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Existimos e estamos  
aqui para ficar

Passei o dia à procura das pala-
vras para descrever o meu orgu-
lho. O nosso orgulho. Pergun-
to-me se o tempo que levo a 
arrancá-las da minha cabeça é 
justamente uma das razões pe-
las quais ele é necessário, o or-
gulho. Anos, décadas, séculos de 
invisibilização, vergonha, mar-
ginalização, violência, patologi-
zação ou silêncio só podem re-
sultar em caos no milímetro de 
mundo que é a minha cabeça. 

E ao mesmo tempo quando 
olho para mim e para as pes-
soas LGBTQ (Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Trans, Queers) à 
minha volta que sobrevivem 
a todas essas camadas, que 
mais posso sentir do que or-

gulho? Como uma espécie de 
estratégia coletiva de eman-
cipação, defesa, resistência e 
amor próprio construída em 
jeito de bricolage e reparação 
que nós, bando de pássaros 
anormalmente normais, usa-

mos para continuar vivendo 
de cabeça erguida. 

Orgulho é a canção de embalar 
que cantamos para a criança livre 
que nem sempre pudemos ser. 
Orgulho é desenhar esperança. 
Orgulho é o nosso balsamo arco-

Realidade  
e Mitos sobre  
a Menstruação

De volta às questões de géne-
ro na saúde, lembro que, em 
Maio, a Espanha aprovou le-
gislação reconhecendo que há 
dores menstruais agudas que 
são incapacitantes para a mu-
lher. Ciente do desprezo a que 
é votada esta função mensal 
do sistema reprodutivo femi-
nino, imagino quantos acha-
ram esta lei inútil, ou mesmo 
ridícula. O Parlamento luso, 
por sua vez, chumbou uma tal 
proposta no fim do mês.  

São seculares os mitos e ta-
bus relacionados com a mens-
truação. Na Bíblia, o Livro de 
Levítico ordena que a mulher 
seja “posta de lado durante 
sete dias”, o período em que 
sangra. O próprio termo “pe-
ríodo” refere esse tempo de 
rechaça e afastamento e, qual 
palavrão, só foi permitido ser 
dito na televisão em 1985.  

Hoje, existe a app Clue para 
consultar um inventário das su-
perstições sobre o período à vol-
ta do mundo, onde raparigas e 
mulheres em alguns meios ou 
não têm acesso a pensos higiêni-
cos ou são proibidas de os usar. 
Mesmo em Nova York, em 2015, 
o metro proibiu um anúncio re-
ferindo mulheres com o perío-
do, mas autorizou um sobre ci-
rurgia para aumentar os peitos e 
a foto de uma mulher a ser es-
trangulada com uma gravata, 
publicitando um filme.  

A indisposição antes e duran-
te a menstruação é uma realida-
de que afeta mulheres e jovens. 
Num estudo de raparigas na 
Austrália, por exemplo, 93% 
sentia dores menstruais, 20% ti-
nha dores severas, e 26% faltava 
à escola. As dores menstruais 
afectam a vida de quem as tem. 
Que se reconheça esta realidade 
é uma lufada de ar fresco! ♦ 
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Lembrando o 28 de 
junho: “Orgulho é a festa 
que fazemos para 
celebrar a beleza do amor 
que escrevemos direito 
por linhas tortas”
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Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
Em pleno Verão açoriano, sol 
aberto ou não, chuviscos ou for-
te chuva, vento veloz ou suave, e 
aquela humidade marcante das 
nossas ilhas, voltamos aos anos 
2002 a 2006, tempo em que se 
prosseguia a luta feminista na 
defesa dos direitos das Mulhe-
res. Integrada na realidade e 
problemáticas da Quarta Etapa, esta foi 
altura de acentuar a visibilidade das 
mulheres em diferentes áreas, sobretu-
do no mundo do trabalho, prosseguin-
do, ao mesmo tempo, a ação nas outras 
áreas já referidas na rúbrica Janela so-
bre o Passado - História da UMAR nos 
Açores, iniciada em Janeiro do corrente 
ano.Da aposta na maior visibilidade das 
mulheres, tornando mais visível a sua 
invisibilidade, se realçam diferentes ati-
vidades. Em 2002, encontros formati-
vos em São Miguel e em Santa Maria so-
bre “Igualdade e Feminismos”. Foi 
tempo também de relevar o especial tra-
balho nesta área de duas académicas da 
Universidade dos Açores: Rosa Neves 

Simas, com a antologia A Mu-
lher nos Açores e nas Comuni-
dades, e Fátima Sequeira Dias, 
com o Curso de Género. Neste 
Verão a digressão do grupo Ge-
ração Viva levou a localidades e 
instituições a Dança de Inter-
venção e a mensagem de que a 
Humanidade tem duas Asas.  

Esta Quarta Etapa além de referir São 
Miguel integra também o então recente 
trabalho na Terceira e no Faial, com o 
desenvolvimento de projetos de maior 
duração: Sensibilização, Formação e In-
vestigação-ação; Inclusão de género no 
projeto Mudança de Maré, e o Congres-
so Regional da UMAR Açores na Tercei-
ra em 2006, sob o tema “Das problemá-
ticas e desafios à criação de uma nova 
imagem da Mulher”.  

No projeto de Sensibilização e Forma-
ção foram ações dirigidas a grupos, so-
bretudo jovens em contexto escolar, 
uma prática que se tem vindo a desen-
volver e a aprofundar até hoje. Foi tem-
po do projeto “As mulheres na agricul-

tura” coordenado pelo núcleo da UMAR 
em Santa Maria. Por último, realizado 
em Angra do Heroísmo, o Estudo sobre 
a “A conciliação da família e da vida pro-
fissional” procurou compreender como 
é que os casais profissionalmente ativos 
distribuíam o seu tempo numa semana 
normal de trabalho. 

Considerando o nosso curto espaço, 
fica o compromisso de prosseguir com 
mais informação sobre a Quarta Etapa 
da UMAR nos Açores, na Janela sobre o 
Passado do próximo mês de Julho. ♦ 
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As obras de Paula Rego, que 
faleceu no dia 8 de Fevereiro, são 
de uma beleza assustadora, nua 
e crua. Os traços são carregados, 
as cores sombrias, as imagens 
assombrosas. São retratos de 
um encanto perturbador, muitas 
vezes assente no sofrimento e 
dor da mulher. (Rosa Neves Simas)

Reconhecer e afirmar  
o papel das mulheres  

no mundo do trabalho

íris para curar a ferida, enquanto 
ela não estiver radicalmente sa-
rada. Orgulho é a festa que faze-
mos para celebrar a beleza do 
amor que escrevemos direito por 
linhas tortas.Orgulho LGBTQ é 
como quem diz: existimos e es-
tamos aqui para ficar. ♦ 

ILGA PORTUGAL

INÊS LEOLE


