


Relatório de 

Atividades 2020



Quem é o 

DiverCidades?
O DiverCidades é um local de encontro das minorias, suas 

lutas e vozes. Um ponto de apoio onde pessoas são ouvidas 

e acolhidas igualmente. 

Mas, para além disso, o DiverCidades tem o propósito de 

desenvolver ações para a promoção de um meio ambiente 

saudável, da qualidade de vida e direitos das pessoas sub-

representadas em espaços de poder e na sociedade e, 

também, de quem vive em condições de vulnerabilidade 

social, estabelecendo redes e mobilizando parcerias.



Áreas de 

atuação

Educação e 

formação

Direitos humanos 

e sociais

Cidade e Meio 

ambiente

Mobilização e 

redes



Histórico



O DiverCidades é o sonho coletivo! Em 2018, um grupo de 

pessoas engajadas com históricos de atuação e militância 

variados se reuniu para promover ações sociais e fortalecer 

direitos de pessoas que, historicamente, sofrem violações no 

Brasil. 

Hoje somos 12 colaboradoras e colaboradores regulares, entre 

advogadas, arquitetas, cartunistas, professoras, psicólogas,

cientistas sociais, historiadoras, comunicadores, educadores 

físicos, contadores e empreendedoras sociais.    

Prestamos assessoria a organizações sociais, trabalhamos com 

inclusão e desenvolvemos projetos sociais e culturais. 

Nossas vozes juntas 

têm mais força



Linha do tempo

Estratégia

Criamos nosso 

planejamento 

estratégico, IDV e 

primeiras ações com 

nossos públicos

Estatuto

Em 2019, 

formalizamos o 

Instituto 

DiverCidades e a 

equipe cresceu

Rede

Em 2020, iniciamos 

atuação em rede com 

assessoria e captação 

para OSCs

Cultura

Lançamos doc

Filosofia do Samba, 

com a Fábrica de 

Cultura

Crianças

Realizamos ação 

solidária de natal 

junto a crianças 

com deficiência

Agora

Iniciamos nossos 

projetos e a execução 

de estratégias de DI

Futuro

Projetos próprios, 

gestão participativa e 

sustentabilidade da 

organização

Sonho

Em 2018, o grupo 

começou a se reunir, 

definiu missão, visão 

e áreas de atuação
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Projetos e 

Impacto



Formação em captação de recursos para 30 OSCs; aulas 

gratuitas de instrumentos musicais e de defesa pessoal 

Orientação jurídica a uma vítima de racismo no metrô; 

assistência solidária a 20 crianças com deficiência que 

vivem em abrigo

Ação piloto de assessoria para construções e reformas sociais, 

com atendimento a 3 famílias; criação do projeto de formação 

de pessoas LGBTQIA+ para o mercado de construção civil

Mais de 40 instituições alcançadas; mais de R$ 600 mil 

captados e distribuídos para minorias; alcance indireto de 2 

milhões de pessoas com os projetos captados 

Resultados 2020



O projeto Filosofia do Samba apresenta, por meio de produções artísticas, análises de sambas 

históricos feitos por compositoras (os) pretes e como estes, muitas vezes, sem uma formação 

acadêmica tradicional, criaram obras que analisaram a sociedade de maneira tão crítica 

quanto os maiores pensadores acadêmicos de todas as épocas.

Filosofia 

do Samba



Filosofia do 

samba
Em 2020, o Instituto 

DiverCidades lançou 

um importante 

produto cultural, o 

episódio piloto do 

projeto Filosofia do 

Samba, com o apoio 

da Fábrica de Cultura.  



Não é de hoje que se discute a valorização 

e/ou desvalorização de outros tipos de 

saberes, inclusive na academia. A 

oralidade, a corporeidade, entre outras, 

são formas de saberes ancestrais do povo 

preto, seja africano ou diaspórico. 

Presentes na ginga, na habilidade de 

resistir e de viver, esses saberes são 

passados de geração em geração por meio 

de nossas manifestações artísticas e 

culturais como a Capoeira, Samba, 

Congada, Candomblé, RAP, entre outros. 

Filosofia 

do Samba

MVon Filmes

Ivan, Diogo, Camila, Yordanka, Priscila, 

Favela, Christian

Participação especial: Thatha Alves e 

Uma Luiza



Inclusão e 

Diversidade

Em 2020, trabalhamos prestando 

serviços pro bono para diversas redes 

no apoio à captação de projetos mais 

inclusivos, com recursos destinados a 

pessoas negras e minorias.  



Consultoria e assessoria 

para captação do 

projeto “O Cofrinho 

Sabichão”, junto ao 

Banco Votorantim, em 

parceria com a 

Companhia da Cultura. 

R$ 600 mil captados e 

destinados a pessoas 

pretas trabalhadoras da 

cadeia de economia 

criativa

Oficina de captação de recursos 

para OSCs, em parceria com a 

Mensageiros da Esperança. 

Inclusão e 

Diversidade

Divulgação institucional para 

a captação de recursos de 

OSCs como Ação Educativa 

(SP), Museu do Samba (RJ), 

Centro Cultural Tatajuba (MA), 

Fato Marketing (SP), Museu 

da Pessoa (SP), dentre outras. 



Ação solidária
Também em 2020, apoiamos uma 

organização da nossa rede, a Cotic, 

promovendo uma ação solidária de 

cuidado e corte de cabelo de 

crianças com deficiência que vivem 

em um abrigo da zona norte de SP. 

A ação atendeu 20 crianças na 

época do natal e contou com a 

participação especial da Thais 

Castilho e do Vinícius Medori.  

Thais Castilho

Vinícius Medori e Ivan Barbosa







Recursos e 

Rede



Financeiro

R$700,00 
R$6.000,00 R$7.700,00 

R$1.300,00 

R$138.390,67 

R$154.090,67 

 R$-

 R$20.000,00

 R$40.000,00

 R$60.000,00

 R$80.000,00

 R$100.000,00

 R$120.000,00

 R$140.000,00

 R$160.000,00

 R$180.000,00

Apoio institucional Apoio Serviços Apoio Produtos Projetos Voluntariado Total

Doações 2019-2020



Parceiros



2020 foi um ano de perdas, 

sofrimento e luta para o mundo e 

para a sociedade brasileira. Mais do 

que nunca a missão do 

DiverCidades é importante: 

construir cidades, comunidades e 

um planeta mais justo, diverso, 

responsável e inclusivo. 

Mas de tudo o que fizemos, 

sentimos e vivemos nesse ano, 

escolhemos levar a importância da 

ação coletiva – vamos todos juntos!  

O que levamos 

de 2020?



”Sonhar juntos 

Ivan Barbosa

faz sonhos mais possíveis”



Obrigada!

Equipe DiverCidades
institutodivercidades@gmail.com 

(11) 962894606

Mídia Ninja, Malu 

Monteiro, Lou e 

Thais Castilho


