
Intervenção Urbana no centro de Goiânia 
 

Quintal da Cora é o nome da instalação que trouxe mais cor, mais 
verde e mais sombra para a Praça da Vila Cultural Cora Coralina e 

que integra a 2ª Mostra de Arte Urbana do Brasil Central. 
 
A ‘praça seca’ da Vila Cultural Cora Coralina ganhou novos 
equipamentos: bancos de grama, mesas, pontos de sombra e biombo 
de paletes para troca de livros e de mudas. Tudo isso foi resultado do 
curso “Táticas Urbanas” realizado pela Sobreurbana entre 18 de 
Janeiro e 5 de Fevereiro.  
 
O curso “Táticas Urbanas” pretende empoderar as pessoas para que 
elas protagonizem a construção da cidade que elas querem para 
viver, diagnosticando espaços e testando algumas ideias de 
melhorias. Após uma deriva pela cidade, os participantes do curso 
escolheram a praça ‘seca’ da Vila Cultural Cora Coralina como local de 
intervenção. Espaço público de localização nobre no centro da cidade, 
situado entre a Rua 3 e a Av. Tocantins, por trás do Teatro Goiânia, a 
praça possui pouca ou nenhuma condição de uso pelas pessoas.  
 
Após vivenciarem o espaço e realizarem várias entrevistas a pessoas 
que de alguma forma já usavam o local, os participantes decidiram 
criar sombras, trazer o verde para a praça, instalar mesas e um 
biombo para a troca de livros e mudas, como forma de incentivar a 
permanência de pessoas e a criação de vínculos entre elas e a praça.  
 
O “Quintal da Cora” integra a 2ª Mostra de Arte Urbana do Brasil 
Central que inaugura na Vila Cultural Cora Coralina no dia 
13/02/2016. A instalação deverá durar até 30/04/2016, altura em 
que termina a Mostra. 

Venha conferir o resultado!  
Para saber mais, visite: www.sobreurbana.com/taticasurbanas.  
 
A Sobreurbana é um estúdio que realiza intervenções urbanas, 
buscando sempre a melhoria dos espaços públicos e a promoção da 
cultura urbana. Está sediado no Coletivo Centopeia e opera em 
parceria com vários outros coletivos e iniciativas criativas. 
 


