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Apresentação
Desenvolvido pela www.asplande.org.br com o apoio da Ultragaz, o projeto
Basta à Violência Domestica, tem como objetivo, Contribuir para combater a
violência contra as mulheres agravada pela pandemia de Covid-19 por meio da
formação de 50 artesãs que atuarão como Embaixadoras dos Direitos da Mulher. As empreendedoras selecionadas para participar vivem no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Nilópolis,
Seropédica, Itaguaí.
Também fez parte do projeto, a produção do primeiro volume da Cartilha Basta à Violência Doméstica e a produção e lançamento da Coleção de produtos
artesanais com o mesmo tema Não à Violência Doméstica. O projeto teve início
em setembro com duas turmas, e culminou com o lançamento da cartilha e
coleção no dia 17 de dezembro.
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O projeto teve início no dia 22 de setembro, fizemos a divulgação do convite e
do formulário de inscrição nas Redes de WhatsApp da ASPLANDE, e em 4 dias
já tínhamos 68 empreendedoras inscritas. Ao final do projeto formamos 55
Embaixadoras dos Direitos. Desse total, 49 participaram da Coleção Não à Violência e receberam o um Kit de Insumos para produzir suas peças. As vendas
da Coleção serão feitas diretamente por cada empreendedora. As 6 que não
empreendem nas áreas de artesanato e costura criativa, participaram de todo o
processo, só não desenvolveram peças para a coleção.
Para divulgar as peças, foi criado um catalogo digital que contém a apresentação da peça e o contato da empreendedora, e será amplamente divulgado nas
redes sociais da ASPLANDE.

Quem são as Empreendedoras
O questionário de Inscrição fez uma breve fotografia das empreendedoras e
seus negócios. São empreendedoras que trabalham com costura criativa, cartonagem, crochê, macramé, bordados, biscuit, cartonagem e encadernação,
origami, bijuterias, joias em prata, entre outros.
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Como estão Estruturados
seus Negócios
As informações levantadas nos dão uma fotografia breve dos empreendimentos, permitindo a ASPLANDE buscar apoio de forma assertiva para que as empreendedoras possam superar seus desafios na gestão do dia a dia dos seus
negócios. Como por exemplo, apoiar as empreendedoras que querem se legalizar como MEI; aumentar o faturamento fazendo cursos sobre criação e design
de novos produtos, marketing digital e mídias sociais; Criação de Identidade
visual, entre outros.
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Encontro de Apresentação do Projeto
No dia 29 de setembro foram realizados dois encontros de apresentação do
projeto, um na parte da manhã e outro à tarde.

Os dois eventos tiveram a participação de 54 participantes. Da Ultragaz, participaram Daniela Gentil, Fabiana Dias e Priscila Fernandes Simões Alves.
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Curso Embaixadora

dos Direitos das Mulheres
O Curso foi divido em quatro módulos de duas horas e meia, realizado em duas
turmas, sendo uma no horário da manhã e outra à tarde, pela plataforma Google Meet. Os temas abordados nos quatros primeiros módulos foram:
• Gênero e os Papeis Sociais de Mulheres e Homens na Sociedade Brasileira;
• A História do Movimento das Mulheres e o Cenário Atual;
• Lei Maria da Penha e a Rede de Atendimento a Vítimas de Violência
• O Movimento He for She e a Importância de Envolver os Homens no
Combate à Violência contra as Mulheres

Gênero e os Papeis Sociais de Mulheres e Homens na Sociedade Brasileira foi
abordado pela professora Luciene Medeiros e teve na turma da manhã a participação de 26 empreendedoras e na turma da tarde 28.
“O tema proposto para minha aula foi ‘Gênero e os Papeis Sociais
de Mulheres e Homens na Sociedade Brasileira’, o que considerei
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relevante iniciar o curso com a perspectiva história dando ênfase
aos papeis sociais das mulheres e homens na formação da sociedade brasileira, trabalhando também o conceito de gênero. Para
tanto, trouxe a discussão desses papeis desde o período colonial
até a república, apontando para a atuação do movimento feminista e de mulheres enquanto ator político na formulação, implantação e implementação das primeiras políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil a partir da década
de 1980.”
Luciene Medeiros
As duas turmas participaram ativamente da aula, muitas inclusive abriram
seus corações e trouxeram histórias de violência em suas próprias vidas. A
fala abaixo de uma das participantes, retrata a importância do primeiro encontro assim:
“Na palestra pude descobrir que somos mulheres vitoriosas, por
termos a oportunidade de conhecer parte de nossos direitos e
também poder ajudar outras mulheres que vivam no anonimato
diante da sociedade.”
Norma Rodrigues
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O Segundo encontro trouxe a História do Movimento das Mulheres e o Cenário
Atual com a professora Sandra Schwarzstein, e teve a participação de 59 empreendedoras nas duas turmas.
“O objetivo dos dois encontros intitulados “A História do Movimento de Mulheres e o Cenário Atual” foi o de fornecer às mulheres participantes subsídios que permitam apreender o que foi e
tem sido a trajetória de emancipação de mulheres dos mais diversos segmentos sociais. Falamos das táticas de resistência historicamente tecidas por mulheres que transitaram do espaço privado de suas casas para o público e romperam com o isolamento
característico da vida doméstica para projetar-se no espaço público e construir identidades fortalecidas, menos cerceadas e controladas pela cultura patriarcal. Debatemos sobre os movimentos
de mulheres e feminismos de forma genérica no Brasil, contudo,
o destaque foi para a atuação de mulheres negras e pobres. Priorizamos a perspectiva da interseccionalidade, referenciada pela
feminista negra dos EUA Kimberlé Crenshaw (2004) e no Brasil,
tratada por Lélia Gonzalez, pioneiramente, no final dos anos 1970.
Estas duas estudiosas denunciaram que para além das opressões
de gênero, grande parte das mulheres experimentam as discriminações de classe social (pobreza) e de raça/etnia (racismo).“
Sandra Monica Schwarzstein
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O que uma das participantes falou, resume de forma brilhante a importância
dos conteúdos abordados no encontro:
“[...] Aprender com seu passado molda quem você é hoje. Olhe
para cima que é de lá que vem tua força.“
Paloma Cordeiro.
“Sandra nos desnuda, nos leva a uma viagem, nos embriaga de
conhecimento. É como colocar o dedo na ferida, choramos, gritamos e nesta busca de direitos o saber, o conhecimento quanto
nos é dado de forma tão generosa dizemos:
Obrigada Sandra, obrigada!“
Claudia Regina Coutinho
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O terceiro encontro abordou a Lei Maria da Penha e a Rede de Atendimento a
Vítimas de Violência e dessa vez a professara foi Adriana Mota que trouxe de
forma impactante a história de Maria da Penha e a luta do Movimento de Mulheres para criar uma Lei que pudesse combater todos os tipos de violência
contra a mulher. Durante a aula, ela abordou também os principais aspectos
da lei e os espaços onde as mulheres podem recorrer. Adriana fez um resumo
sobre as duas turmas e na sequência temos um depoimento de uma participante sobre o encontro. Nesse encontro a participação foi de 49 empreendedoras nas duas turmas.
“Dia 25 de outubro estivemos reunidas para conversar sobre a Lei
Maria da Penha e a Rede de Enfrentamento à violência contra as
mulheres. Foram momentos de muita entrega nas duas turmas,
pois falar sobre a violência contra mulheres não é falar sobre as
outras, é sobre nós. Muitos relatos pessoais apareceram e vimos
que a cada dia precisamos estar mais e mais bem informadas
sobre como agir em casos de violência. Juntas somos mais fortes,
sim!”
Adriana Mota
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“Só tenho a agradecer a Adriana Mota sobre as explicações da Lei
Maria da Penha. E o esclarecimento de que não existe apenas as
agressões físicas, muitas mulheres sofrem agressão psicológica.”
Adriana da Silva Barreto

No mês outubro tivemos também a primeira oficina para produção da Cartilha Digital “Basta à Violência Doméstica” e ao logo do mês nos dois grupos de
WhatsApp, da Turma 1 e 2, as participantes começaram a construir as informações de contatos da Redes de Acolhimento à Mulheres Vítimas de Violência
dos municípios ondem elas vivem, e que iriam fazer parte da cartilha. As duas
turmas contaram com a participação de 61 empreendedoras.

Apoio:

Basta

à Violência Doméstica

Como a oficina de produção da cartilha aconteceu logo após os dois primeiros encontros as participantes conversaram sobre os temas abordados, tendo
como pano de fundo duas questões:
1. Os temas que mais me tocaram ou inspiraram
2. As mulheres que mais me inspiram
Além das duas questões, as participantes conversaram sobre o design da cartilha e criaram um Grupo de Trabalho com representantes das duas Turmas.
Para uma das participantes:
“Nossa cartilha está sendo tecida como uma colcha de crochê,
levando em cada ponto a história de cada uma de nós, nossas
dores, nossos traumas que em algum momento da vida sofremos
violência física, psicológica ou moral e essa colcha ficará pronta
com pontos de amor, respeito, perseverança, esperança e direito a
vida.”
Márcia Ferreira

Ainda durante o mês de setembro nos dois grupos de WhatsApp as participantes começaram a interagir com a design a construção do conceito da coleção
Não à Violência. Abaixo temos os desafios lançados no grupo do WhatsApp
antes das oficinas que aconteceram em novembro:
Olá pessoal! Meu nome é Layla, sou designer. Nesse curso, vou abordar com
vocês temas artísticos pensando em uma identidade visual e inspiração para
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criarmos um símbolo. Vou apresentar alguns materiais para discutirmos juntas
e elaborarmos uma criação conjunta.
Para o nosso encontro dia 11 de Novembro , gostaria de ouvir ideias, as percepções de vocês sobre as imagens e referências !
Separei várias inspirações de mulheres na arte!
E vou começar a colocar algumas referências para vocês pensarem
Como na primeira aula do curso falamos muito sobre história, trouxe um pouco de história da arte para conversarmos
https://www.youtube.com/watch?v=peSOxmVKxYA
Percebam que que no vídeo, não aparecem mulheres negras, só a partir de uma
época o estilo Cubismo, do Picasso. Mostrou rostos sem cor, desmontando a
estética imposta. Além disso, o pintor Paul Gauguin, que morou com Van Gohg
veio ao Brasil e pintou algumas mulheres com traços mais latinos, sem aquele pálido europeu. Separei um mural com algumas mulheres negras pintadas,
caso tenham interesse em conhecer, vou colocar algumas artistas mulheres
maravilhosas para nos inspirar:”

Apoio:

Basta

à Violência Doméstica

Apoio:

Basta

à Violência Doméstica

Apoio:

Basta

à Violência Doméstica

Iniciamos novembro com o último módulo do Curso, que contou com 54 participantes, dessa vez com o tema O Movimento He for She e a Importância de
Envolver os Homens no Combate à Violência contra as Mulheres com Luciano
Ramos, que fez a seguinte avaliação das duas turmas:
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“O tema trabalhado nas turmas foi o envolvimento de homens no
processo de equidade de gênero. Abordagens sobre feminilidade,
masculinidades, equidade de gênero, interseccionalidade e paternidades foram utilizados para o alcance do objetivo da aula.
Os grupos foram bastante participativos. Permanecendo presentes majoritariamente durante toda a aula. O fato de os grupos já
conhecerem alguns conceitos ali trabalhados contribuiu para qualificação do debate, tornando o espaço de troca mais eficaz.
As turmas se mostraram bastante ansiosas para a aula e ambas
fizeram uma avaliação positiva ao final da atividade.”
Luciano Ramos
Para as participantes:
“O encontro com Luciano Ramos, foi de muita importância. Em
sua fala percebi o quanto nossa sociedade tá impregnada do machismo. Ele transmitiu uma linguagem clara e isso faz toda diferença nessa luta.”
Adriana Silva
“Participei da Oficina do Luciano Ramos a qual considero de suma
importância termos a consciência quanto a visão masculina a não
violência a mulher.”
Cristiane Silva
“Eu tive o prazer de compartilhar experiências e de também poder
ouvir relatos sobre violência doméstica através do curso de embaixadores basta , não a violência doméstica , e com isso aprendi
muita coisa pelo qual não tinha conhecimento tipo : formas de
violência, seja ela verbal, ou física, racismo , minha vida tem mudado muito em relação a isso eu como mulher tenho me visto de
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maneira diferente na sociedade em que vivemos , sou grata a essa
formação pela oportunidade de conhecer um pouco mais dos
meus direito com mulher.”
Aline Cristina Guedes

No dia 13 aconteceu a primeira oficina para a criação conjunta da coleção Não
à Violência. As duas turmas tiveram uma participação de 46 empreendedoras.
Essa oficina foi dedicada a fechar com as participantes o conceito e design da
coleção, que já vinha sendo desenvolvido nos dois grupos do WhatsApp.
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Para a professora e designer Layla Lima, que desenvolveu o conceito da coleção em conjunto com as participantes do projeto:
“Foi um desafio participar desse projeto e também maravilhoso.
Gratidão imensa pelos professores que nos ensinaram sobre o papel da mulher e do homem nessa luta, as artesãs supertalentosas
que me permitiram com tanto carinho trazer conceitos de Design
e minha querida amiga Camylle que super nos apoiou na construção do símbolo. Uma das reflexões mais importantes que vou
levar comigo é sobre a importância das redes de apoio, de compartilhar nossos conhecimentos e principalmente o diálogo construtivo sobre o tema para que possamos construir com muitas
mãos uma sociedade melhor. Para finalizar, uma citação de uma
mulher forte que luta para isso, Angela Davis - É nas coletividades
que encontramos reservatórios de esperança e otimismo.”
Layla Lima
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Desenvolvimento da Cartilha
O processo de produção da cartilha começou já no início do Curso Embaixadora dos Direitos. Foi criado um Grupo de Trabalho formado por integrantes da
equipe da ASPLANDE e das participantes do projeto, para sistematizar o conteúdo e design da cartilha.
Para a professora Sandra Monica Schwarzstein, que organizou a cartilha em
conjunto com as participantes do projeto:
“A rede de mulheres da ASPLANDE, ONG que atua no campo dos
direitos humanos e da inclusão socioeconômica, está produzindo a cartilha ‘Basta à Violência Doméstica”. Esta produção está
acontecendo a partir da troca de saberes em torno de temas
como: papéis sociais de gênero, movimentos de mulheres, violência contra a mulher, Lei Maria da Penha e ainda reflexões sobre
masculinidades, inspirada pela força e coragem que brota de histórias de superação dos abusos domésticos e do trabalho duro
para alcançar autonomia financeira. As integrantes da rede estão
se tornando “Embaixadoras dos Direitos das Mulheres”. Cada
embaixadora atua em sua comunidade, nas redes de amigas, vizinhas e parentes. Elas também reúnem informações sobre entidades públicas e privadas que atendam mulheres em situação de
violência, em seus municípios e podem ser encaminhadas a quem
delas necessita.”
Sandra Monica Schwarzstein
Para as participantes:
“Basta à violência doméstica. “O nome já diz tudo, basta mesmo, este curso me trouxe a dimensão dessa situação horrorosa
da mulher agredida num contexto diferente, são as histórias das
nossas companheiras queridas que estão conosco no dia a dia, e
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nas batalhas do empreender e muitas vezes a gente não percebe
o sofrimento delas. Me deu a plena certeza de que essa luta não
pode ser vencida se não houver um trabalho de união de todas
nós, precisamos vencer isso juntas. Foi bom demais conhecer as
mulheres que no passado iniciaram essa luta em prol de todas
nós, devemos continuar e ampliar esse legado.”
Cris Santana
“Ser embaixadora dos Direitos das Mulheres me possibilitou
aprender e refletir o quanto é preciso projetar nossa voz, para que
mais mulheres conheçam os seus direitos.”
Cyntia Matos
“Eu tenho muito a agradecer a vocês meninas o quanto tem sido
importante pra mim participar. Com esse curso eu me tornei mais
forte e segura pra dizer não, a violência doméstica tem que acabar
e eu estou aqui pra somar e lutar com todas as mulheres vítimas
de violência doméstica. Porque juntas somos mais fortes.“
Claudia Helena
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Mensalmente, desde 2017, a ASPLANDE realiza dois talk shows, o Palavra de
Mulher e o Conversas que Inspiram. Antes da pandemia os dois eram gravados nos estúdios da ESPM, uma parceira da ASPLANDE, e depois subiam para
o Youtube Compartilhando Saberes. Desde abril de 2020, eles acontecem no
Google Meet. Em novembro o tema abordado pelos dois talk shows foi Basta à
Violência doméstica.

Ainda em novembro, outro Talk Show mensal realizado pela ASPLANDE em
parceria com o Rio de Impacto e o Fórum de Desenvolvimento da ALREJ, teve
como tema o projeto Basta à Violência doméstica.
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No dia 29 de novembro tivemos a segunda oficina de produção da Cartilha,
quando foi apresentado pela Profa Sandra e as participantes do Grupo de Trabalho os conteúdos que entraram na cartilha, fruto de reflexões entre as participantes, bem como o layout desenvolvida pela design do projeto, que usou
alguns produtos desenvolvidos para a Coleção Não à Violência Doméstica.
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Dia 3 de dezembro foi realizada a última oficina do projeto, que teve como
objetivo planejar de forma conjunta com as Embaixadoras a metodologia do
evento final do projeto.
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Finalmente, dia 17 de dezembro marcou a culminância do projeto e contou com
a participação de 75 pessoas. Foi um grande sucesso!!
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