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Dia d@s Av@s, na Sociedade atual

Lembro-me em miúda do bolo 
de arroz que a minha avó me 
trazia, das saias de pregas ro-
dadas feitas à mão, e mais tar-
de já eu crescida passava com 
ela os domingos, e não me irei 
esquecer da minha comida pre-

ferida que a avó Mina me fazia, 
um pastelão com queijo e fiam-
bre, com batatinhas fritas ca-
seiras, e de sobremesa uma ru-
fadinha deliciosa. Enfim, ficam 
estas memórias, e as saudades 
destes bons momentos! 

Hoje em dia este papel, e a sua 
importância estão diluídos 
numa sociedade fugaz, em que, 
os que são avós estão não raras 
as vezes a trabalhar, fazem par-
te do corpo ativo e contribuin-
te, e cada vez mais prolongado 
da sociedade. Estes papéis ou-
trora muito enraízados no sen-
tido do cuidado dos/as netos/as, 
da transmissão de saberes, va-
lores, de mimos, muitos mimos, 

aqueles mimos que “estragam” 
as crianças, são agora substi-
tuídos por momentos pontuais 
de rejubilo e animação uma ou 
duas vezes por semana.  

Da evolução da sociedade no 
seu paradigma conceptual, 
emerge uma adaptação e flexi-
bilidade de todos os elementos 
da família, as crianças, na es-
cola, e nas suas atividades, os 
pais e as mães com os seus ho-
rários e trabalhos, e, os/as avós 
também nos seus trabalhos, a 
tentarem arranjar espaço, e 
tempo, mas sim, estes arranja-
rão sempre um tempinho para 
amar, e mimar as crianças que 
são os seus netos, e suas netas, 

Homem Histérico? 
Nem por sombras!

Na evolução do conhecimento 
científico, o filósofo René Des-
cartes (1596-1650) estipulou a 
dicotomia corpo versus mente, 
afirmando “Penso, logo existo” e, 
prontamente, se determinou 
que a mente é o domínio mascu-
lino, enquanto o corpo e as emo-
ções são o terreno da mulher.  

A palavra histeria deriva do 
grego hystera e refere o órgão 
do corpo feminino que é o lo-
cus da maternidade – o útero. 
Como se acreditava que a his-
teria resultava de um defeito 
no útero, estabeleceu-se que 
apenas as mulheres eram ou 
podiam ser histéricas.  

O registo mais antigo desta 
crença milenar é um papiro 
médico egípcio, datado de 
1900 AC, que atribui os distúr-
bios comportamentais ao útero 
a vaguear pelo corpo feminino, 
crença que os gregos e civiliza-
ções subsequentes adotaram. 

Com o Cristianismo, o sofri-
mento humano ficou ligado à 
noção do pecado e aos malaba-
rismos de Satanás, o que iria cul-
minar em exorcismos e na per-
secução e tortura de mulheres 
acusadas de serem feiticeiras. 
Na Europa, entre 1400 e 1782, 
estima-se que 40 000 a 60 
000 mulheres foram mortas, 
acusadas de serem possessas.  

A partir do século XVII, a 
ciência médica localiza a histe-
ria no sistema nervoso central e, 
no século XIX, introduz a no-
ção de doença mental, adminis-
trando tratamentos penosos a 
muitas mulheres, pois teimou-
se em atribuir a histeria ao sexo 
feminino.  

E o estigma mantém-se. Re-
gra geral, o homem zangado é 
considerado audaz e asserti-
vo; a mulher é irracional e his-
térica. Um homem histérico – 
nem pensar! ♦ 
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Este dia é celebrado para 
que se  reconheça o 
significado, e a 
importância do papel que 
representam tod@s  
@s  avós na vida de cada 
um de nós.

CARLA MOURÃO 
UMAR Faial

Janela sobre o Passado – UMAR nos Açores
No decorrer do primeiro semes-
tre do corrente ano integrado na 
Janela sobre o Passado – UMAR 
nos Açores, falamos de diferen-
tes Etapas do percurso da 
UMAR nos Açores incluindo a 
Quarta Etapa que agora se pre-
tende concluir. 

O primeiro destaque vai para 
o campo dos estudos de género já ante-
riormente realizados. Nesta Etapa foi 
também tempo de desenvolver o projeto 
de Investigação-Ação Mulheres na Pesca 
nos Açores – “Estamos cá; Existimos”. Os 
resultados deste Projeto realizados a par-
tir das diferentes ilhas do arquipélago, 
surgem da necessidade sentida pela asso-
ciação junto das comunidades piscató-
rias, mas também teve um grande enfo-
que na ação desenvolvida no Programa 
EQUALMudança de Maré, (projeto de 
inclusão da perspetiva de género e apro-

ximação às comunidades), o 
qual foi coordenado por Organi-
zações da Pesca através de Parce-
rias com organizações de dife-
rentes áreas locais, regionais e 
transnacionais. 

É também no final desta Quar-
ta Etapa que a UMAR realizou o 
Congresso Regional, sob o lema 

“Das problemáticas e desafios à criação de 
uma nova imagem da Mulher”. Realizado 
na Terceira, em 2006, aprofundava-se, 
então, a atividade iniciada nos anos 80 e 
consolidava-se o apelo organizativo e a 
emergência de novas condições de agili-
zação do trabalho da UMAR nos Açores. 

A importância e o impacto da ação da 
UMAR nos Açores decorrem também do 
aspeto organizativo da associação, no 
trabalho e intercâmbio em diferentes 
ilhas, e das Parcerias, onde se tem apos-
tado na diversidade em paralelo com a 

intervenção em áreas comuns como a 
violência doméstica e de género. 

Chegamos ao ponto de concluir acerca 
desta Quarta Etapa da UMAR nos Aço-
res, decorrida entre 2002 e 2006, saben-
do-se que no próximo mês de Agosto, ire-
mos prosseguir com mais informação 
sobre o percurso desta associação femi-
nista nos Açores. Ver: Face, Instagram 
www.umaracores.org  ♦ 
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Marcha LGBTQIA+  
em Ponta Delgada
Uma multidão de Arco Íris. As 
problemáticas existem. Precisa-
mos combatê-las Marchamos 
em Ponta Delgada, em nome dos 
Açores e da causa dos direitos 
LGBTOIA+. Saímos para a rua 
quebrando a invisibilidade con-
denando os insultos e o isola-
mento das pessoas. Marchamos 
sem preconceitos. Sentimo-nos 
uma comunidade ativa e toleran-
te. A multidão marchante com-
promete-se que estamos viv@s e 
para o ano mais seremos.

com um misto de sentimentos 
e emoções em que se realça este 
afeto tão genuíno de um avô ou 
de uma avó. 

Vamos também cuidar e 
amá-los como merecem! 

*Feliz dia das e dos avós! ♦ 
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