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CARA LEITORA E CARO LEITOR
Neste mês, o Espalha EDH completa um ano de existência e chega a sua 13a Edição.
A publicação nasceu com o intuito de ser um meio para discussões de temas sobre
direitos humanos e, ao longo de um ano de existência, foi amadurecendo e criando sua
identidade, se tornando uma das principais ações do Departamento de Educação em
Direitos Humanos no eixo sensibilização e difusão da cultura dos direitos humanos.
O projeto, que teve o pontapé inicial com o Diretor de EDH à época, Cassio Rodrigo, é
uma ação que mobiliza toda a equipe do Departamento EDH da Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania e conta com matérias escritas pelas próprias
servidoras: Renata Mie, Sophia Felix, Tayná Salviano e Vera Velozo.
Citamos aqui (e também agradecemos!), aos parceiros que contribuíram com a
construção de edições anteriores e, de certo modo, com a consolidação do projeto: o
Comitê EDH, o Grupo de Extensão EDH Pensamento e Política, da Universidade São
Judas Tadeu e o Museu da Diversidade.
Além disso, para um olhar mais plural sobre os assuntos, abrimos espaço para textos de
convidados diversos. Nessa edição, por exemplo, contamos com a participação de
Nayzera, Cris Silva, Maria Fernanda Pascoal e Laura Finnochiato.
Aproveitamos e já deixamos aqui um convite: tem algum assunto que você gostaria de
ver no Espalha? Quer ter um texto seu publicado aqui? Entre em contato com a
gente!
O trabalho em rede é um dos pilares do Espalha EDH!
A edição de um ano conta com o mesmo tema de sua estreia, em Março de 2020, uma
referência ao Dia Internacional da Mulher. Para marcar essa data de luta. vocês irão ver
nas próximas páginas a experiência da EMEI Nelson Mandela em abordar, na escola,
histórias de mulheres de diversas origens e culturas; um poema sobre Ser Mulher; a
história da Casa Eliane de Grammont, e depoimentos de mulheres por meio de
diferentes formas textuais.
Fazer o Espalha EDH envolve muito aprendizado, trocas, empenho e afeto. Esperamos
sempre poder contribuir com ampliação do debate sobre direitos humanos na Cidade
de São Paulo.
Aproveitem a leitura!

EQUIPE EDH

EDH NA REDE

https://youtu.be/w2DXNPCsFmY

CULTURA
DH
A poesia urbana vem ganhando novos e interessantes
contornos a partir da crescente participação das periferias
na criação dos versos. Um desses singulares movimentos se
manifesta por meio do chamado Slam. O Slam é uma batalha
em que os poetas criam e declamam suas rimas, geralmente
autorais, para uma plateia que julga a melhor poesia.
Os Slammers, poetas do Slam, buscam desabafar, conscientizar, inspirar, enfim, manifestar de diferentes formas a
realidade em que vivem. Os poemas tratam de seus anseios
sobre o futuro, questões de etnia/raça, homofobia, violência,
entre tantos outros temas.
Neste mês das mulheres o Espalha EDH convidou a poetisa
e slammer Nayara, conhecida como Nayzera, para uma
reflexão através da arte, sobre o que é SER MULHER em São
Paulo.

Quem procura, nada.

Na transformação da mudança
Eu sempre abasteço a minha fonte
Pois se eu não fizer por onde
Muita coisa não corresponde
A mente faz com um problema
Do nada virar um monte
Mas as vezes não tem jeito
O que me falta em sorriso
É que eu segurei no peito
Eu já me afoguei por dentro
Mas fui eu que me salvei
Quem nada em si tá sempre pronto
Pra mergulhar em alguém

T E R R I T Ó R I O S

E D H

CASA ELIANE DE GRAMMONT: MULHERES DE LUTA

A Casa Eliane de Grammont –
primeiro centro público do país
de referência no atendimento à
mulher – é conhecida por ser um
lugar
de
acolhimento
incondicional e escuta, mas muito além
disso, é um espaço marcado por
histórias de luta de muitas mulheres.
A
transformação
que
permitiu feitos como a própria
inauguração da Casa Eliane de
Grammont em 1990 ou a promulgação da lei Maria da Penha em
2006
foi
construída
a
muitas
mãos, em especial, as femininas.
Eliane de Grammont, patrona do
local,
foi
mulher
que,
como
tantas, sonhou, cantou à vida,
amou, buscou sua liberdade. Mas
assim como outras tantas, teve
seu caminho interrompido pelo
machismo estrutural e compõe o
rol das vítimas do fe-minicídio.
Eliane foi morta aos 25 anos pelo
ex-marido
que
não
aceitou separar-se, ou seja, não

aceitou a separação de algo que
entendia ser propriedade sua.
Seu algoz tentou justificar o crime alegando estar sob violenta
emoção e ter agido em legítima
defesa da honra. A referida tese
foi, até dias recentes, usada para
justificar a violência contra mulheres que não cumpriam à risca o
papel
que
a
sociedade
lhes
incumbia: mães cuidadosas, esposas recatadas e fiéis, cuidadoras
do lar [1]. Durante o julgamento
do assassino, dezenas de mulheres protestaram frente ao Tribunal entoando palavras de ordem
como "Quem ama não mata". Na
missa
em homenagem à Eliane,
da mesma forma, cerca de mil
mulheres marcharam em manifestação. Tais movimentos foram importantíssimos para desconstruir
a tese da defesa da honra bem
como para induzir a condenações
mais severas para os crimes de
feminicídio[2].

[1] Para conhecer um pouco mais sobre a tese de “legítima defesa da honra” considerada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2021 e, portanto, incapaz de
justificar a violência contra a mulher, lhe convidamos a ler a Pílula EDH no Instagram.
[2] OLIVEIRA, Édson Correia de. O discurso da notícia e a representação da identidade de
gênero feminino nos crimes passionais. 2010. Tese (Doutorado em Língua Portuguesa) PUC São
Paulo, Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/14621>. Acesso em: 28 mar. 2021.

As manifestações de mulheres do movimento feminista
vinham

ocorrendo

desde

1976

motivadas

pelo

assa-

ssinato de Ângela Diniz por seu namorado. A despeito
de ter sido executada fria e brutalmente, seu companheiro foi sentenciado com apenas dois anos de prisão
os quais nem chegaram a ser cumpridos em regime
fechado. A pena ínfima que se justificou juridicamente
pela legítima defesa da honra – um tipo de “validação
do

direito

masculino

de

matar”

–

causou

enorme

indignação e levou os movimentos feministas a realizarem intensa mobilização. Em novo julgamento pela
instância superior, o réu fora, então, condenado à pena
de 15 anos.
A violência contra a mulher tem sido combatida de
formas muito diversas e tem nas próprias mulheres a
grande força de transformação. Não por outro motivo a
Casa Eliane de Grammont é resultado da ampla mobilização

do

movimento

feminista

da

época.

Ela

foi

idealizada e posta em operação por um grupo mulheres da sociedade civil, militantes dos movimentos de
mulheres, gestoras públicas, além de parlamentares. A
Casa

logo

mostrou-se

referência

para

instalação

de

instituições da mesma espécie em todo país.
A vida de quem se encontrava em situação de violên-cia
tornou-se ainda mais complexa com a pandemia do
Covid-19.

Nestes tempos que parecem cada vez mais

sombrios para as mulheres, espaços como este acolhem e salvam. São lugares de calmaria em meio à
tempestade.
No mês que marca a luta pelos Direitos das Mulheres,
refletimos que ainda há muito a ser feito. É o que mostram os dados crescentes da violência contra a mulher.
Por

outro

lado,

também

precisamos

comemorar

os

avanços já que muito da luta feminina se concretizou
em inúmeras frentes: em 2006 foi promulgada a lei
Maria da Penha, em 2015 o Feminicídio foi elevado a
crime

hediondo

agravando

as

penas,

novas

casa

de

acolhida foram criadas em todo o Brasil. No mesmo mês
das mulheres e do aniversário de morte de Eliane, sua
filha Lili de Grammont estreiou a peça “Casa de Vidro:
Pequenas mortes” espetáculo de arte que convoca à
reflexão

sobre

o

machismo

estrutural

e

a

violência

emocional e psicológica contra a mulher. Como se vê,
os caminhos são difíceis, mas a vida se renova sempre;
com a força e coragem das mulheres.

PERFIL EDH
O
PERFIL
EDH
DESTE
MÊS
CONVIDOU
TRÊS
MULHERES
COM DIFERENTES VIVÊNCIAS,
PERSPECTIVAS E VISÕES PARA
SE MANIFESTAREM, POR MEIO
DA
ESCRITA,
SOBRE
"SER
MULHER EM SÃO PAULO".

Ser Mulher POP Rua
Depoimento por: Cris Silva - Membro do Movimento Nacional População de Rua

"Nós não temos endereço,
Não temos Casas,
Não temos Teto.
Vamos mudar essa REALIDADE?
Me deixa muito triste ver muitas #MULHERES em situação de Rua.
Em nome de todas as #MULHERES em situação de Rua, vamos continuar a
nossa LUTA por mais direitos, respeito e mais dignidade!
A Rua trás; Além das agressões e humilhação, sofrimento, dor, desespero e
violência vivida no dia-a-dia. Elas, ainda criam Forças pra vencer o Frio e o
abandono.
Só com a participação Feminina podemos lutar pelos princípios básicos de
ser Mulher, de ser respeitada e não violada. Não precisamos só de
alimentação e uma vestimenta, mas de um trabalho Digno e uma moradia
digna!
Sejamos MULHERES que podemos levantar as outras.
Nossa generosidade pode mudar vidas com Trabalho/Renda/Moradia/Saúde
e Respeito.
Por nenhuma #MULHER a menos."

Carta para uma mulher na diáspora
Por: Maria Fernanda Pascoal, psicóloga e imigrante Angolana
Ser mulher imigrante em São Paulo, significa romper todos os dias com lugares que o patriarcado
impõe diariamente a todas as mulheres independentemente da cor ou nacionalidade, na verdade
o que muda é o tratamento. Para algumas mulheres a vara é menos pesada comparada com as
mulheres negras Afro-brasileiras, Africanas e indígenas.
Como se diz, a mulher tem que ser forte até quando não consegue carregar o seu próprio corpo.
Nos disseram que somos fortaleza, geramos vida e criamos grandes líderes. Esqueceram de nos
dizer que os nossos corpos são controlados e que a nossa liberdade de escolha é restrita, na
verdade quase não existe.
O processo migratório, dependendo do tipo de deslocamento, é libertador, principalmente quando
a escolha foi da mulher. Sair e procurar melhores condições de vida para si e para sua família é
um ato de rompimento de paradigma porque as mulheres são condicionadas a esperar por um
homem salvador que tirará ela e sua família da pobreza ou até mesmo da opressão. Perceber que
não existe um salvador e que a salvação depende especificamente de você nos faz enxergar que
o mundo está aos nossos pés e que somos capazes de fazer tudo.
Enquanto coordenadora do coletivo diásporas Africanas pude observar que as grandes comunidades são lideradas por mulheres que cuidam umas das outras. Elas desempenham muitas vezes
diversos papeis: elas ouvem, abraçam e alimentam, muitas vezes carregam a cruz de outras
mulheres.
A solidariedade para as mulheres imigrantes não possui nacionalidade e pudemos observar este
fato enquanto fazíamos as distribuições das cestas básicas. Toda vez que uma mulher recebia
uma cesta básica, uma hora depois ela enviava a seguinte mensagem: "Maria Fernanda tem
como adicionar mais duas mulheres, uma brasileira e a outra Boliviana que necessitam de ajuda.
Elas tem dois filhos e estão desempregadas". Esse movimento se repete diversas vezes no
decorrer do mês, é uma mulher trazendo duas a cinco mulheres, da Bolívia ao Congo ou o Haiti,
de Angola a Venezuela, de Cabo verde aos Camarões, do Gana ao Peru...
Ser uma mulher imigrante significa me conectar com a minha ancestralidade, aprender a observar
o quão rico é o nosso continente e o quanto somos seres do mundo. Vivendo na diáspora você
consegue ampliar o teu campo de visão, consegues observar que existe muitas mulheres lideres,
médicas, mecânicas, professora, motoristas... e também que as profissões não possuem gênero,
o que existe na verdade são seres humanos que as desempenham.
São Paulo nos possibilita conhecer as diversas culturas que compõe essa grande metrópole que
acolhe, a muitos anos, imigrantes dos diversos lugares do mundo e, perceber que a gastronomia,
a musicalidade, arquitetura e os hábitos e costumes de muitas pessoas tem um pouco de cada
lugar do mundo.
São Paulo me fez perceber e observar que toda cultura que viola os direitos humanos (mulheres)
necessita ser repensada e excluída.

Como é ser mulher lésbica e artista Independente na cidade de São Paulo?
Por: Laura Finnochiato, cantora e compositora
Eu tenho uma história de mais de três décadas em São Paulo. Uma cidade que me acolheu e
acolhe todo o tipo de gente, de profissional. Criei meu corpo e minha mente musical em São
Paulo, apesar de ter iniciado meus estudos e minha carreira em Porto Alegre, minha cidade
natal.
Para além de ser mulher e lésbica, ou seja, já ser um indivíduo que vive alijado e excluído de
várias oportunidades, eu acho que a questão maior neste momento de anestesia e quarentena,
é sobre ser uma artista independente no Brasil. Em outras palavras, eu acho que nós
superamos vários pontos, como as questões de sexualidade e gênero, apesar delas seguirem
distantes do que se considere o mínimo aceitável. Por outro lado, nas questões culturais a
situação é mais difícil.
Sou cantora, compositora, produtora musical, arte educadora e guitarrista, uma artista independente por questões éticas e morais. É impossível compactuar com a indústria fonográfica e do
entretenimento quando se tem ética, consciência social e do valor do ser humano.
Então testemunho um declínio do espaço público voltado para a promoção e preservação da
cultura independente. Na medida em que estes espaços foram diminuindo – por questões
econômi-cas e políticas – ao mesmo tempo, os novos e poucos espaços passaram a ser
ocupados por artistas do mainstream ou ligados a famílias de gente poderosa na política
brasileira...
Nós, artistas independentes, passamos a ocupar o espaço da marginalidade, ou seja, como que
a gente vai conseguir ter público se a gente não ocupa espaços mais centrais da cidade, de
mais acesso, com uma propaganda efetiva, com uma campanha midiática efetiva? Para
aqueles que não tem gravadora, não tem quem escreva um press release ou produza fotos
para sua apresentação, a viabilização do trabalho fica muito difícil. E precisa ser melhorada.
Gente é pra brilhar e não para morrer de fome, já dizia nosso mestre Caetano Veloso...
A situação segue muito complicada. Muitos desistem. Eu não desisti, porque sou gaúcha,
ariana, ascendente em capricórnio, irmã de Lory F. ( a maior roqueira deste país – se vc não
escutou ainda, escute) e da atriz, cantriz e diretora teatral, Deborah Finocchiaro. Então por isso,
por ser raçuda, não larguei o osso, mas que é duro e segue duro... é verdade. Por isso que
tenho criado coletivos de mulheres (já faço parte de dois: “Minas Sonoras” e “Conexão
Mulheres do Brasil”). Para ver se juntando as forças, ficamos mais fortes, pois a luta é diária.
É bom finalizar este relato com a canção: Minas Sonoras, composta por mim em parceria com a
letrista e cantora Ana Martins. Eu produzi e lancei em formato de single, nas plataformas
digitais. O arranjo recebe as vozes de Ana Martins e Patricia Mellodi, que também fazem parte
do coletivo Minas Sonoras.
É isso. Junta todo mundo que é pro mundo melhorar!
HORA DE ORAR! HORA DE AÇÃO! HORA DE SE DAR! DE SOLIDARIEDADE!
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