
PROPOSTAS URBANO-AMBIENTAIS 

FRENTE A PANDEMIA DO COVID

MOMENTO 1 2020-2021

MOMENTO 2 2021-2022



EQUIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS DO PRECÁRIO: 
AÇÕES SÓCIO ESPACIAIS PARTICIPATIVAS EM PARAISÓPOLIS

Proposta que aborda questões da cidade brasileira, mais especificamente de territórios de vulnerabilidade (ver 
https://www.instagram.com/comunidadeuspnapandemia). 

Articulando diferentes áreas de conhecimento, objetiva potencializar a relação universidade e sociedade 
atuando junto a comunidades, em regime de co-criação e co-participação, de forma colaborativa.

As ações são propostas para serem desenvolvidas conjuntamente com a comunidade, objetivando 
implementar ações efetivas de fortalecimento da relação Universidade – Sociedade. Para tanto, envolvendo 
docentes e estudantes de quatro unidades da USP (EESC,  FE, IAU e IB), na construção de um espaço de 
conhecimento no qual representantes da comunidade (de Paraisópolis) atuem efetivamente como agentes 
dessa construção.  

https://www.instagram.com/comunidadeuspnapandemia


https://m.facebook.com/territoriodoprecario

https://instagram.com/eq.urb?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://pedrofalhasaraiva.wixsite.com/equrb-projprspolis

https://m.facebook.com/territoriodoprecario
https:///
https://pedrofalhasaraiva.wixsite.com/equrb-projprspolis




https://www.youtube.com/watch?v=ZUg08adzOxU



PARTICIPAÇÃO PÚBLICA EM ATIVIDADES CIENTÍFICAS

●Promover participação pública em pesquisa científica

●Gerar dinâmicas de trabalho colaborativo entre cientistas e não-

cientistas de forma que, coletivamente, seja possível:

Coletar dados

Encaminhar dados

Analisar e interpretar dados

Comunicar resultados de pesquisa

CIÊNCIA CIDADÃ



OFICINA
PARTICIPANDO DA CIÊNCIA,
INSETOS, CIDADE E SAÚDE 



OFICINA 2

Cartografia Social e Mapeamento Ambiental

EQUIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS DO PRECÁRIO: 
AÇÕES SÓCIO ESPACIAIS PARTICIPATIVAS EM PARAISÓPOLIS



Equidade urbana em territórios do precário: ações socioespaciais participativas em Paraisópolis

OFICINA 2 - Cartografia Social e Mapeamento Ambiental

Público alvo: Crianças de 8 a 12 anos, Instituto Pró-Saber e Casa

da Amizade.

Atividade: Percursos, registros fotográficos, roda de conversa e

desenhos individuais e coletivos, percepção do espaço e formas de

interação.

Data e hora: 13/08, 9h-12h.

Local: Paraisópolis, presencial (Instituto Pró-Saber).

Recursos: Mural com mapa de Paraisópolis, post it, cartolinas,

lápis de cor, tachinhas, computador, impressora, datashow, celular,

alimentação, deslocamento.

EQUIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS DO PRECÁRIO: 
AÇÕES SÓCIO ESPACIAIS PARTICIPATIVAS EM PARAISÓPOLIS

ATIVIDADES - OFICINA 2



Equidade urbana em territórios do precário: ações socioespaciais participativas em Paraisópolis

OFICINA 2 - Cartografia Social e Mapeamento Ambiental

ETAPA 1 - RODA DE CONVERSA:

Apresentação dos participantes e de como será a dinâmica da Oficina.

Abordagem sobre as questões iniciais que nortearão a atividade, tais

como brincadeiras favoritas, espaços que usam para brincar, questões

ambientais, mosquitos, acúmulo de lixo.

ETAPA 2 - PERCURSO E REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Realização de percursos pré-definidos no entorno do Instituto Pró-

Saber para identificação de espaços que apresentem questões

ambientais e espaços brincantes, áreas livres. Grupos de 8 crianças,

acompanhadas por um pesquisador e agente de saúde / monitor (Casa

da Amizade).

ETAPA 4 - PAINEL:

Roda de conversa final, imaginário e desejos.

Desenhos e textos coletivos produzidos em um único painel. O que

podemos criar juntos (para a oficina 3).

EQUIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS DO PRECÁRIO: 
AÇÕES SÓCIO ESPACIAIS PARTICIPATIVAS EM PARAISÓPOLIS

ATIVIDADES - OFICINA 2

ETAPA 3 - MAPA COLETIVO:

Finalizados os percursos, observações a partir dos registros realizados

e estes serão reunidos em um mapa de Paraisópolis.



EQUIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS 
DO PRECÁRIO: 

AÇÕES SÓCIO ESPACIAIS PARTICIPATIVAS 
EM PARAISÓPOLIS



Equidade urbana em territórios do precário: ações socioespaciais participativas em Paraisópolis

OFICINA 2 - Cartografia Social e Mapeamento Ambiental

OFICINAS

OFICINA 1

Aspectos ambientais e de saúde

“Participando da Ciência: 
insetos, cidade e saúde”

OFICINA 2

Aspectos sociais e identitários

Apropriação e problemas

“Contra cartografias e 
Cartografias Sócio Críticas”

OFICINA 3

Articulação

Proposição

“Diretrizes Ambientais e 
Áreas Lúdicas de Recreação 

Infantil”


