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Que desafios pós pandemia para os 
movimentos feministas Mulheres 

A pandemia da Covid-19 acen-
tuou a precarização das nossas 
vidas, as desigualdades sociais, 
o acesso à saúde, à habitação 
e a bens essenciais. Foram so-
bretudo os diferentes movi-
mentos sociais, grupos comu-
nitários e organizações da 
sociedade civil que estiveram 
na linha da frente na resposta 
à pandemia de COVID-19, as-
segurando necessidades bási-
cas,  prestando serviços essen-
ciais e defendendo os direitos 
das camadas mais vulneráveis 
da sociedade. 

Para as mulheres a pande-
mia significou um aumento 

das tarefas do cuidado e das 
limpezas, a carga mental da 
dupla jornada de trabalho e o 
reforço da feminização da po-
breza, enquanto se  assistiu a 
um aumento no número de 

denúncias de violência de gé-
nero. As falhas do estado na 
proteção social das vítimas 
em termos de intervenção in-
tegrada foram ainda mais vi-
síveis. 

Quando a Moda 
se cruza com 
Ideologia
Neste novo ano repleto de pro-
blemas, proponho uma reflexão 
sobre a Moda, um tema que po-
derá parecer ligeiro, ou até frí-
volo, mas que é fundamental na 
nossa vida em sociedade. Para 
além de essencial, é um tema 
apelativo, repleto de camadas e 
ângulos, recortes e nuances, 
pontos e contrapontos. 

A Moda existe no masculino, 
sem dúvida, mas está muito 
mais conotada com o feminino 
e a forma como a mulher é vista 
e avaliada pelos outros. Aliás, a 
mulher é de tal forma sujeita ao 
escrutínio alheio que chega a 
ser assassinada por amarrar o 
lenço na cabeça desta ou da-
quela maneira! Um homem al-
gum dia seria sujeito a tal infâ-
mia e violência? 

Podem dizer que tem a ver 
com religião, mas o que está em 
causa é o modo de uma pessoa 
se apresentar em público, e um 
homem nunca sofreria tal injú-
ria, o que é nitidamente uma 
questão de género. Por tudo isto, 
fico incomodada com a moda 
recente de se falar em “ideologia 
de género,“ querendo dizer que 
as questões de género são uma 
ideia falsa, uma fantasia.  

A palavra-chave desta moda é 
“ideologia,“ introduzida no sé-
culo XVIII para referir o estudo 
das ideias de uma pessoa, socie-
dade ou época. Mas já em 1812, 
Napoleão insultou os oposito-
res, chamando-os “ideólogos” 
com ideias pouco realistas. Daí, 
a palavra foi sendo manipulada 
conforme o programa sociopo-
lítico do falante, até que, nos 
nossos dias, alguns cérebros ilu-
minados acabaram por juntá-la 
a “género,“ outra palavra que in-
comoda estas pessoas. Mas que 
existe, oi, se existe! ♦ 

Nota de Abertura

Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
No início de 2023, o que se gos-
taria de poder dizer? Que o 
mundo vai ser melhor. Que os 
serviços nacionais de saúde vão 
reconhecer e tratar as pessoas 
com atenção e cuidado. Que a 
habitação será um direito reco-
nhecido. Que as escolas serão 
de igual direito para toda a po-
pulação. Que as guerras não existem, o 
que existe sim é a Paz no mundo global. 
No entanto, ao contrário do que se de-
seja, seja por cá ou em outros pontos do 
mundo, estas realidades infelizmente 
existem associadas ao sofrimento de 
muitos povos. Mas também por isso, 
fica aqui o apelo de ação e luta para que 
as mudanças de melhoria esperadas e 
desejadas se realizem! 

Falando agora na ação da UMAR-
Açores, referimos a parte final da 7ª 
Etapa ação da UMAR-Açores, realçan-
do o aniversário do Projeto SOS Mulher 
na Ribeira Grande, em Parceria com a 
Edilidade. 

Passamos agora à 8ª Etapa de ação 
2015 e 2016, enquadrada na Janela sobre 
o Passado. Quanto a 2015, lembramos a 
Rede Feminista Internacional e a Mar-

cha Mundial de Mulheres. E 
perguntámos se sabiam que nes-
ta Marcha ocorreram diversas 
ações e eventos a nível mundial, 
tais como Caravana Europeia, 
que terminou em Lisboa, ação 
onde participou uma equipa 
açoriana a partir do Porto. E tal-
vez seja importante lembrar que 

a Marcha Mundial de Mulheres, foi lan-
çada, a partir do Québec, no ano 2000 
com Ações Mundiais de cinco em cinco 
anos e, lembrar que a UMAR-Açores in-
tegrou todas estas Ações Mundiais. 

Ainda em 2015, aqui se indicam algu-
mas das diferentes ações da UMAR-
Açores: o nosso envolvimento na Mar-
cha com ações de rua, e a celebração do 
Dia Internacional da Mulher no Teatro 
Micaelense, assim como realização da 
Caravana Feminista nos Açores. Desta-
camos nesta data a Instalação artística 
“Ela Não Voltou”, uma co-autoria de 
Maria Simões e Joana Furtado. Foi, 
aliás, uma ação que Maria Simões pros-
seguiu também, em outras ilhas… 

Em 2016, integrado nesta 8ª Etapa, 
destacámos uma ação lançada no Parque 
Urbano, lembrando o número de femicí-

dios no nosso país, ação da UMAR-Aço-
res em parceria com a Edilidade de Ponta 
Delgada. Realçámos ainda, em outubro, 
o Dia Municipal para a Igualdade, que se 
desenvolveu em diferentes espaços, so-
bretudo estabelecimentos de ensino, 
para lembrar a necessidade de lutar con-
tra o machismo e, a necessidade do maior 
empenho na conquista e concretização 
da Igualdade no Mundo. Por último, 
aconteceu uma Tertúlia no dia 9 de mar-
ço, lembrando a importância e significa-
do do Dia Internacional das Mulheres, 
dia de conquista, de luta e de ação! ♦  

 
Facebook, Instagram  
e www.umaraçores.org

ROSA NEVES SIMAS

Janeiro 2023

CLARISSE 
CANHA 

Denuncia os teus medos… Procura ajuda    LINHA SOS MULHER - 296 629 757     LINHA DE APOIO E INFORMAÇÃO desde 1997

Na Pandemia estiveram: 
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Esta conjuntura de reper-
cussões sociais, económicas, 
políticas e culturais, reforça-
das nos casos das mulheres, 
colocou grupos e movimentos 
feministas sobre enorme 
pressão, ja que lhes coube fa-
zer campanhas, gerir casos, 
prestar apoio e dar resposta 
às situacoes mais urgentes 
quando os recursos eram ain-
da mais limitados devido à 
pandemia. O heroísmo exigi-
do aos grupos feministas co-
meça agora que se espera o re-
torno à “normalidade”, a 
traduzir-se num desgaste 
emocional e falta de energia 
difíceis de gerir. 

Como balanço e reflexão de 
início de ano, desejemos que os 
movimentos feministas sejam 
capazes de investir em prácti-
cas de auto-cuidado e espaços 
de cuidado colectivo feminis-
ta como forma de nos prepa-
rarmos para as lutas que se avi-
zinham. ♦ 
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