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...“Territórios, que são no fundo antes 
relações sociais no espaço concreto”...

p. 87 

(...)“Todo espaço definido e delimitado por
e a partir de relações de poder é um
território (...) – servindo o território,
inclusive, enquanto construção ou
instrumento ideológico (...)” pp.112-113
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MOTIVAÇÃO

• Visibilidade ao histórico de luta das mulheres 

do território e suas trajetórias;

• Tornar pública as vivências femininas que 

deram contribuição à construção do bairro;

• Diminuição do descarte de lixo em áreas 

impróprias;



MOTIVAÇÃO

• Desenvolver consciência ambiental;

• Revitalizar com grafite os espaços mapeados; 

• Criar cultura de preservação ambiental e 

memorial do bairro; 



DIAGNÓSTICO
Descarte indevido de resíduos



Graves problemas socioambientais e de saúde

pública: mau cheiro, vetores de doenças,

contribuição para as enchentes, e péssimo

impacto visual.



DIAGNÓSTICO

Parcerias: gestores e profissionais das secretarias de 

educação (DRE Pirituba/Jaraguá), saúde (PAVES/UBS 

Recanto dos Humildes), AMLURB (Autoridade 

Municipal de Limpeza Urbana) e funcionários da 

subprefeitura, além da concessionária e comunidade 

local, que resultou no projeto “Recanto Limpo, Verde e 

Saudável”. O início das atividades de revitalização do 

bairro.



PLANEJAMENTO

• Coletamos imagens e fotos das mulheres a serem 

retratadas;

• Mapeamos locais para desenvolvimento das 

pinturas;

• Traçamos junto aos coletivos culturais da região

uma parceria, envolvendo equipes de Grafite, para

que desenvolvam oficinas com jovens e senhoras

da comunidade e imprimir nesses muros suas

histórias revitalizando a paisagem e inibindo a ação

de descarte de resíduos (lixo).



EXECUÇÃO

• A primeira etapa foi realizada num projeto piloto, 

com rodas de conversa com estudantes 

interessadas nos registros de suas histórias nos 

muros da escola, em função da Pandemia, 

realizamos de forma interna seguindo protocolos 

de seurgança. 

• O grupo que nos assessorou com oficinas e 

produção foi o PerusFeria.



EXECUÇÃO

• As histórias coletadas na fase das entrevistas e 

levantamento de dados foram organizadas 

numa publicação da revista Mural Periférico e 

num Podcast.

• Fizemos uma documentação de todo o processo 

de elaboração e realização da proposta 
(release).



EXECUÇÃO

https://www.youtube.com/watch?v=OZ725tTAwG4

https://www.youtube.com/watch?v=OZ725tTAwG4


EXECUÇÃO

https://www.agenciamural.org.br/projeto-com-grafites-homenageia-

mulheres-de-perus-e-discute-invisibilidade-feminina/

https://www.agenciamural.org.br/projeto-com-grafites-homenageia-mulheres-de-perus-e-discute-invisibilidade-feminina/


EXECUÇÃO

https://open.spotify.com/episode/13mPbVd1vYfubZvgtdzaKG?s

i=gGCQHRXuRHSrgGqabWUPDw&utm_source=copy-link

https://open.spotify.com/episode/13mPbVd1vYfubZvgtdzaKG?si=gGCQHRXuRHSrgGqabWUPDw&utm_source=copy-link


EXECUÇÃO – Reuniões multidisciplinares 

e mapeamento do território



EXECUÇÃO

• Agregamos ao projeto plantios e produção de 

vasos bonecas que farão composição com os 

elementos da Linguagem Visual, envolvendo a 

área de ciências da natureza.

• Em algumas áreas onde não há muros que 

comportem as pinturas/grafite, serão dispostos 

os vasos-bonecas e a comunidade será 

convidada a adotar esses espaços para 

cuidados e manutenção.



EXECUÇÃO

OFICINAS DE PRODUÇÃO DO VASOS



EXECUÇÃO



EXECUÇÃO



EXECUÇÃO

• A segunda etapa foi projetada para este ano, 

com os artistas Dinas Miguel e equipe, Karina 

Magalhães.

• Serão realizadas oficinas de grafite e 

sensibilização com 6 turmas na Unidade;

• As pinturas externas se darão em dois Muros da 

UBS Recanto dos Humildes;



Reuniões com coletivos parceiros



Oficinas com Karina Magalhães
18 e 19/08/2022



ENCERRAMENTO

• Intenção: festa de lançamento dos muros

com as histórias de mulheres, onde

anteriormente se encontravam pontos de

descarte de lixo.

• Saraus, apresentações, palestras sobre o

projeto e convite a comunidade para

aderir aos cuidados com os locais onde o

grafite e plantio foram desenvolvidos.

•



CONCLUSÃO
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¡Muchas 
gracias!
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