








introdução
 O isolamento provocado pela pandemia da SARS-CO-
VID-19 impactou fortemente as atividades presenciais do Ins-
tituto A Cidade Precisa de Você.  
 Por outro lado, a frequência ao espaço público ganhou 
pautas, e a população dimensionou o quanto ele é importan-
te como espaço de troca, para o bem-estar das pessoas, a 
saúde, a convivência e o lazer. Em maio, realizamos a ampla 
pesquisa “Como a Covid está mudando sua relação com a 
cidade”, junto com a Rede Brasileira de Urbanismo Colabora-
tivo, da qual o Instituto faz parte. De abril a julho, criamos a 
campanha e a publicação #saudadedarua, analisando os dife-
rentes impactos do isolamento urbano. Como enfrentamento 
à Covid, prototipamos um jogo de solo para brincar na cida-
de mantendo a distância sanitária segura.   
 Nos ambientes virtuais, a pandemia contribuiu para uma 
maior presença do Instituto em outros territórios e fóruns, 
com palestras, debates, podcasts e comunicação intensa nas 
redes sociais. 
 Foi também um ano oportuno para buscar a sensibiliza-
ção e o comprometimento de candidatos às eleições muni-
cipais sobre modelos de gestão compartilhada com a socie-
dade civil para a melhoria da qualidade de vida em nossas 
cidades. A Carta às Candidaturas foi assinada por sete candi-
datos à prefeitura, três deles eleitos, e 29 candidatos a verea-
dor, nove deles eleitos.

sobre
 O Instituto A Cidade Precisa de Você acredita na impor-
tância dos espaços públicos e na participação cidadã para a 
cocriação das cidades. Como instituição sem fins lucrativos, 
fundada em 2015, tem a finalidade social de ativar os espaços 
públicos para construir cidades mais justas, democráticas e 
sustentáveis. 
 Integra a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, 
que reúne organizações que trabalham com os mesmos ob-
jetivos, de Norte a Sul do País, potencializando sua atuação.



principais
projetos



saudade de rua
 Em um exercício de reflexão e síntese ao redor das 
questões que nos atravessam durante o isolamento, associa-
dos do Instituto Precisa de Você escreveram artigos, depois 
agrupados em uma publicação, que provocam o pensamento 
do significado do espaço público no período de isolamento 
social.
 A ideia começou com a provocação de Carolina Guima-
rães, com o texto “Nunca sentimos tanta falta do espaço pú-
blico”. A partir disto, surgiu o #saudadedarua: uma campanha 
que provoca o pensamento do significado atual do espaço 
público. Outras reflexões vieram decorrentes deste chamado. 
“A descoberta do que é de fato inadiável”, de Laura Sobral, faz 
uma reflexão ao redor dos espaços públicos urbanos. A pro-
posta de Karen Martini analisa “O que os espaços virtuais nos 
informam sobre nossos espaços públicos?” e qual o impacto 
do design dos espaços — físicos ou virtuais — no compor-
tamento e formas de relação entre as pessoas. As formas de 
organização não são somente para os adultos, mas, também, 
entender o olhar das crianças nas propostas de Vanessa Es-
pínola em “Criança quer ir pra rua” e de Ursula Troncoso no 
“Outras cidades impossíveis”. O artigo de Manuela Colombo 
aborda as dinâmicas que se estabelecem na cidade quanto 
à comida, consumo e relações que compõem esse ecossis-
tema, com um olhar mais consciente acerca dos “Pequenos 
negócios e produtores locais em foco”. Trazer uma consciên-
cia sobre as relações de consumo e descarte, os serviços e 
pessoas invisibilizados nas cidades é trabalhada no artigo “A 
reinvenção do comum e da vida cotidiana”, de Marcella Arru-
da. Por fim, Barão Di Sarno oferece uma reflexão a partir dos 
desafios que estão sendo encarados e como eles apontam 
caminhos para o desenvolvimento urbano em “A cidade en-
tubada também precisa de cura”. Parte dos artigos foi publi-
cada e permanece disponível no ArchDaily. A publicação com 
todos os textos está disponível nos links ao lado.

>
>
Link

Link

https://www.acidadeprecisa.org/saudadedarua
https://issuu.com/acidadeprecisa/docs/saudade_da_rua_issuu






pesquisa: como a covid está mudando 
sua relação com a cidade?
 Outra iniciativa que se soma à valorização dos espaços 
públicos é a pesquisa realizada com a Rede Brasileira de Ur-
banismo Colaborativo, da qual o Instituto faz parte.
 Realizada entre abril e junho de 2020, sobre o impacto 
da pandemia na relação das pessoas com o uso das cidades, 
a pesquisa analisou 2.768 respostas de 366 cidades das cin-
co regiões do Brasil. Foi um experimento de produção de 
conhecimento a partir do esforço em rede de agentes da so-
ciedade civil, com recursos próprios, conciliando o ímpeto 
ativista com o rigor científico. 
 A pandemia nos deu uma oportunidade de reflexão so-
bre os modos de habitar e a organização — hoje desigual — 
da nossa sociedade.
 Destaca-se que, em todo o mundo, as cidades têm 
aproveitado o contexto da pandemia para a promoção da 
mobilidade ativa, a fim de oferecer uma nova alternativa de 
transporte, na medida em que as atividades econômicas vol-
tam ao normal. Torna-se central o favorecimento da mobilida-
de ativa nos sistemas de transporte, em especial a bicicleta, 
no cenário pandêmico. No entanto, o caminhar, cuja adesão 
apresenta um padrão crescente, precisa ser igualmente for-
talecido e visibilizado. Isto requer o aumento da arborização 
urbana e contato com a Natureza, elemento-chave para o 
conforto ambiental dos espaços públicos e resiliência frente 
às mudanças climáticas. Com isso, as ruas tornam-se espaços 
mais atrativos e agradáveis para quem nelas transita. Da mes-
ma forma, é de grande importância o aumento da acessibili-
dade ao lazer e fruição ao ar livre por modos ativos, através 
da ampliação do acesso aos parques e praças, bem como 
pela abertura de ruas para a convivência.
 Abraçando a complexidade das diferentes dimensões 
do impacto desta pandemia, a Rede Brasileira de Urbanismo 
Colaborativo compreende que o momento pós-crise sanitá-
ria global exigirá transformações comportamentais e de in-
fraestruturas urbanas, de modo que as sociedades possam 
encontrar modelos de regeneração ecologicamente viáveis e 
socialmente justos.

>
Link

https://fe8f5f50-087a-42c6-a8c2-e654d425f414.filesusr.com/ugd/b199a0_e458d9dfc0b84dd9b2942c8e9b801e4b.pdf


brincando com confiança
 O jogo de solo foi criado e prototipado durante a crise 
sanitária do Covid-19, para que as pessoas possam frequentar e 
brincar nos espaços públicos, interagindo com segurança.
Premiado pelo edital Volver a la calle, do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID, o jogo foi formulado de maneira que 
os jogadores mantenham o distanciamento seguro de 1,5 m uns 
dos outros, enquanto brincam juntos, promovendo relações de 
afeto, compreensão, interdependência e empatia. Os jogos su-
geridos desafiam os jogadores a observar e propor o que pode 
ser melhor na cidade e no local do tabuleiro. É um jogo em es-
cala humana, onde as pessoas jogam com seus próprios cor-
pos, não necessitando de nenhum acessório. É replicável em 
qualquer território, com um tabuleiro de fácil execução e regras 
disponibilizadas no link: https://www.acidadeprecisa.org/brin-
candocomconfianca, em um aplicativo e em redes sociais, além 
de sinalizadas próximas aos tabuleiros em espaços públicos.

Em novembro, BRINCANDO COM CONFIANÇA foi finalista do 
concurso “Games for Change America Latina”.

>
Link

https://www.acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca
https://www.acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca
https://www.acidadeprecisa.org/brincandocomconfianca




carta às candidaturas
 Motivada pelo cenário atual das cidades brasileiras, em 
especial a carência de espaços públicos de qualidade, a de-
ficiência de canais de diálogo entre o poder público e a so-
ciedade civil, a ausência de espaços de participação social 
deliberativos e a falta de investimento para projetos descen-
tralizados, a Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, inte-
grada pelo Instituto, elaborou a CARTA ÀS CANDIDATURAS, 
buscando alertar os candidatos às eleições municipais para 
as responsabilidades e oportunidades dos representantes so-
bre as possíveis mudanças para as nossas cidades, a partir de 
um modelo de gestão compartilhada, no qual se considera 
como os diferentes atores da sociedade podem cooperar em 
prol da qualidade de vida urbana.
 Ao lado, os cinco artigos com exemplos práticos dos 
pontos que estão destacados na Carta como de grande in-
teresse para a construção de cidades socialmente justas e 
ambientalmente viáveis a partir de 2021.
 Workshop com candidatos, live de discussão dos tópi-
cos e abordagem por e-mail a candidatos compuseram a di-
vulgação, que, por meio das redes sociais, também convidou 
munícipes, coletivos e lideranças comunitárias a customizar 
a Carta para suas cidades, cujo modelo (https://www.rede-
brurbanismocolaborativo.org/atividades) foi disponibilizado 
no site da Redebr.
 A Carta foi assinada por sete candidatos a prefeito, sen-
do três deles eleitos, e por 19 candidatos à vereança, dos 
quais nove foram eleitos.

>
>
Link

Link

https://www.redebrurbanismocolaborativo.org/atividades
https://www.redebrurbanismocolaborativo.org/atividades
https://www.facebook.com/redebr.urbanismocolaborativo/photos/pcb.186230109768106/186229953101455/
https://www.redebrurbanismocolaborativo.org/atividades


cursos, 
debates, 
palestras e 
workshops



podcast #1 papo da cidade_laboratório 
da cidade - 12 mai_belém_pa
 O Papo da Cidade foi um evento presencial para pro-
mover debates sobre situações que influenciam a maneira 
com que as pessoas usam e sentem as cidades, e tornou-se 
um podcast nos tempos de pandemia.
 No episódio de estreia do podcast Papo da Cidade, 
participaram Laura Sobral, arquiteta e urbanista, doutoranda 
em políticas públicas que apoiam o tecido associativo local 
na qualificação de espaços públicos e cofundadora do Insti-
tuto A Cidade Precisa de Você de São Paulo e @isisvieirareal, 
empreendedora e produtora de conteúdo em Belém, recebi-
das por Lucas Nassar, do Lab.
 Na pauta, os impactos do Covid-19 nas cidades, os efei-
tos físicos e psicológicos que seus habitantes estão sentindo 
em diferentes realidades de quarentena, lockdown e adapta-
ção a estas situações e soluções possíveis, e sobre a impor-
tância da colaboração agora e daqui para a frente.

>
Link

https://open.spotify.com/episode/6mwg5h8FHc0Li2QKRj3aw4


diálogos cultura presente - 09 jun_são 
paulo-sp
 A primeira atividade do ciclo “Diálogos Cultura Presen-
te”  teve como tema a “Relação Arte e Cidade: Espaços Públi-
cos Abertos para a Cultura”, promovido pela Secretaria Muni-
cipal de Cultura (SMC) de São Paulo, dentro da série #Cultura 
Presente.
 No debate, os arquitetos Laura Sobral, presidente do 
Instituto, e Marcos Cartum, da SMC, discutiram o acesso e a 
ocupação da cidade por meio da cultura.



curso o direito a outras cidades - 01-04 
jun_rio de janeiro-rj
 Marcella Arruda, Diretora de Projetos do Instituto, ofere-
ceu o curso com apoio ao IAB RJ, com as convidadas Lorena 
Portela, Patrícia Oliveira e Paula Isnard de Maracajá, sobre o 
direito a outras cidades.
 Nos encontros on-line, ao longo de quatro dias, foram 
discutidos temas como o urbanismo do afeto, do feminino, 
da ecologia, da descolonização, através do olhar da EMAN-
CIPAÇÃO, ALIMENTO, ABRIGO e CUIDADO. Estas quatro di-
mensões condensam tecnologias e ferramentas de participa-
ção, produção coletiva de conhecimento, uma economia que 
opera dentro dos limites social e ecológico, redes de solida-
riedade e de comunidade, além de outras linguagens e plata-
formas artísticas. Como nos imbuímos destes saberes popu-
lares para exercitar a imaginação coletiva de outras cidades 
possíveis? Como praticamos nosso direito à cidade criando 
outras formas de habitá-la, que façam sentido e façam sentir?

https://www.facebook.com/marcellaarruda92?__cft__[0]=AZXmrJkTt6fgHZ1Fnjp-2HvCJVzbpw843LuSvnjyiNmqW8rcDJ9nIjgYrB-2Uk2Z5HUEnqtmk5zOIsXYuyZiV07fyOj7pLFBdh1PcQ9iNwIqbu6xfJNKZ94OfO8aHH1chlgBIJ_Ajsb6HSFtrS0ptzqdssI_myypyh19SfSn4D40nwPx7pKUjqSv8MhoSpjd9d0&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/iabrj/?__cft__[0]=AZXmrJkTt6fgHZ1Fnjp-2HvCJVzbpw843LuSvnjyiNmqW8rcDJ9nIjgYrB-2Uk2Z5HUEnqtmk5zOIsXYuyZiV07fyOj7pLFBdh1PcQ9iNwIqbu6xfJNKZ94OfO8aHH1chlgBIJ_Ajsb6HSFtrS0ptzqdssI_myypyh19SfSn4D40nwPx7pKUjqSv8MhoSpjd9d0&__tn__=kK-R


taller social latinoamericano TSL
méxico 2020 - 16 jul méxico df
 Marcella Arruda , Diretora de Projetos do Instituto, par-
ticipou do encontro sobre a construção e proteção de terri-
tórios livres, dentro da realidade colonial e moderna que ha-
bitamos. No encontro, Marcella compartilhou reflexões que a 
acompanham na sua trajetória múltipla desde 2012 em diver-
sos laboratórios e movimentos coletivos. 

https://www.facebook.com/marcellaarruda92?__cft__[0]=AZXmrJkTt6fgHZ1Fnjp-2HvCJVzbpw843LuSvnjyiNmqW8rcDJ9nIjgYrB-2Uk2Z5HUEnqtmk5zOIsXYuyZiV07fyOj7pLFBdh1PcQ9iNwIqbu6xfJNKZ94OfO8aHH1chlgBIJ_Ajsb6HSFtrS0ptzqdssI_myypyh19SfSn4D40nwPx7pKUjqSv8MhoSpjd9d0&__tn__=-]K-R


pdc participatory design conference 
2020 - 31 jul manizales_colômbia
 Apresentação de Marcella Arruda no Congresso na ses-
são Exploratory Papers e submissão de artigo Performing Ci-
tizenship through Design?  para a Participatory Design Confe-
rence, de autoria de Marcella Arruda, Michael Haldrup, Kristine 
Samson.
 Diante dos protestos e conflitos globais sobre direitos 
espaciais, o artigo propõe outra estrutura para o design par-
ticipativo, refletindo sobre o papel do designer nas lutas so-
ciais atuais. A cidadania é algo a ser reivindicado, promulgado 
e realizado, como um potencial para descolonizar a reivin-
dicação universal de participação no design “participativo”. 
Com exemplos de um campo de deportação na Dinamarca e 
um seminário em espaços marginalizados de São Paulo, abor-
damos como designers e ativistas desviam o olhar de fazer 
grupos minoritários participarem do design e, em vez disso, 
trabalham com perspectivas corporificadas e midiatizadas e 
a ética do afeto no processo de design.

https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3384772.3385139
https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3384772.3385139


webinar internacional: abordagens 
inovadoras e práticas criativas em
resposta à pandemia de covid-19 - 13 ago
 Organizado pelo The Journal of Public Space , o 14º we-
binar que faz parte da iniciativa “2020 : Um Ano sem Espa-
ço Público no Quadro da Pandemia COVID-19”, desenvolvida 
pela editora City Space Architecture e pela School of Archi-
tecture-CUHK, teve a participação de Laura Sobral, do Institu-
to, como palestrante. 
O evento teve como anfitriões e moderadores Luisa Bravo, 
City Space Architecture & The Journal of Public Space, Itália 
e Hendrik Tieben, a Universidade Chinesa de Hong Kong, Es-
cola de Arquitetura, Hong Kong. Como palestrantes: David 
McGillivray, Centro Estratégico para a Cultura e Criatividade, 
Universidade do Oeste da Escócia / FESTSPACE, Reino Uni-
do; Ali A. Alraouf, Universidade Hamad Bin Khalifa, Qatar / 
ISOCARP-International Society of City and Regional Planners; 
Clarissa Lim, Instituto de Arte / Hubs for Good do programa 
British Council, Malaysia; Magdalena Rembeza, Universidade 
de Tecnologia de Gda ńsk (GUT), Polônia, além de Laura So-
bral.

>
Link

https://www.facebook.com/JournalPublicSpace/?__cft__[0]=AZWmULr-KgRH1bnQRdZdR8Ql_hfxxzzd4_tX0oidU3qiVcqIQk9wHG8vMifeWyL1xl8JNGqPqdhPQdO4qWv_kJQ7thaazSMUkUigembxd3bSb8nlAlLpZ7nSvehFlJLbcNE8j3rgnuyxHgLof1tyEV3-&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/CitySpaceArchitecture/?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SchoolofArchitectureCUHK/?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/SchoolofArchitectureCUHK/?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/luisa.bravo.design?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/hendrik.tieben.7?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/ISOCARP1965/?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/britishcouncil/?__cft__[0]=AZX_P7k_vclz4cW2C2QGUYwMU_vdBo-SrccAg6PparT2TzVnCVyVHSbHe-jmgFBBUQE3KBjsEt3rGT0CwXRp75bcObjq-KgGa6PxIayMjtSF0KRcDANp87f0q4VCMv-ehZOAbq4vHhK71-lCKhCcjQxJUtXsm2wSrO1lh0PDGJcxwTrVz8QltDTtvGuWbc_GKTmn5n7-TvLtLIc12I0FfCmrI-Qpv-gboxXS4unRmsOPCg&__tn__=kK-y-R
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nE1W104E_I0&list=PLrcH8PpHiZgLr7nJTwoKWwcm42GRSO9tn&index=15&t=0s&fbclid=IwAR3M4yvvQH8jE8cq9p4cJPlUSKb4dw-xguK0evsniu6W76FgDAlA_T3rDjY 




organização parceira da semana do 
caminhar - re-caminhar coletivo 
- 02-08 ago
 A Semana do Caminhar, iniciativa do Sampapé, com o 
tema “Re-caminhar Coletivo”, envolveu  organizações de 14 
Estados e do Distrito Federal para  dialogar, “caminhar” e atu-
ar por cidades mais caminháveis no presente e no futuro, com 
reflexões  sobre os espaços que produzimos coletivamente 
durante e após a pandemia.

>
Link

https://drive.google.com/file/d/1RB4xSx6jo5RRyQcnqE9VlQXGIXQatKXc/view


webinar de lançamento da publicação 
“andar a pé eu vou” - 03 ago
  Do projeto Como Anda, que reúne em profundidade um 
conteúdo inspirador: experiências, táticas e ferramentas para 
apoiar quem defende a mobilidade a pé.
 Participaram do webinar Laura Sobral, do @institutoa-
cidadeprecisadevocê, que compartilhou sua experiência de 
como o ativismo pode influenciar políticas públicas; Flavio So-
ares, da Ciclocidade, consultor em advocacy e responsável 
pela condução das entrevistas e relato das ações que estão 
na publicação; e Wanessa Spiess, da Cidadeapé - Associação 
pela Mobilidade a Pé em São Paulo  @CalçadasSP, represen-
tando a visão do grupo de Engajamento pela Mobilidade a Pé. 
Gabriela Callejas, da Cidade Ativa, que coordenou o Projeto 
Como Anda em conjunto com o Corrida Amiga, fez a condução 
desta conversa e a apresentação oficial da publicação.

https://www.facebook.com/ciclocidade/?__cft__[0]=AZUtiE3cKR-FOgNCjJ14RkNFrSseML6sifhgJUl0QVprufXznJxYYUiF5Ct1rDi0nK1m3PbDZ_KDta9rgoxAgkowTmpu2wQ5TRRMliZp0T3vesLm7dKcB3H85J6e2VYGu6NTnFyakZOsfp1kNiwaMGkMSR3u_VqIyu_oRZewzjgNVI7zaNJkAZf31jDf3CaZUhl5-spI8xSk-LYLqlEGfH9q5vLNK4rfaRGXBM-zRw0AWQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/cidadeapesp/?__cft__[0]=AZUtiE3cKR-FOgNCjJ14RkNFrSseML6sifhgJUl0QVprufXznJxYYUiF5Ct1rDi0nK1m3PbDZ_KDta9rgoxAgkowTmpu2wQ5TRRMliZp0T3vesLm7dKcB3H85J6e2VYGu6NTnFyakZOsfp1kNiwaMGkMSR3u_VqIyu_oRZewzjgNVI7zaNJkAZf31jDf3CaZUhl5-spI8xSk-LYLqlEGfH9q5vLNK4rfaRGXBM-zRw0AWQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/cidadeapesp/?__cft__[0]=AZUtiE3cKR-FOgNCjJ14RkNFrSseML6sifhgJUl0QVprufXznJxYYUiF5Ct1rDi0nK1m3PbDZ_KDta9rgoxAgkowTmpu2wQ5TRRMliZp0T3vesLm7dKcB3H85J6e2VYGu6NTnFyakZOsfp1kNiwaMGkMSR3u_VqIyu_oRZewzjgNVI7zaNJkAZf31jDf3CaZUhl5-spI8xSk-LYLqlEGfH9q5vLNK4rfaRGXBM-zRw0AWQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/corridaamiga/?__cft__[0]=AZUtiE3cKR-FOgNCjJ14RkNFrSseML6sifhgJUl0QVprufXznJxYYUiF5Ct1rDi0nK1m3PbDZ_KDta9rgoxAgkowTmpu2wQ5TRRMliZp0T3vesLm7dKcB3H85J6e2VYGu6NTnFyakZOsfp1kNiwaMGkMSR3u_VqIyu_oRZewzjgNVI7zaNJkAZf31jDf3CaZUhl5-spI8xSk-LYLqlEGfH9q5vLNK4rfaRGXBM-zRw0AWQ&__tn__=kK-y-R


podcast gravidade zero - episódio #5 
design e os impactos na sociedade - 21 
ago
  Barão Di Sarno, designer, sócio-fundador da Questto|Nó 
e vice-presidente do Instituto, foi entrevistado por Victor Vas-
ques para o podcast Gravidade Zerø, do site Com limão, para 
falar sobre o design e seu impacto na sociedade, e abordar as 
implicações da ideia de “human centered design”. Futurista, 
também falou de projeções sobre o mundo em 2050.
Gravidade Zerø é um podcast sobre como imaginamos o futu-
ro, a partir de relatórios, análises de especialistas e uma pitada 
de ficção científica.

>
Link

lançamento da publicação macromicro 
2020 - 25 ago
  Nos últimos anos, A Cidade Precisa de Você participa e 
promove encontros em que são discutidos o cuidado dos es-
paços públicos pelos cidadãos e sua gestão compartilhada, 
com exemplos de experiências e tentativas em âmbito nacio-
nal e internacional. Selecionamos algumas reflexões dessas 
vivências na publicação MACROMICRO2020, sobre o ponto 
de encontro entre macro e micro urbanismo, e quais seriam 
possíveis caminhos a se trilhar nas cidades brasileiras para 
o desenvolvimento de ferramentas cooperativas municipais 
que permitam ou facilitem a gestão compartilhada de espa-
ços públicos entre atores urbanos diversos, especialmente 
entre administração municipal e cidadãos.
 O lançamento do MACROMICRO2020, com uma con-
versa sobre gestão compartilhada, aconteceu pela platafor-
ma Zoom, disponibilizando-se o link da publicação. 
 No diálogo, discutiu-se sobre qual o papel do poder 
público para fomentar as iniciativas cidadãs de cuidado com o 
espaço público e trazer a garantia da infraestrutura necessária 
para a atuação e permanência desses coletivos cidadãos. O 
que se pode aprender com eles para que suas experiências 

>
Link

https://open.spotify.com/episode/4R0YELZRIZCp9euRJ05oiX
https://issuu.com/acidadeprecisa/docs/macromicro2020


possam ser amplificadas por políticas públicas que visam a 
justiça socioespacial, para que esses experimentos possam 
arejar o público e informar o desenvolvimento de tecnolo-
gias administrativas?

beco limpo - 07 out - 30 nov_santos-sp

  Nas palafitas do Dique Vila Gilda, área de maior vulne-
rabilidade em Santos-SP, há a dificuldade de coletar os re-
síduos sólidos por conta das estreitas passarelas. A convite 
da  Abrelpe - Associação Brasileira de Empresas de Limpe-
za Pública e Resíduos Especiais, com jovens da comunidade,  
prototipamos soluções com lixeiras adequadas aos becos, 
viabilizando a coleta e posterior transporte dos resíduos pe-
los próprios moradores até os containers. Foram criados dois 
tipos de lixeiras, instalados em três becos, com seu uso mo-
nitorado pelo período de 30 dias para replicabilidade futura.  
Nas oficinas Mão na Massa também foi feita a escultura de um 
boto, muito emblemática, porque os jovens lamentam que os 
botos não aparecem mais nas palafitas. O resgate dos botos 
começou com uma escultura feita coletivamente.
 Tivemos o apoio do @institutoartenodique, onde foram 
realizadas todas as oficinas.

Equipe: Barão Di Sarno, Bel Mattos, Fabian Alonso, Fernanda 
Tosta, Heloísa Sobral, Lello Di Sarno e  Marcella Arruda.
Comunicação: agência Pituri.

>
Link

https://www.youtube.com/watch?v=5Ev2W4ksvXU




smart city expo latam congress - 13 out_
méxico-df
  Marcella Arruda, Diretora de Projetos do Instituto, par-
ticipou da programação do Smart Cities Expo Latam  Con-
gress, na mesa Resiliência Urbana: o papel das cidades em 
um mundo vulnerável, que abordou a construção e proteção 
de territórios livres, dentro da realidade colonial e moderna 
que habitamos.

>
Link

https://www.facebook.com/marcellaarruda92?__cft__[0]=AZXV8aP2eAmhRv9TebH2p9L3onY56GrEtmdd52DQvhzWyHJEvzX7za9xI_8boPBrQLNjagf1CR07I7Snz7d26oWtNBVDmbB5sAAJ2E8Iqa6tkqJUQV5Ic2myIdZ1pcgLE9LT94cg9um3fbQXb2CCRgHad4bH4EgWL9fWxGJBMS2uWK-5TYby5iHnhFS3irUvNJg&__tn__=-]K-R
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/932864/aga-estudio-republica-portatil-y-marcella-arruda-entre-talleristas-confirmados-del-tsl-mexico-2020?fbclid=IwAR2Y5RORb0B5aTjAQJZsh_yuP8x2ocTQJktNPdfwfRP3suXgTvxSxqR_PdE


10 fórum local project challenge brasil- 
27 out
  Bruno Borges, Gestor Urbano e integrante do Instituto, 
participou do 1º Fórum - Local Project Challenge, desenvol-
vido em parceria entre a Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro e a Columbia University (EUA), fazendo parte do Plano 
Mundial de Aceleração dos Objetivos Sustentáveis (ODS) e da 
Nova Agenda Urbana (NUA).
 No Fórum discutiu-se os desafios e ideias de ação para 
a implementação dos ODS e da NUA em nossa realidade, por 
meio da atuação dos agentes de educação, das profissões 
e da sociedade civil. Bruno falou sobre as melhorias promo-
vidas na horta do Espaço Cultural Jardim Damasceno pelo A 
Cidade Precisa de Você, e como estes elementos podem ter 
uma função pedagógica e também real sobre o território em 
relação à mitigação e adaptação a mudanças climáticas, mo-
bilização local e espaços públicos.

>
Link

>
Link

>
Link

https://drive.google.com/file/d/11E0wnOsObbEw6mKM-FcG78GfU1hX00S_/view?fbclid=IwAR1uW5Ng834Tlh_v4qXP8cEABWOnLj3nzoyrYyRvaFiwxMMtyY7fyWlGu8k
https://youtu.be/CzNh9Y3iKqE?fbclid=IwAR2lalVu9VyL33dd2EiirgdY6mUOi6HzZcgtrn9PDoeCy39dsqBp5p-0nUU
http://bit.ly/LPCBrazil2020


campanha florestas em jogo - 03-15 nov
  A Rede Brasileira de Urbanismo Colaborativo, integrada 
pelo Instituto, através da campanha “isso não é uma simula-
ção” do @engajamundo, participou da ação on-line “Flores-
tas em Jogo”. A campanha, em que os internautas gravaram 
vídeos com proposições, teve por objetivo criar um espaço 
de provocação e debate entre a sociedade e os candidatos 
e candidatas às prefeituras para tratar da relação entre as flo-
restas e a vida nas cidades.

>
Link

participação na rede de impacto do 
documentário “o começo da vida 2: lá 
fora” - nov

  E se perguntássemos para as crianças em que modelo 
de cidade elas gostariam de viver?
 O Instituto a Cidade Precisa de Você acredita que in-
cluir a participação das crianças nos processos de ocupação 
e gestão dos espaços públicos das nossas cidades, além de  
promover a formação de uma cidadania ativa, abre novas 
perspectivas para as cidades do futuro.
 Fazemos parte da rede de impacto do documentário “O 
Começo da Vida 2: Lá Fora”. O Começo da Vida. Junto com o 
Programa Criança e Natureza, do Instituto Alana, e outros par-
ceiros, organizamos alguns conteúdos para convidar a uma 
jornada de reconexão com a coletividade, com a infância, 
com a Natureza, trazendo algumas dicas simples e inspirado-
ras. 
 Acesse o link (https://bit.ly/façaparte-ocdv2-videoma-
nifesto) e cadastre-se para trilhar esses conteúdos conosco. 
Vamos ouvir o que as crianças têm a dizer? Uma cidade pla-
nejada para crianças é uma cidade boa para todos!

>
Link

https://www.facebook.com/watch/?v=1061144404333922
https://www.facebook.com/ocomecodavidafilme/?__cft__[0]=AZUeMoMvfWPwT7SqjDKCLq9fMPucrYxCNTScX9ZxkuuEr4PPiMUHiLS8WmQQX13FCa54vZifO1I-x9f3CP-Enp-V80XtuMEj9xUKRZn9kMfKtIvWQltxr9TowXGtKvxrOVgh0kyp-9d0aJBmBnXW8Wn7l22WetKUufQVAypAdNjX8NVuAKzb0n35aXKaCrQ7mn8&__tn__=kK-R
https://bit.ly/façaparte-ocdv2-videomanifesto
https://bit.ly/façaparte-ocdv2-videomanifesto
https://www.youtube.com/watch?v=9yNv6U02W1M&fbclid=IwAR1uW5Ng834Tlh_v4qXP8cEABWOnLj3nzoyrYyRvaFiwxMMtyY7fyWlGu8k 


e.co.cidade - 22 dez são paulo-sp
 O ciclo de vídeos E.CO.CIDADE é uma parceria do Sesc 
Santana com o Instituto A Cidade Precisa de Você. Neste pro-
jeto, apresentamos iniciativas cidadãs de melhoria urbana na 
região da Brasilândia, Zona Norte da cidade de São Paulo. O 
objetivo do projeto é iniciar e difundir um inventário de boas 
práticas de ações culturais e ecológicas de transformação e 
construção da paisagem da região. O projeto envolve a arti-
culação e divulgação de elementos do território que contri-
buem para o desenvolvimento sustentável, abordando a te-
mática do alimento, das águas e da cultura.

>
Link

>
Link

>
Link

https://www.youtube.com/watch?v=i7IANEwfdY0
https://www.youtube.com/watch?v=qAYystRCFW8&t=166s
https://www.youtube.com/watch?v=VllVmFQwWT8&t=63s
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