comuns e 
cotidianos da sociedade. A arquiteta chilena 
Paula Monroy, em colaboração com Marcella 
Arruda (Instituto A Cidade Precisa de Você) e 
Helena Cavalheiro, apresentou uma série de 
projetos urbanos, artísticos e arquitetônicos 
que abordam a classe média paulistana com 
a proposta “Diálogos e Limites”.
A seleção das obras nas chamadas da Fei-
ra de Arquitetura Livre incluiu um trecho da 
dissertação de mestrado de Laura Sobral 
“Isso não é um evento”, na categoria pesquisa 
sobre espaços históricos e públicos que bus-
cam fomentar novos usos e atividades. 

preendedores e de pesquisadores que estão 
na linha de frente dessas reflexões em suas 
consultorias, empreendimentos, produtos e 
serviços. Mais informações sobre o festival na 
página do evento. 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/926593/arte-y-arquitectura-en-el-dia-de-sao-paulo-ciudad-invitada-de-la-xxi-bienal-de-arquitectura-de-chile
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/926593/arte-y-arquitectura-en-el-dia-de-sao-paulo-ciudad-invitada-de-la-xxi-bienal-de-arquitectura-de-chile
https://www.facebook.com/recnplayfestival/
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10 OUT
Vaga Viva
Realização: Sesc Consolação
#urbanismotatico #direitoacidade #vagaviva #parklets 
#maonamassa
São Paulo, SP  
Criação coletiva da construção e da ocupa-
ção temporária de uma Vaga Viva no entorno 
do Sesc, em que tivemos uma roda de con-
versa com Guilherme Gambier Ortenblad, 
Fabian Alonso e Laura Sobral abordando 
urbanismo tático, direito à cidade, vaga viva e 
parklets. A Vaga Viva é uma ocupação espon-

tânea e temporária de um espaço destinado 
aos carros, transformando-o em área de con-
vivência e lazer da população. Seu objetivo é 
gerar reflexões sobre o uso atual do espaço 
urbano e valorizar o pedestre. Mais informa-
ções no site do Sesc. 

10 OUT
Workshop UseSP
Universidade São Judas Tadeu, campus Móoca
#direitoacidade #memes #leisdoespaçopublico #usesp
São Paulo, SP  
No workshop USE SP memeria, além de 
aprender mais sobre as principais leis e pro-
cedimentos que regulam o uso dos espaços 
públicos de São Paulo, os participantes tam-
bém as traduziram em memes, para compar-
tilhar melhor as informaçõs e democratizar o 
conhecimento, incentivando o uso criativo da 
cidade. A oficina para alunos da universida-
de São Judas foi realizada por Laura Sobral, 
Pedro Markun e Gabriela Juns. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/205502_VAGA%2BVIVA%2BTEMPORARIA?fbclid=IwAR1Yca0lQHAoqFbpwx9lZ9y0PQBhhYpyR2bxDGxNjmWm1LR3R7mjhVCUV9Q
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22-26 OUT
Seminário Direito ao Corpo na Cidade 2019
#corponacidade
Rio de Janeiro, RJ 
Marcella Arruda participou na curadoria e na 
coorganização do seminário Direito ao Corpo 
na Cidade 2019 :: Ninhos para Outros com o 
Coletivo em Silêncio, no Centro Municipal de 
Arte Hélio Oiticica. Os temas debatidos foram 

arquitetura prisional – projeto para presídios 
verticais, e o PL 787.2018 municipal – Direito à 
Moradia, Trabalho e Cultura para pessoas em 
situação de privação de liberdade, egressos e 
familiares do sistema prisional. 

07 NOV
Lançamento do VivaCidade Senac
Laura Sobral
#cidadescirculares #futuroscoletivos #vivendojuntos 
#vivacidadesenac #cidadaniaativa
Taboão da Serra, SP
O primeiro workshop do programa VivaCida-
de, com o tema “Vivendo Juntos” foi realizado 
para os estudantes e equipe do Senac na 
unidade de Taboão da Serra. O VivaCidade, 
preparado pelo Senac e pelo Instituto A Cida-
de Precisa de Você com todo o carinho, tem 

como tema ‘Vivendo Juntos’, e pautou para 
dezembro atividades em todas as unidades 
do Senac SP sobre cidadania ativa, direito à 
cidade, cidades circulares e futuros coletivos, 
e muito mais. A curadoria e a conceituação é 
de Laura Sobral. 

13 NOV
Festival ODS - Oficina Fazendo Junto
Marcella Arruda com realização da Agenda Pública
#ODS11 #fazendojunto #politicaspublicas #cidadaniaativa
São Paulo, SP
Participamos do Festival ODS com a oficina 
“Fazendo Junto: ODS11 na prática – políticas 
públicas de desenvolvimento local sustentá-
vel”, coordenada pela Marcella Arruda. Como 
construir cidades e comunidades sustentá-
veis (ODS 11) através de parcerias e colabo-
ração (ODS 17)? A partir da apresentação do 
Modelo de Desenvolvimento Local Comuni-
tário e Sustentável, que vem sendo desen-
volvido pelo Instituto A Cidade Precisa de 
Você, partindo de espaços e equipamentos 
públicos como palco de articulação comuni-
tária e democracia em ação. Acreditamos ser 
fundamental relacionar infraestruturas flexí-
veis e modos de ação coletiva descentraliza-
dos, com o fomento de políticas públicas que 
suportem a construção de capacidade comu-

nitária e fortalecimento territorial descentra-
lizado: conectar micro e macro urbanismos 
com uma educação para a cidadania ativa, 
prototipação de soluções locais inovadoras 
e desenvolvimento de modelos de cogover-
nança para a criação de cidades sustentáveis, 
resilientes, democráticas e inclusivas.
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19 NOV
IHP CITIES Environment and Health - Cidade e Saúde
Marcella Arruda e José Vieira
#ecobairro #gestaocompartilhada #vivenciadacidade
São Paulo, SP
Como parte do programa de aprendizado 
experiencial com estudantes do Internatio-
nal Honor Program – SIT do Cidade e Saúde, 
Marcella Arruda e José Vieira visitaram inicia-
tivas de gestão compartilhada na zona Oeste 
de São Paulo - a praça da Rainha da Paz, a 
Horta das Corujas e a praça Waldir Azeve-
do - para entender o movimento das vilas do 
entorno (Vila Ida, Vila Jataí e Vila Beatriz), e o 
conceito de Ecobairro na prática. A vivência 
teve participação de Thais Mauad, falando 
sobre composteiras, e de Mauricio Oliveira, 
falando sobre  águas. Fotos sobre a atividade 
no post do Facebook. 
 

28 NOV
Metricis: indicadores de impacto socioambientais
Realização: Insper
#medicaodeimpacto #indicadoressocioambientais
São Paulo, SP
Marcella Arruda participou da oficina “Metri-
cis”, do Insper, de indicadores socioambien-
tais, onde apresentou o trabalho do Instituto 
A Cidade Precisa de Você na Brasilândia, na 
presença de Paula Galeano da Fundação 
Tide Setubal e de integrantes do Praças.co, 
entre outros. Foi realizada uma apresentação 
inicial da Vox capital, um fundo de gestão de 
impacto, baseado na teoria da mudança – as 
estratégias, metas (resultados intermediários 
das atividades) e efeitos (resultados para a 
sociedade). Como calcular a multidimensio-
nalidade e perenidade das ações (resultados 

intermediários e efeitos – avaliação focada 
no uso), o potencial de sequestro de carbono 
(permeabilidade), o investimento em saúde 
(mobilidade ativa e alimentação), a geração 
de renda (microempreendedores), a coesão 
social/engajamento e mobilização social, a 
segurança/presença de diversidade de ato-
res, a democracia/acesso a serviços/direitos 
e a participação/poder, além da qualificação 
e uso do espaço público.
O Insper disponibilizou um guia sobre o tema 
e o vídeo da oficina. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157976633527848&set=pcb.1655244747940023&type=3&theater&ifg=1
https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2018/09/Guia-Avaliacao-Impacto-Insper-Metricis-portugues.pdf
https://www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/metricis-indicadores-socioambientais/?fbclid=IwAR1MaITpJ1Lh1hml2qE6qv5kIjKTJcRsLroMzCeGb8xv7iZgULwY81Lvu_k
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01 DEZ
IHP CITIES Environment and Health - Cidade e Saúde
Marcella Arruda
#ocupacaoartistica #vivenciadacidade
São Paulo, SP
No programa de aprendizado experiencial 
com estudantes do International Honor Pro-
gram – SIT do Cidade e Saúde, Marcella Arru-
da visitou com o grupo a Ocupação Ouvidor 
63, uma ocupação artística e de moradia 
de artistas de toda América Latina, bem no 
centro de São Paulo, com atividades culturais 
e educativas. Foram recebidos pelos morado-
res e artistas Rose, Anna e Carlinhos. Os artis-
tas fazem diversas ações sociais em favelas 
e nas periferias, com crianças. Há também 
relação com os espaços públicos da cidade, 
como a Praça Roosevelt, na qual a comuni-

02 DEZ
Curso de Cidadania Ativa - Exercitando o direito à 
Cidade
Marcella Arruda
#direitoacidade #cocriacaodecidades 
#ocupacaodoespacopublico
São Paulo, SP
A aula aberta do curso Cidadania Ativa 
– Exercitando o Direito à Cidade reuniu 
associados do Instituto A Cidade Preci-
sa de Você, estudantes de urbanismo, 
representantes de coletivos que atuam 
na cidade para conhecer as experiências 

de cocriação de cidades e de vitalização 
de espaços na cidade. Direito à cidade e 
ocupação de espaços públicos foram o 
foco do curso. Realizado em parceria com 
Questto|Nó, na divulgação e cessão do 
espaço. 

dade do circo se encontra toda quarta feira. 
Mais imagens no post do Facebook. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158014054747848&set=pcb.1668089789988852&type=3&theater&ifg=1


29

12 DEZ
Facilitação da Sessão Participativa do PDM - Ações 
Experimentais
Laura Sobral
#cogestao
Maia, Portugal
Laura Sobral foi uma das facilitadoras Sessão 
Participativa do Plano Diretor Municipal (PDM) 
– Ações Experimentais na cidade de Maia, 
em Portugal, dando apoio posterior ao poder 
público para a implementação das atividades 
encaminhadas. 
A Câmara Municipal de Maia está elaborando 
a segunda revisão do Plano Diretor Municipal. 
A metodologia de construção da revisão é 

uma oportunidade para envolver os cidadãos 
e as principais organizações da comunidade 
para definir as linhas estruturantes do futuro 
desejado para o município. Esta sessão marca 
o encerramento da Fase 3 (propostas) e prevê 
a exibição dos resultados e a discussão sobre 
as ações experimentais.
O convite foi feito por José Carlos Mota, da 
Universidade de Aveiro.
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A Cidade Press é o selo de publicações do Instituto A Cidade Precisa de 
Você. Este selo compartilha conhecimento com projetos open source 
com licenças creative commons.

Inovação Social e Participação Cidadã: a ativação do 
Parque Linear do Canivete
Artigo de Marcella Arruda para Archdaily Brasil

Arquitetura para autonomia: ativando territórios 
educadores
Publicação bilíngue com o conteúdo do seminário internacional organizado pelo 
A Cidade Precisa de Você e pela Escola Sem Muros, apoiado pelo CAU/SP. A 
publicação está disponível em versão impressa e on-line. 

Do uso temporário de Espaços Públicos Rumo a uma 
Cidade Co-criada (From Temporary Use of Public Spaces 
Towards a Co-created City)
Artigo de Laura Sobral no livro “Our City? Countering Exclusion in Public Space”, 
nova publicação da STIPO em colaboração com o Projeto para Espaços Públicos, 
lançado no evento Placemaking Week Europe 2019, em Valência, Espanha. O 
livro está disponível em versão impressa e on-line.

Publicações

https://www.archdaily.com.br/br/909315/inovacao-social-e-participacao-cidada-a-ativacao-do-parque-linear-do-canivete?fbclid=IwAR0yOM0JEfOKuSrIYaAbdt0qYtVK6XcH-YQulUM5gi3hxVXdovVBIb7e_rY
https://www.archdaily.com.br/br/909315/inovacao-social-e-participacao-cidada-a-ativacao-do-parque-linear-do-canivete?fbclid=IwAR0yOM0JEfOKuSrIYaAbdt0qYtVK6XcH-YQulUM5gi3hxVXdovVBIb7e_rY
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-arquitetura-para-autonom
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-arquitetura-para-autonom
https://stipo.nl/app/uploads/2020/04/OUR-CITY-E-book.pdf
https://stipo.nl/app/uploads/2020/04/OUR-CITY-E-book.pdf
https://stipo.nl/app/uploads/2020/04/OUR-CITY-E-book.pdf
https://www.archdaily.com.br/br/909315/inovacao-social-e-participacao-cidada-a-ativacao-do-parque-linear-do-canivete?fbclid=IwAR0yOM0JEfOKuSrIYaAbdt0qYtVK6XcH-YQulUM5gi3hxVXdovVBIb7e_rY
https://www.acidadeprecisa.org/publicacao-arquitetura-para-autonom
https://stipo.nl/app/uploads/2020/04/OUR-CITY-E-book.pdf
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Balanço 2019 

Associação A Cidade Precisa de Você
CNPJ 22.636.045/0001-90
CCM 518.637-19
CRCE 0215/2019
Avenida Pompéia, 723
São Paulo-SP
www.acidadeprecisa.org
contato@acidadeprecisa.org

Gestão Financeira

https://30bc2efa-73ce-468f-8138-a93f902ee196.filesusr.com/ugd/33dfe0_96c776c87d534a76897fd0c91afa1129.pdf
https://30bc2efa-73ce-468f-8138-a93f902ee196.filesusr.com/ugd/33dfe0_96c776c87d534a76897fd0c91afa1129.pdf
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Parceiros
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