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500 5.000
MULHERES
PARTICIPANTES 
DA REDE 

PESSOAS
PARTICIPANTES DE 
NOSSAS OFICINAS.

A naMI  É  UMA REDE 
FEMINISTA QUE USA AS  
ARTES URBANAS PARA 
PROMOVER OS DIREITOS
DaS MulHERES.

5.000 50.000
INTERNAUTAS DIRETAMENTE 
EM CONTATO COM NOSSAS 
CAMPANHAS

LATAS DE SPRAY 
UTILIZADAS

5.000
DE MUROS GRAFITADOS

m2



No QUe aCreDitaMoS?

o QUe FaZeMoS?

CoMo FaZeMoS?

iNtroDUÇÃo

iNVeStiMeNtoS eM 2014 

GraFFiti Pelo FiM Da ViolÊNCia

GraFFiti Pelo FiM Da ViolÊNCia – Na eSCola

GraFFiti Pelo FiM Da ViolÊNCia – Na torCiDa

GraFFiti Pelo FiM Da ViolÊNCia – NoS CeNtroS 
De reFerÊNCia e ateNDiMeNto À MUlHer

exPoSiÇÃo PeQUiM+20 eM GraFFiti

PreViSÃo Para 2015

QUeM FeZ a reDe NaMi eM 2014?

CoNHeÇa NoSSo CliPPiNG

aGraDeCiMeNtoS eSPeCiaiS
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Nos propomos a busca 
pela superação das 
desigualdades de gênero que 
levam, apenas no Brasil, a 
uma morte de mulher vítima 
de violência doméstica a 
cada uma hora e meia.
Exigimos o respeito ao direito 
das mulheres  

sobre suas vidas e o 
rompimento do legado 
histórico de opressão por 
gênero nos planos  
pessoal, econômico, político 
e social.

MulHERES E HOMEnS
SÃO IGuaIS
EM SEuS DIREITOS.

ÍNDiCe
No QUe 

acREDITaMOS?
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aRTE uRBana CoMo FerraMeNta 

Da ProMoÇÃo DoS DIREITOS 
DaS MulHERES.

FoMeNto De liDeraNÇaS  

FEMInInaS Na CUltUra UrBaNa.

eCoNoMia CriatiVa  

e EMPODERaMEnTO  

EcOnÔMIcO Da MUlHer.

CriaNDo MuRaIS

realiZaNDo OFIcInaS TEMÁTIcaS

orGaNiZaNDo EXPOSIÇÕES

laNÇaNDo caMPanHaS DIGITaIS 

o QUe FazEMOS?

CoMoFazEMOS?
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Criando
mudanCas  
para nos  
mulheres:  
Criando  
mudanCas  
para todos.
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Guiadas por nossa nova mesa 
diretora, a partir da revisão 
dos programas anteriores, em 
2014 propomos como objetivo 
garantir que o trabalho da 

NAMI foque em questões mais 
urgentes e graves da justiça 
social, para hoje e para o 
futuro.

Com base nestes dados, 
priorizou-se no ano de 2014 
o investimento integral de todo 
o aparato da Rede NAMI 
na temática da violência 
doméstica, de modo a criar 
uma campanha a nível nacional 
para uma transformação cultural 
positiva para a transformação 
destes números.

Com as grandes manifestações 
e protestos gerados pela 

Copa do Mundo no Brasil, 
não quisemos nos calar e sim 
participar de forma efetiva, mas 
não violenta, deste momento 
único do país.  Unir estas 
manifestações à campanha pelo 
fim da violência doméstica foi 
a forma encontrada pela NAMI 
para potencializar suas ações 
rumo à busca da equidade 
de gênero e, assim, o fim da 
violência contra a mulher.

para 70%
da populaÇÃo,
a MUlHer SoFre  
MaiS ViolÊNCia DeNtro 
De CaSa Do QUe eM 
eSPaÇoS PÚBliCoS  
No BraSil. 
(Data Popular/instituto  
Patrícia Galvão, 2013).

94% 
dos Brasileiros 

mas
apenas 13% 
SaBeM SeU CoNteÚDo.

no Brasil,

(FPa/SeSC, 2010).

5 MUlHereS SÃo 
eSPaNCaDaS a CaDa 
2 MiNUtoS

(instituto avon/ipsos, 2011).

CoNHeCeM a lei 
Maria Da PeNHa,

iNtroDUÇÃo

Fundadora e Presidenta Rede NAMI
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iNVeStiMeNtoS
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GRAFFITI
PELO FIM DA  
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 
NA ESCOLA

505.562,46

R$

GRAFFITI
PELO FIM DA  
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 
NA TORCIDA

126.945,87

R$

GRAFFITI
PELO FIM DA  
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: 
NOS CENTROS DE  
REFERÊNCIAS PARA  
MULHERES

8.000,00

R$

PEQUIN+20
em graff i t i

31.546,00

R$

INSTITUTO
AVON

59.389,38

R$

VITAL VOICES 
GLOBAL  
LEADERSHIP

46.614,53

R$

ONU
MULHERES

31.546,00

R$



“A ARTE DE RUA 
TEM O PODER 
DE ALCANÇAR A 
TODOS, E ISSO 
PROPORCIONA UMA 
MUDANÇA SOCIAL. 

A REDE NAMI É 
UMA PROVA DE 
QUE A LUTA PELO 
DIREITO DAS 
MULHERES É DE 
TODA A SOCIEDADE, 
É PRECISO HAVER 
ENGAJAMENTO.”
(Depoimento de Martha Rocha quando ainda era chefe da polícia 
civil do Rio de Janeiro para matéria de WILLIAM HELAL FILHO no 
caderno Rio do jornal O globo de 09/03/2013.)
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O Graffiti Pelo Fim da Violência 
Doméstica contra a Mulher é um 
projeto da Rede NAMI que usa 
a arte urbana como ferramenta 
para a promoção da equidade 
de gênero, dos direitos das 
mulheres e principalmente pelo 
fim da violência doméstica.

Em 2014, focadas na linha de 
trabalho de uso da arte urbana 
como ferramenta da promoção 

dos direitos das mulheres, 
lançamos a Campanha Graffiti 
Pelo Fim da violência Doméstica 
Na Escola. Ela levou a mais 
de mil jovens, estudantes do 
ensino médio de 34 unidades 
escolares, oficinas de graffiti 
para promoção da Lei Maria da 
Penha e do Disque 180. 
As oficinas foram realizadas 
através de parceria 

com o Instituto Avon, Vital 
Voices Global Partnership, 
Secretaria de Educação do 
município do Rio de Janeiro  
e Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro.

O projeto contou também com 
outra vertente:  
no #TorcidaGraffiti, unimos 
a força da torcida dos 
brasileiros pela nossa Seleção, 
a tradição das pinturas de 
rua para os jogos do Brasil 
e a contemporaneidade da 
arte urbana. Organizamos 
grafitagens em comunidades de 
seis cidades-sede da Copa do 
Mundo usando a temática  
da torcida brasileira pelo fim 
da violência contra a mulher. 

Todo o projeto desdobra-se no 
ambiente virtual por meio  
de campanhas nas redes 
sociais em que são divulgadas 
imagens e mensagens 
produzidas nas ações pontuais 
para o público internauta. 
Para o público geral também 
foram criados outros materiais 
informativos como pesquisa, 
documentário e vídeos-registro. 

GraFFiti

  vIOlêncIa
Pelo FiM

Da

DoMéStiCa
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1.036 alunos, 948 litros de tinta 
e mais de 1.000 latas  
de spray, tudo isso para 
grafitar 648m² de muros com 
mensagens pelo fim da violência 
doméstica: este foi o Graffiti 
Pelo Fim da Violência Doméstica 
na Escola. 

Uma campanha do Instituto 
Avon e Rede NAMI que 
convidou jovens estudantes do 
ensino médio de 24 escolas do 
município do Rio de Janeiro a 

participarem 
de oficinas onde  
o graffiti foi 
ferramenta para  
o debate e reflexão sobre temas 
como direitos da mulher, a 
violência doméstica, Lei Maria 
da Penha e o Disque 180.

Com grupos de até quarenta 
alunos e quatro horas de 
duração, as oficinas realizadas 
contaram com aplicação de 
uma pesquisa sobre violência 

doméstica, debate sobre o 
tema e criação de um mural de 
graffiti. A metodologia da Rede 
NAMI foi criada para pensar 
a questão proposta de maneira 
lúdica e dinâmica usando o 
graffiti como ferramentas para 
dialogar com nosso público.

Além da geração de material 
para campanha online 
que informou centenas de 
internautas a respeito dos 
mecanismos de combate à 
violência doméstica, a partir de 
nosso projeto foram produzidos 
um documentário e um vídeo-
registro que ganharam duas 
exibições públicas. Também 
uma pesquisa profunda sobre 
a percepção da violência 
doméstica por jovens cariocas, 
intitulada Geração Maria da 

Penha: percepções sobre a 
violência doméstica contra 
a mulher, foi amplamente 
divulgada através de plataforma 
online. 

A finalização da campanha 
foi comemorada com a 
inauguração de um mural 
da artista Panmela Castro, 
realizado em comemoração ao 
aniversário de 8 anos da Lei 
Maria da Penha. A obra, de 
336m², está localizada em uma 
área de grande visibilidade no 
Rio de Janeiro, o Quarteirão 
Cultural da Rua do Lavradio, 
e foi livremente inspirada no 
painel realizado pelos alunos 
do C.E. Ignácio Azevedo, 
vencedores de concurso cultural 
promovido pela equipe do 
projeto.

NA 
ESCOLA

Pelo FiM

Da

DoMéStiCa
GraFFiti

  vIOlêncIa
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NA 
TORCIDA

Informações sobre a violência 
doméstica, Lei Maria da Penha, 
direitos das mulheres e Disque 
180 foram gravadas nos muros 
do centro da maior cidade-
satélite do Distrito Federal.  

A campanha seguiu com mais 
quatro edições, organizadas 
por mediadores locais, 
realizadas em quatro cidades-
sede da Copa do Mundo: São 
Paulo, onde fomos recebidos 
por Val Alafiá; Salvador, onde 
quem nos recebeu foi Mônica 
índia; Porto Alegre onde 
estivemos pela mediação de 
Bianca Oliveira e finalmente em 
Belo Horizonte com  
o apoio de Lídia Viber. 

Em cada um dos cinco mutirões, 
foram selecionadas pinturas 

que concorreram ao título de 
melhor graffiti, em uma votação 
online. Ao final do projeto, os 
cinco premiados viajaram para 
o Rio de Janeiro, com todas as 
despesas pagas, e se juntaram 
ao grande mutirão de graffiti 
pelo fim da violência doméstica 
realizado no dia 12 de junho, 
responsável por transformar a 
Rua Tavares Bastos, no Catete, 
em um grande museu de graffiti 
à céu aberto. Mais de 100 
murais com mensagens da 
torcida pelo fim da violência 
doméstica foram realizados em 
cerca de 3Km de muros onde 
foram usadas mais de 1.000 
latas de spray! 

A vertente da campanha 
#TorcidaGraffiti uniu  
mais de 1.800 pessoas que 
em comunidades de seis 
cidades, em seis Estados 
do país, participaram de 
eventos de graffitagem pelo 
fim da violência doméstica 
aproveitando o tradicional 
momento de pintura das ruas 
para torcida pela Seleção.

O lançamento do projeto 
aconteceu em oito de março, 
dia Internacional 
das Mulheres, na 
Ceilândia (DF). O evento 
contou com a participação de 
grafiteiros e grafiteiras que 
responderam ao convite para 
colorir as ruas da cidade com 
o verde-e-amarelo e refletir 
sobre o futuro que desejamos. 

Pelo FiM

Da

DoMéStiCa
GraFFiti

  vIOlêncIa
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NOS CENTROS 
DE REFERÊNCIA 
E ATENDIMENTO 
À MULHER

Como uma atividade extra 
do projeto Graffiti Pelo Fim 
da Violência contra a Mulher, 
no mês de Fevereiro, a equipe 
da Rede NAMI esteve em 
Araruama, interior do Rio de 
Janeiro, para realizar uma 
pintura nos muros do Centro 
de Referência e Atendimento à 
Mulher (CRAM) da região.

O convite para realização do 
graffiti no muro de 50 metros de 
comprimento foi realizado pela 

Secretaria  
de Políticas Públicas 
para Mulheres com 
a intenção de que 
o espaço pudesse 
assim ampliar seu poder de 
acolhida e integração com 
as mulheres vítimas de violência. 
Nos próximos anos a Rede 
prosseguirá realizando pinturas 
em CRAMs de todo Brasil, tendo 
um evento de pintura previsto 
já para 2015. 

Pelo FiM

Da

DoMéStiCa
GraFFiti

  vIOlêncIa
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Como parte da campanha 
mundial da ONU Mulheres 
“Empoderar as Mulheres. 
Empoderar a Humanidade. 
Imagine!”, a NAMI lançou em 
10 de março, Dia Internacional 
da Mulher, em Brasília, a 
exposição Pequim + 20 em 
Graffiti. 

Nossas artistas produziram 
12 painéis inspirados em temas 
prioritários da Plataforma de 
Ação de Pequim, lançada há 
20 anos na Quarta Conferência 
Mundial Sobre as Mulheres de 

Pequim. Os graffitis promovem 
a análise e estimulam o debate 
a respeito dos resultados 
alcançados 20 anos após o 
lançamento do compromisso 
internacional para o avanço da 
igualdade e do empoderamento 
das mulheres em todo o mundo.

A exposição continua a 
acontecer, de forma itinerante, 
no ano de 2015. percorre 
cidades satélite do DF chegando 
também à cidade do Rio de 
Janeiro.

PeQUiM+20 eM GraFFiti

exPoSiÇÃo
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#AfroGrAfiteirAs

O #AfroGrafiteiras é um 
programa de formação 
em arte urbana, realizado 
em parceria com a Fundação 
Ford, focado na expressão e 
promoção do protagonismo 
feminino afro-brasileiro que 
pretende capacitar  
e acompanhar 30 mulheres de 
territórios do Rio de Janeiro.

No programa do curso,  
30 mulheres afro-brasileiras 
artistas, convocadas  

e selecionadas a partir de um 
rígido processo, participarão 
de seis meses de formação 
nas quatro temáticas foco 
do programa sendo estas: 
Empoderamento a respeito 
das temáticas de gênero 
e raça; Arte urbana como 
veículo de comunicação; 
Empreendedorismo social, 
produção cultural e economia 
criativa; Novas tecnologias de 
comunicação, Informação e 
marketing viral.

PreViSÃo Para 2015
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esta nÃo 
é só minha 
história. 
é a nossa  
história.
Mel sofreu violência sexual 
ainda adolescente. Através 
do trabalho com a NAMI pode 
se reconhecer como vitima, 
e através do graffiti superar 
a sua situação. Conheça 

melhor a historia de Mel no 
filme GraFFiti Pelo FiM Da 
ViolÊNCia DoMeStiCa.
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MeSa Diretora

• Panmela Castro
Presidente
33 anos, grafiteira ativista, Panmela Castro é idealizadora e presidenta da NAMI. Em 2012 foi 
eleita pela revista     Newsweek, ao lado da Presidenta Dilma Rousseff e outras personalidades 
como Michelle Bachelet, Hillary Clinton e Cristina Kirchner, como uma das 150 mulheres que estão 
agindo por uma mudança positiva para o mundo. É graduada em pintura pela UFRJ e mestre em 
Artes pela UERJ.

• Sandra Pragana
Vice Presidente
Também conhecida como Oli, é uma graffiteira de 60 anos. Formada em ciências biológicas, 
durante 16 anos ministrou aulas, procurando acrescentar algo de positivo na vida de seus alunos. 
Oli sempre procura participar de trabalhos sociais, como por exemplo no INCA, onde é voluntária 
há 4 anos. Hoje, fazendo parte da Rede NAMI, não é diferente: Oli busca através da arte do 
graffiti esclarecer e informar sobre os direitos das mulheres atuando com seriedade e muita 
responsabilidade. 

• Artha Baptista
Diretora Financeira
Com 27 anos, formada e pós-graduada em Logística Empresarial, atualmente trabalha na área 
comercial de uma prestigiada empresa da área de movimentação de carga. Artha traz para a 
NAMI sua versatilidade e experiência administrativa, além de contribuir com as necessidades 
logísticas da Rede, organização e clareza com  a gestão dos recursos. 
 
• Alexandra Fonseca
Diretora Consultora
Mel é uma graffiteira de 40 anos da Baixada Fluminense. Mãe de três filhos, é formada em 
desenho e trabalha há alguns anos no programa Mais Educação. Na NAMI, Mel, como ela mesma 
diz, está sempre disposta a somar e sua meiguice faz com que seja grande amiga de todas as 
mulheres da rede. Sua vocação é atuar como professora e não existe oficina ou ação que não se 
anime com a sua chegada.

• Priscila Duarte
Diretora Consultora
Priscilla Duarte é Mestre em “Arte, Cognição e Cultura Contemporânea” pelo PPGArte e Bacharel 
em História da Arte pela Uerj. Iniciou suas atividades em 2006, quando começou a fazer 
cineclube no Instituto de Artes da Uerj, onde passou a pesquisar pontos de exibição independente 
de seus desdobramentos.
 
CoNSelHo FiSCal

• Carol Gomes
• Elizabeth da Silva
• Maria da Glória 

SóCiaS FUNDaDoraS 

• Alexandra Fonseca - Grafiteira e Arte educadora
• Artha Baptista - Gerente administrativa
• Carol Gomes - Atriz e arte educadora
• Jandira Queiroz - Jornalista, feminista e ativista de direitos sexuais e reprodutivos.
• Juliana Natali - Ourives e arte educadora
• Panmela Castro - Artista visual
  
SóCiaS eFetiVaS

• Aline Oliveira 
• Ana Paula Alves - Artista plástica e professora de artes
• Elizabeth da Silva - Empresária
• Maria da Glória - Dona de casa
• Priscilla Duarte - Historiadora da arte, pesquisadora e cineclubista
• Sandra Pragana - Artista e professora
 
SóCiaS ColaBoraDoraS

• Aline Kristine - Fotógrafa
• Ana Paula Stelling - Estilista e grafiteira

QUeM FeZa reDe NaMi eM 2014?
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• Anatacha Sczesny Lochi - Artista visual
• Chimenia Sczesny Lochi - Artista visual
• Clara Grivicich - Fotógrafa
• Natália Tainá - Grafiteira e estudante de direito
• Roberta Mattos - Atriz e produtora
• Tainã Xavier - Estudante de licenciatura em artes plásticas
• Vivi Cunha - Figurinista e produtora cultural 
 
SóCiaS BeNeMéritaS
• Rosie Rodrigues (EUA)
 
eQUiPe
• Alexandra Fonseca – Assistente de produção; oficineira, artista.
• Aline Oliveira - Voluntária
• Ana Luíza de Almeida Marques - Assistente de projeto
• Ana Paula alves - Oficineira, artista.
• Artha Baptista - Diretora Financeira
• Clara Grivicich - Oficineira
• Clarissa Pivetta - Fotógrafa
• Dayse - Voluntária de Intercâmbio
• Elisabete Maisão - Fotógrafa e auxiliar de produção
• Elisabeth da Silva - Voluntária em obras e manutenção
• Elodie Salmeron - Produtora Executiva
• Fernanda Alves - Gerente de comunicação
• Julia Ricciardi – Gerente de comunicação
• Juliana Fervo - Oficineira, artista
• Juliana Natali - Oficineira, monitora
• Karla Borges - Advogada voluntária
• Kiko da Tavares
• Mayan Jeff - Voluntária de intercâmbio
• Michelle Ivana - Assessoria de Imprensa
• Nadya Jakobs - Fotógrafa
• Panmela Castro – Diretora Executiva
• Roberta Mattos – Assistente de produção
• Rosa Chali - Produtora Executiva
• Sandra Pragana – Oficineira

• Tadeu Scaf - Voluntario direito
• Viviane Cunha - Oficineira
• Viviane Santos- Produtora Executiva

ParCeiroS
• Ana Laet Comunicação
• CEDIM - Conselho Estadual de Direitos das Mulheres
• Gouté Contábil
• Instituto Eixo-Rio
• Interferência Sistema de Som
• Lar das Tintas
• Kanoa Filmes
• Kobra Paint
• Maré de Sabores
• Rio Scenarium
• SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro
• SPM - Rio  - Secretaria Especial de Política para as Mulheres
• Subsecretaria de Políticas para as Mulheres - SPMulheres - RJ
• Subsecretaria do Grande Centro do Rio de Janeiro
• Superintendência de enfrentamento à Violência contra a Mulher - SUPEV Valeu Produções

PeSSoaS FÍSiCaS
• Adriana Severo Rodrigues - Facilitadora CIAM
• Cristiana Fernandes - Coordenadora CIAM
• Cristiane Gomes – Facilitadora CIAM 
• Cristiane Mimi - Design
• Dalva Regina Batista Ferro  - Facilitadora CIAM
• Letícia dos Santos  - Facilitadora CIAM
• Krank - Filmmaker
• Marcelo Jou - Grafiteiro
• Marina Teixeira Sidrin - Instituto Noos / Pesquisa social.com
• Roselene Sergio Ribeiro – Facilitadora CIAM
• Sistah - Rapper

FiNaNCiaDoreS
instituto avon
Vital Voices Global Partnership
ONU Mulheres
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https://issuu.com/nami.clipping
https://www.youtube.com/user/redenami/videos

Mel jups

CoNHeÇa
NoSSo CliPPiNG

aGraDeCiMeNtoS
eSPeCiaiS

À Mel e Jups por se deixarem tornar exemplos de vencedoras, 
contando suas histórias no filme Graffiti Pelo Fim da Violência 
Doméstica. Sabemos quanta força é preciso ter para superar 
situações de violência.

A Rede NAMI dedica um agradecimento especial  
à Ana Laet e a equipe de Ana Laet Comunicação  
pela atenção e talento na elaboração de nossas peças  
de comunicação durante todo o ano de 2015. 
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www.redenami.com 


