
Coletivos da Rede COMO VIRAR SUA CIDADE: 
 
Ateliê Azu (https://www.facebook.com/pages/Ateli%C3%AA-AZU/104324366331234?fref=ts) 
Ateliê de cerâmica aberto á comunidade que se dedica á transformação da textura urbana espacial usando 
azulejaria artesanal como meio de transformação e reflexão do espaço público. 
 
Basurama (https://www.facebook.com/basuramabrasil?fref=ts) 
Coletivo que realiza projetos de arte e design utilizando estratégias lúdicas e interativas com o objetivo de 
transformar a sociedade. Sua principal matéria-prima são os resíduos e os processos relacionados com sua 
produção na sociedade de consumo. Desde 2001, tem trabalhado em mais de 20 países, presente em 
cerca de 50 cidades do mundo. 
 
Bela Rua (https://www.facebook.com/BelaRua?fref=ts) 
Transforma espaços públicos comuns em lugares que inspiram pessoas. As transformações são 
participativas, feitas com foco nos comportamentos, necessidades e desejos das pessoas que frequentam 
o espaço. 
 
Movimento Boa Praça (https://www.facebook.com/movimentoboapracaantigo?fref=ts) 
Desde 2008, dedica-se a mobilizar moradores, poder público e empresas com o objetivo de revitalizar e 
ocupar praças na zona Oeste da cidade. Já promoveu 50 piqueniques comunitários com atividades 
culturais e mutirões, além de cursos de formação, ciclos de palestras e outras atividades. 
 
Muda (https://www.facebook.com/MUDAcoletivo?fref=ts) 
O MUDA_coletivo propõe uma nova visão de cidade, na qual o cidadão participa ativamente para melhorar 
sua realidade. 

 
Re-cooperar (https://www.facebook.com/pages/Re-cooperar/169885579722274?fref=ts) 
Coletivo espanhol que a partir dos conceitos de arquitetura, engenharia ambiental, desenho e 
comunicação visual executa projetos sociais ensinando comunidades a trabalhar de modo colaborativo e 
ecológico.  
 
Revitarte (https://www.facebook.com/Revitarte?fref=ts) 
Coletivo da zona sul de São Paulo que revitaliza espaços públicos degradados (praças, escadarias, becos 
etc) por meio de mutirões de arte e trabalho voluntário. O grupo registra todas as suas ações e usa o 
audiovisual como ferramenta de divulgação e transformação social. 
 
Walking Gallery Brasil (https://www.facebook.com/walkergallery.brasil?fref=ts) 
Movimento cultural internacional que, desde 2012, organiza galerias de arte itinerante em espaços 
públicos de algumas cidades brasileiras com objetivo de ocupar a cidade, incluir socialmente artistas e 
levar a arte para quem nem sempre vai até a ela. 
 
Acupuntura Urbana (https://www.facebook.com/acupunturaurbana.au?fref=ts) 
Resgatar o uso digno dos espaços urbanos por meio de um método participativo, que conecte pessoas e 
espaços físicos, gerando o empoderamento da comunidade 
 
Imargem (https://www.facebook.com/Imargem?fref=ts) 
O projeto multidisciplinar criado em 2006 propõe um olhar cuidadoso para a paisagem povoada, para 
pensar e agir diante das potencialidades e problemáticas da nossa sociedade, da margem a centralidade 
da cidade. 
 

 
 

 



SOBRE AS ATRAÇÕES 
 
Grupo Palimpsesto (https://www.facebook.com/grupo.palimpsesto?fref=ts) 
Musica de diversos países sul-americanos e europeus. Por meio da utilização de arranjos 
modernos e instrumentação acústica, une instrumentos típicos dos Andes aos tradicionais. 
 
Cidade Cinza (https://www.facebook.com/cidadecinzafilme?ref=ts&fref=ts) 
Documentário, dirigido por Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo, que retrata a história de um 
dos principais grupos de arte de rua de São Paulo - OsGemeros, Nunca, Finok, Zefix, Nina, 
entre outros - e sua disputa por espaço com uma cidade brutalista e cimentada. 

 

APOIO: 

 
Fundação Fenômenos (https://www.facebook.com/fundacaofenomenos) 
Identifica, fortalece e dá visibilidade a Fenômenos que transformam o Brasil. É articuladora da 
rede Como Virar sua Cidade e atualmente apoia o Atelie AZU por meio de sua “Incubadora de 
Fenômenos”. 


