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Convidamos você a conhecer 
o MOBILIZE! e a sonhar em 

como ele pode ser replicado 
bem perto de você!
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Idealizado pelo Coletivo MOB - Movimente e Ocupe seu Bairro, o 
projeto busca acender e fomentar a discussão sobre como nós, 
cidadãos, ocupamos nossas cidades, usufruimos de nossas ruas 
e contribuímos para a vida urbana de nossos bairros.

Entendendo a rua como espaço onde ocorrem as trocas, as 
relações interpessoais e os diálogos, se torna imprescindível em 
um contexto de individualização do cotidiando frente aos avanços 
tecnológicos, olhar para o coletivo e repensar nosso estar e 
nosso agir nas cidades.

Dessa inquietação, e carregando conosco a bagagem considerável 
de experiências do grupo, nasce o MOBilize! como metodologia 
de ação com capacidade de replicação em diferentes contextos.

O primeiro momento de aplicação desse instrumento foi em São 
Sebastião-DF, entre 2018 e 2019, experiência relatada a seguir. 
O projeto convidou a comunidade a sonhar como seu bairro 
poderia ser mais agradável e vivo por meio de um processo de 
engajamento e mobilização. Usamos da instigação e do exemplo 
físico de intervenção em uma praça da cidade para demonstrar o 
poder de transformação do coletivo.

Nosso desejo é que essa experiência possa ser inspiradora para 
muitos e que seja apenas a primeira edição de muitas.

apresentação
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o MOB!
somos um coletivo da sociedade civil dedicado 
a realizar ações para promover a ocupação de 
espaços públicos, visando o desenvolvimento 
da empatia cidadã e de cidades mais humanas.

O Coletivo MOB - Movimente e Ocupe seu bairro, surgiu 
em 2015 da inquietação coletiva de mulheres universitá-
rias, que acreditavam no poder de transformação das 
cidades a partir da colaboração, empatia e consciência 
coletiva.

Atualmente somos três arquitetas, Júlia Solléro, Manuel-
la Carvalho e Natália Magaldi, a psicóloga Ana Gama Dias, 
e a arquiteta colaboradora Eduarda Aun, que juntas bus-
cam promover a reflexão sobre a qualidade dos espaços 
urbanos, e de que maneira os cidadãos são responsáveis 
por esses espaços.

Tal reflexão surge desde pensar a respeito da produção 
e manejo do nosso lixo, em como nos locomovemos, em 
como nos relacionamos enquanto vizinhos e cidadãos, e 
principalmente em como ocupamos os espaços públicos 
de nossas cidades.

Atuamos no território do Distrito Federal realizando in-
tervenções urbanas efêmeras e permanentes, ações 
educativas para diversos perfis que envolvam a temática 
das cidades e a facilitação em processos participativos 
para desenho urbano e projetos urbanos.

TRANSFORMAR ESPAÇOS PÚBLICOS
TRANSFORMANDO PESSOAS

TRANSFORMAR PESSOAS
TRANSFORMANDO ESPAÇOS PÚBLICOS
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1
Dar o exemplo

Despertar e criar uma consciência 
coletiva a respeito de bons 
hábitos,tornando as cidades mais 
humanas, sustentáveis e em 
equilíbrio com o planeta.
Fazer local pensando global.

2
Conectar

Pessoas, interesses, sonhos 
e cidade. Substituir espaços 

por lugares e incentivar o 
convívio para que se resgate o 
sentimento de pertencimento.

Faça você mesmo
Empoderar pessoas 
para que se tornem 
protagonistas das 
cidades que desejam. 
Mais ação e menos 
blábláblá!

3

4

5

A rua é nossa!
Aproximar as políticas 

públicas do público, 
fazendo com que governo, 

organizações privadas 
e cidadãos dialoguem 

e compartilhem 
responsabilidades sobre a 

cidade.

Pertubar para mudar
Questionar os valores quanto ao 

que é admissível. Não se conformar 
se não está de acordo com o que 

acreditamos.

princípios 
básicos      



o MOBilize!
O MOBilize! é um projeto desenhado pelo Coletivo MOB que consiste 
em um processo comunitário participativo, com o objetivo de cons-
truir um novo entendimento da relação do cidadão com os espaços 
públicos. Para tal, o processo é dividido em dois grandes momen-
tos: o evento de ocupação e mutirão de transformação.

As etapas preparatórias para cada um desses momentos envolvem 
ferramentas e estratégias de sensibilização das pessoas para a te-
mática urbana por meio da troca de saberes em debates, explana-
ções e dinâmicas coletivas.

projeto 
colaborativo e 
comunitário QUE 
VISA À OCUPAÇÃO 
E TRANSFORMAÇÃO 
DE ESPAÇOS 
PÚBLICOS A PARTIR 
DA MOBILIZAÇÃO 
E ENGAJAMENTO 
COMUNITÁRIOS

Tendo em vista o caráter centralizador das oportunidades no Distri-
to Federal, e considerando nossas diversas experiências e redes de 
ação, a cidade de São Sebastião, distante aproximadamente 23km do 
centro da capital, foi o cenário escolhido para o trabalho.

O projeto contou com o financiamento do Fundo Casa, organiza-
ção não governamental, sem fins lucrativos, que financia pequenos 
projetos e o fortalecimento do espectro de suas ações. O edital do 
Programa CASA Cidades foi lançado em 2017, com a prerrogativa de 
financiamento de projetos sociais voltados para o ambiente urbano 
que buscassem dentre outros, a criação e fortalecimento de rede.

O Programa CASA Cidades é uma realização do Fundo Socioambien-
tal CASA, em parceria com o Fundo Socioambiental CAIXA e Funda-
ção OAK.
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observar DESPERTAR ATIVAR TRANSFORMAR

O despertar busca 
identificar, junto à 

comunidade, qual espaço 
urbano tem potencial para 
receber uma intervenção 
em caráter de mutirão. 
A partir disso, iniciamos 
os questionamentos que 
nos trarão as respostas 
adequadas e específicas 

para o local.

Etapa onde são 
levantados sonhos 

individuais e coletivos 
para o espaço urbano 

escolhido. Nessa etapa 
também é realizado 
um evento cultural, 
em conjunto com a 

comunidade, e aberto à 
todos, com o intuito de 

ativar o espaço. 

Transformar consiste 
no fechamento do 

projeto, ou na abertura, 
dependendo do ponto de 
vista. Com a comunidade 
já engajada,realizamos 
finalmente o mutirão de 
transformação da praça. 
Todos participam e dão 

um pouco de si para tirar 
o sonho coletivo do papel.

1 32 4

Nesta etapa, realizamos 
um estudo socioespacial 

do território como um 
início de aproximação. A 
partir de uma demanda 

existente identificada pelo 
interesse de grupos locais, 
realizamos mapeamentos, 
levantamentos históricos 

da região, e demais 
instrumentos necessários 
para a apreensão daquele  

território.
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Observar inicialmente consiste na 
etapa de levantamento prévio de 
informações sociológicas, compor-
tamentais, ambientais, culturais 
e  relacionadas à história daquele 
território e sua comunidade, neste 
caso São Sebastião.
A partir disso, iniciamos um pro-
cesso de reconhecimento do lugar, 

fazendo visitas em campo para 
entender a dinâmica da cidade e 
analisar alguns dos espaços identi-
ficados previamente com potencial 
para sofrerem uma intervenção 
em parceria com a comunidade. 
Ao mesmo tempo, iniciamos o 
processo de estreitamento dos 
laços com os coletivos já conheci-
dos, para apresentarmos o projeto, 
entendermos se era de comum 
acordo a realização da proposta, e 
montar a equipe que estaria a fren-
te de todo o processo.
O primeiro coletivo com quem esta-
belecemos contato foi a Casa Frida. 

Com seu apoio, convocamos outros 
coletivos da região para um primei-
ro encontro.
Em dezembro de 2018, demos 
início ao projeto, com uma reunião 
com os coletivos, organizações e 
atores influentes da região a fim de 
nos apresentarmos e explicarmos 
quais os objetivos do MOBilize!. 
A questão central levantada neste 
primeiro encontro era também a 
observação: mapear coletiva-
mente os pontos de interesse na 
cidade com potencial para receber 
o projeto.
Assim, foi possível conhecer e 

1. 
observar

reconhecer visualmente no mapa 
alguns espaços públicos relevantes 
para a comunidade. As discussões 
e pontos levantados por cada um 
do grupo foram muito ricas para 
que conseguíssimos, inclusive, 
identificar certos aspectos culturais 
da dinâmica da cidade, além das 
prioridades na escolha do espaço 
que passaria pela intervenção. 
O grupo pôde compartilhar igual-
mente histórias, experiências e 
dificuldades vividas nas ruas de 
São Sebastião. 
Por meio deste mapeamento cola-
borativo, foram selecionados dois 

      Mapeamento coletivo dos espaços públicos de São Sebastião  Grupo participante da 1ª reunião que deu início ao projeto.           
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espaços na cidade com potencial 
para receber o MOBilize!: a Praça 
do Reggae e a Praça do Chicão.
O espaço foi escolhido por meio do 
alinhamento das necessidades por 
melhorias na experiência de ocu-
pação, os desejos por mudança e, 
ainda, levando em consideração a 
relação afetiva que a comunidade 
possui com o lugar.
A partir de critérios de priorização 
estabelecidos com o grupo, que 
incluíam inclusive verba disponível, 
facilidade de execução da interven-
ção, negociações e concessões a 
serem debatidas com a comunida-
de diretamente influenciada e com 
a administração local, definimos 
juntos que o local a ser transfor-
mado seria a Praça do Reggae. 

Intitulamos despertar a etapa em 
que, de certa forma, provocamos e 
impulsionamos algumas percep-
ções que estão latentes na comu-
nidade, mas que por algum motivo 
não tinham sido levadas a diante 
até então. 
Depois de apurarmos o olhar para 
os espaços públicos da cidade 
como um todo, o próximo passo era 
despertarmos para a escala local, o 
reconhecimento do espaço. 

Foi feita uma breve caminhada pró-
ximo à praça do Reggae, em uma 
rua perpendicular à praça, a Rua 6. 
Foi possível exercitar a observação 
do território, além de conversar 
sobre as potencialidades e histórias 
da região.
Praticamos também a nossa cria-
tividade por meio da confecção e 
colagem de lambes nos muros.   
Acreditamos que a arte urbana é 
instrumento de expressão artística 
que instiga e questiona os aspectos 
mais relevantes das dinâmicas da 
cidade, além de ser uma técnica de 
execução simples e barata.
Já na praça, aplicamos uma me-
todologia de avaliação de espaços 
públicos do urbanista dinamarquês 

Jan Gehl, adaptada pelo Coletivo 
MOB, que produziu insumos para 
iniciarmos a discussão acerca dos 
pontos fracos e fortes do local. 
Proteção ao sol, oportunidades 
para sentar, qualidade estética e 
perfil dos usuários, foram alguns 
dos itens avaliados a fim de instigar 
os participantes a imaginarem qual 
seria a melhor versão da Praça do 
Reggae para si e para a sua comu-
nidade. 
Nesta data, começamos a nos 
articular e organizar para a pró-
xima etapa: ativar, que consistiria 
no levantamento de sonhos para 
a praça, seguido do evento de 
chamamento comunitário para a 
realização do mutirão.

2. 
Despertar

  Grupo participante da atividade de caminhada de reconhecimento do entorno da praça.      Confecção de lambes, uma das atividades realizadas ao longo da caminhada. 
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“São Sebastião é marcada pela ocupação maranhense. Uma prova des-
sa marca cultural é a Praça do Reggae, localizada no bairro Vila Nova, 
em uns dos pontos de efervescência comercial e de ocupação popular da 
cidade. Chamada inicialmente de “La Bodeguita”, a praça levou o nome 
de um boteco que existia nas proximidades. No entanto, o que de fato 
ressignificou o local e fez com que a praça fosse conhecida em todo DF, 
foi a tradicional festa da radiola “África do Som”, promovida pelos ne-
gros maranhenses na casa “Raiz Reggae”, que ficava em frente à praça. 
 
Zezinho Pedra, um dos idealizadores do “Raiz Reggae”, nos conta que em 
1996 o Reggae se mudou para a praça. Já em 1998, passou para um es-
tabelecimento próprio na área comercial, em frente à praça, onde se con-
solidou. O sucesso era grande, principalmente em função de uma radio-
la gigantesca intitulada “África do Som”, relembra Zezinho orgulhoso. A 
festa era frequentada pela comunidade local, regueiros e, inclusive quem 
não tinha vínculo com reggae se aproximava para conhecer. Ficava lota-
da e, com isso, vários ambulantes passaram a ocupar o espaço e trans-
formaram o local em uma referência de alimentação de rua na cidade.   
 
O Reggae passou a ser reconhecido como patrimônio imaterial da hu-
manidade em 2018 pela UNESCO. No Brasil temos o Dia Nacional do 
Reggae, celebrado no dia  11 de maio, pela Lei N°12.630/2012. O Distrito 
Federal é berço de grandes bandas de reggae: Natiruts, Renato Matos, 
Maskavo, Jahcareggae, Terra Prometida, Reggae a Semente, Jah Live, 
Brasucas e Nova Raiz. Todos são frutos das terras do nosso cerrado. O 
reggae em Brasília é referência, e essa força simbolicamente é repre-
sentada pela nomeação que o reggae trouxe à Praça em São Sebastião.  
 
Para celebrar o Dia Nacional do Reggae e resgatar a tradição do reggae 
na cidade, Samuel Estrella, com o Coletivo Calangos Sounds, reali-
zou a primeira edição do “Reggae na Praça” em 2013. Um dos obje-
tivos do projeto era o de ressignificar o uso deste lugar por meio da 
ocupação dos espaços públicos com cultura, e consolidar formalmen-
te o nome “Praça do Reggae”. O evento já atraiu um público de diver-
sas regiões do Distrito Federal e artistas com carreira nacional e inter-
nacional. Com mais de 12 edições já realizadas, cresceu e se tornou 
um dos principais festivais de música independente do Centro Oeste. 
 
Hoje em dia diversas são as atividades culturais que acontecem na praça, 
inclusive manifestações religiosas também acontecem por aqui. Ou seja, 
você está no principal ponto turístico da nossa cidade.”

A praça do reggaea praça do reggae

Transcrição do texto de autoria dos colaboradores locais Samuel Estrella, do Calango 
Sounds, e Aline Karina do Sebas Turística, que foi eternizado em uma placa indicativa 
no dia de inauguração da nova Praça do Reggae.
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A placa da praçaA placa da praça
Instalada ao fim do mu-
tirão de transformação 
da praça, a placa foi um 
símbolo de coroação de 
um processo de 6 meses 
de construção conjunta. 

O objeto, era um desejo 
comum levantado pela 
comunidade, e por isso, 
tudo o que diz respeito a 
ela foi pensado e execu-
tado pela própria comu-
nidade. Ao Coletivo MOB 
coube apenas os custos 
do material.  

O texto estampado, trans-
crito na página anterior, 
foi de autoria de Samuel 
Estrella, do Calango 
Sounds, e Aline Karina 
do Sebas Turística. Dois 
colaboradores locais que 
estiveram junto a nós ao 
longo de todo o processo.

A placa, conta um pouco 
da história do nome que 
carrega a praça, além de 
servir como referência 
para quem ali chega. 

Logo após a sua instala-
ção a placa sofreu atos de 
vandalismo,  e foi encon-
trada no chão, amassada.

No entanto, munidos de 
um sentimento de per-
tencimento e zelo pelo 
que havia sido construído 
a tantas mãos, a própria 
comunidade reergueu 
a placa, em um ato de 
resistência. 
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A partir do reconhecimento do 
espaço, partimos para a etapa da 
ativação, fase na qual encorajamos 
a comunidade a repensar e sonhar 
com novas oportunidades para o 
local. Todo o desenrolar desta fase 
culminou em um evento na praça.
O evento foi pensado e elaborado 
junto aos coletivos locais envolvidos 
no projeto. Iniciamos o processo 
identificando os agentes cultu-
rais locais que poderiam realizar 
oficinas, aulas, apresentações 
culturais, feiras. Planejamos tudo 
ao longo de algumas reuniões com 

a rede já formada, que aos poucos 
ia se fortalecendo.
O principal intuito do evento era, 
além de mostrar todo o potencial 
que aquele espaço poderia ter, 
comunicar que em breve aquele 
espaço seria transformado e con-
vidar a população para se juntar ao 
projeto.
O evento ocorreu finalmente em 
fevereiro de 2019, contando com os 
espaços de música, saúde, oficinas 
e criança.
No espaço da música se apresenta-

3. 
ativar

ram músicos e poetas locais, além 
de ter rolado oficinas de passinho e 
zumba. 
No espaço da saúde os morado-
res podiam aferir a pressão, obter 
algumas informações a respeito 
de cuidados alimentares, além de 
terem a possibilidade de cuidar  
também da saúde capilar, com o 
cabelereiro que estava à disposi-
ção. 
No espaço das oficinas e da criança 
teve contação de histórias, ofici-
na de bordado, desenhos, e muita 
diversão para a criançada.
Ao longo do evento, dispusemos 
ainda um painel interativo, onde os 
transeuntes e usuários da praça 
podiam identificar as característi-
cas positivas e negativas do local.
Foi feita uma adaptação da ferra-
menta dos 12 critérios de qualidade 

dos espaços públicos, utilizada 
anteriormente na caminhada, de 
modo que pudesse ser preenchida 
de forma mais interativa e objetiva. 
O intuito era levantar dados que 
possibilitassem a comparação da 
percepção da comunidade antes e 
depois da intervenção.
As pessoas também tiveram a 
oportunidade de identificar quais 
fatores poderiam ser potencializa-
dos para tornar a praça um local 
ainda melhor do ponto de vista do 
conforto, representatividade, segu-
rança e beleza.
Foi neste evento também, quando 
o Coletivo MOB levou pela primeira 
vez a Kombi MOBilize!, o elemento 
que marcava presença no espa-
ço, servindo como nosso principal 
ponto de apoio, e dando a cara do 
projeto.

    Evento de ocupação e chamamento comunitário, realizado em fev. de 2019.               Pesquisa realizada para mapear a percepção da praça pela comunidade.
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Há muito tempo o MOB vinha 
pensando em uma forma de 
materializar uma ferramen-
ta de trabalho itinerante, 
que servisse tanto de apoio 
para nossas atividades, 
quanto marcasse simbolica-
mente a nossa efêmera pre-
sença em um espaço.
A Kombi MOBilize! foi a for-
ma como realizamos esse 
nosso desejo. Usada desde 
os primeiros encontros pre-
senciais feitos na praça, ela 
trazia o caráter itinerante 
das nossas ações, de forma 
lúdica e divertida. De dentro 
dela, saem os utensílios que 
permitem a criação de uma 
praça itinerante: cadeiras, 
grama, sombra, plantas, 
brincadeiras de criança. 
Cria-se uma espécie de casa 
temporária no espaço públi-
co, para que durante aquele 
período em que ocupásse-
mos o local, tivéssemos esse 
porto seguro, ativando, ao 
mesmo tempo, as melhores 
memórias afetivas nas pes-
soas. 

Kombi mobkombi mob
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4. 
transformar
Passado o evento de ativação do 
espaço,  partimos para a tão alme-
jada etapa de tirar os sonhos do 
papel.
Nos reunimos novamente com os 
coletivos locais, e também com 
todos aqueles que se interessaram 
pela proposta ao longo do processo 
(após o evento aberto).
Nessa ocasião, foram apresentados 
os dados recolhidos nos painéis 
interativos disponibilizados ao 

longo do evento. Foram discutidos 
os pontos que de alguma forma se 
destacaram, como:

92% das pessoas acreditavam 
que a quantidade de bancos não 
era suficiente;
98% respondeu que os jardins 
não eram agradáveis;
No entanto, 82% afirmou que a 
praça é convidativa para ativi-
dades culturais e;
98% se sentem bem ou mais ou 
menos bem na praça.

Os dados revelam que, claramente, 
não eram atrativos que faltavam na 
praça, mas infraestrutura. 
A partir da pesquisa realizada e da 
vivência dos participantes, solici-
tamos que se dividissem em três 
grupos. Cada grupo então, recebeu 
uma planta baixa da praça, gizes e 

materiais de papelaria.
Desse modo, cada grupo teve trinta 
minutos para desenvolver uma 
proposta de intervenção para o 
local. Os grupos deveriam levar em 
consideração a pesquisa realiza-
da, o orçamento existente para a 
intervenção e as demais demandas 
da comunidade. 
Além de poderem desenvolver suas 
propostas no papel, o grupo podia 
também usar o giz para desenhar 
no chão da praça, de modo a tornar 
mais paupável a as dimensões e a 
exequibilidade do que estava sendo 
proposto.
Cada grupo pode então expor para 
o resto dos participantes as pro-
postas pensadas, enquanto íamos 
listando todas as demandas suge-
ridas.

A próxima etapa foi consolidar as 
propostas em uma proposta única, 
baseada em uma discussão cole-
tiva de quais seriam as melhores 
soluções para o espaço, tendo em 
vista as diretrizes já mencionadas 
anteriormente.
Projeto em mãos, agora era partir 
para o mão na massa. Dividimos 
o grupo em 4 frentes de traba-
lho: sombra, pintura, mobiliário 
e paisagismo. Cabia a cada um 
desenvolver suas dinâmicas para 
que tudo estivesse pronto no dia do 
mutirão.
Ao longo de seis semanas organi-
zamos e pré-fabricamos tudo que 
foi necessário.
Na semana anterior ao mutirão, foi 
lançado um amplo chamamento 
divulgando o grande dia e convo-
cando a todos aqueles interessados 

             Reunião de discussão do projeto coletivo para a praça.    Votação em painel de referências para definição das preferências da comunidade..
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A quantidade de 
bancos é 
suficiente?

OS JARDINS SÃO 
AGRADÁVEIS?

VOCÊS SE 
SENTEM BEM NA 

PRAÇA?A PRAÇA É CON-
VIDATIVA PARA 

ATIVIDADES 
CULTURAIS?

92%
NÃO 

8%
NÃO 

2%
NÃO 

98%
NÃO 

2%
SIM 

48%
SIM 

82%
SIM 

6%
MAIS OU

MENOS 50%
MAIS OU
MENOS 

2%
MAIS OU
MENOS 

12%
MAIS OU MENOS 

em ajudar.
O mutirão de transformação da 
praça aconteceu no dia 28 de abril 
de 2019, contando com a participa-
ção de cerca de 80 pessoas. Entre 
imprevistos, cores, e boas risa-
das, ao final do dia, a praça estava 
transformada, linda, viva, e, princi-
palmente, com a cara daqueles que 
irão desfrutar da Praça do Reggae 
transformada.
Um espaço que sempre esta-
rá aberto para se transformar e 
acolher sua comunidade de acor-
do com o que melhor atendê-los, 
porque é para isso que existem os 
espaços públicos: ser palco para o 
exercício da cidadania.

Imagem final da proposta da comunidade.

Criação de 
mais áreas 
de sombra;

Instalação de 
novos bancos e  
mesas , e substitu-
ição dos mobiliári-
os quebrados;

Pintura de painéis 
artísticos pelos 

artistas locais

Construção de 
palco para as  
apresentações 
culturais;

Plantio de vegetação 
nova para embelezar 

canteiros; 

Pintura dos 
mobiliários 
com cores 

vivas;
Instalação de 
placa com re-

lato da história 
da praça como 

símbolo de 
celebração da 

nova praça.



32 33

Revitalização dos 
mobiliários e
criação de áreas de 
sombra

Instalação de va-
sos grandes para 
plantio de árvores 
e barrar a entrada 
de veículos Instalação 

e pintura 
de novos 
mobiiários 
lúdicos

delimitação e 
pintura de área  

para apresentações 
culturais 
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ANTES

depois

ANTES

depois
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ANTES

depois

ANTES

depois
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praça reformada, bora comemorar!
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O Cinema na Praça foi uma idéia trazida pelas queri-
das Rafaela Feitoza e Ana Karina, do Coletivo Cine-
ma na Praça DF. A dupla ficou sabendo do projeto e 
quis agregar ao processo, propondo uma sessão de 
cinema ao ar livre gratuita, na praça, e aberta para a 
comunidade. 
No dia do evento de ativação da praça, ocorrido no 
final de fevereiro de 2019, foi anunciada a proposta do 
cinema para a população, ao mesmo tempo em que 
foi feita uma votação aberta para a escolha do filme 
que o público gostaria de assistir. 
No dia 30 de março aconteceu a primeira edição do 
projeto, em que foi exibido o filme brasileiro “Sanea-
mento Básico”. O evento contou ainda com a exibição 
de alguns curtas-metragens realizados pelos alunos 
do Centro Educacional São Francisco, carinhosamen-
te conhecido como Chicão, representado pela figura 
do Professor Matheus Costa, morador da cidade e 
grande colaborador do MOBilize! São Sebastião. 
O projeto deu tão certo, que aconteceram ainda 
duas outras edições na Praça do Reggae. A segunda 
edição foi em 29 de junho de 2019, como uma forma 
também de celebrar a nova Praça, que neste mo-
mento já estava transformada e pronta para receber 
mais e mais eventos culturais. Na ocasião, também 
foram exibidos curtas- metragens produzidos por 
alunos do Chicão, alguns vídeos selecionados sobre 
o tema “Depressão e Ansiedade na Juventude”, além 
de uma roda de conversa com os presentes. 
A terceira edição, esta completamente independente 
da atuação do Coletivo MOB junto ao evento, aconte-
ceu em 18 de outubro daquele ano, trazendo filmes 
com a tematica da cidade de São Sebastião, suas 
histórias  e curiosidades. 
Para nós, exemplos como esse são o que realmente 
simbolizam que o processo de mobilização e reco-
nexão com o espaço público foi bem sucedido, des-
pertando o desejo de ocupar os espaços públicos da 
cidade, e proporcionando autonomia para tal.  

CINEMA NA PRAÇACINEMA NA PRAÇA



”

“Foi possível perceber como 
a ação conectou os diferentes 

atores e a comunidade para 
trabalhos e planos pós 

intervenção. Me permitiu refletir 
um pouco sobre  o engajamento e 
percepção de algumas iniciativas 

locais acerca das propostas da 
intervenção, algumas positivas, 

outras não, mas acredito que faça 
parte da maioria de ações coletivas 
já que é quase impossível agradar a 

todos.    
Depoimentos  de dois dos parceiros locais que 

acompanharam todo o projeto.

“Os espaços públicos além de serem usados  
como espaços de lazer, devem também ser 
cuidados por todos nas transformações diárias. 
o projeto me mostrou o quanto é importante 
o acolhimento da comunidade para que as 
transformações aconteçam. ”



Mobilize!Mobilize!
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PROJETO REALIZADO COM RECURSOS DO PROGRAMA CASA CIDADES
www.casacidades.com.br

REALIZAÇÃO:
APOIO
FINANCEIRO:

OS PARCEIROS LOCAIS:

OS APOIADORES:

OS  VOLUNTÁRIOS:

Amanda Sicca
Anderson Rodrigues de Miranda
Bruno Alves de Santana
Bruno Ávila
Caroline Soares Nogueira
Carla Carolina C.da Conceição
Fabrícia Maria S.do Nascimento
Fernanda Hakme
Gabriela Silva Oliveira
Larissa Timbó de Souza
Leonardo Vieira

Lorena André
Marcos Cheirulli
Maria Gabriela R. de Souza
Marianna da Nóbrega Madela
Pedro Cunha 
Renata Priscila Fonseca
Sofia Regina Garcia Brandão
Vitória Faoro
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