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Em Memória do Tráfico  
de Escravos e a sua Abolição 

Este Dia Internacional em 
Memória do Tráfico de Es-
cravos e a sua Abolição, pre-
tende não deixar morrer na 
memória de todos/as o flage-
lo do comércio de escravos e 
sua inerente desumanização. 

Manter viva a tragédia 
como uma forma de prevenir 
a recorrência de fenómenos 
de escravatura, sustentados 
na discriminação racial, pro-
por a reflexão sobre as suas 
origens e causas, modos e con-

sequências e intersecção com 
outros sistemas de opressão 
que atravessam e são atraves-
sadas por ela e acalentam fe-
nómenos de dominação de 

seres humanos por outros. 
Dominação/subordinação 

racial que persiste sob outras 
formas e que se interseta com 
pressupostos do sexismo e vai 

Frame da Série História a História (episódio Escravos e a Escravatura 
em Portugal) na RTPplay 

As Dimensões 
da Dor  
no Feminino 
Neste mês em que faço anos, re-
firo algo que faz parte da minha 
vida desde os 25 anos de idade. 
Na altura, vivia na Califórnia e, 
de repente, comecei a sentir do-
res incapacitantes a que os mé-
dicos deram um nome estranho: 
artrite reumatoide.  

Ao ler o que encontrei sobre 
esta enfermidade, descobri que é 
uma doença autoimune que afe-
ta maioritariamente o sexo femi-
nino. Não digo mulheres porque 
até bebés podem sofrer desta 
doença!  

Para além da que me calhou, as 
mais conhecidas doenças autoi-
munes são a endometriose e a fi-
bromialgia. Todas levam à dor 
crónica e afetam sobretudo o sexo 
feminino. Há mais de um século 
que se sabe isto, mas pouco ou 
nada se fez para perceber porquê, 
o que se traduz num fardo enor-
me de sofrimento para a mulher, 
perseguida pela dor crónica. 

Ao mesmo tempo que os estu-
dos escasseiam, a medicina, em 
vez de tratar a pessoa como um 
todo, tende a focar uma parte - o 
paciente tem um problema num 
órgão, o médico implementa 
uma solução, o paciente aceita e 
sai, e entra o próximo. Porém, a 
persistência da dor crónica coloca 
em causa este modelo de medici-
na, exigindo um conhecimento 
científico e tecnológico que tenha 
em conta as questões de género. 

Por tudo isto, faz sentido que 
os ensaios clínicos sejam feitos 
sobretudo em homens? Se 75% 
dos casos de doenças crónicas 
são mulheres, porque é que 80% 
dos estudos são feitos em ho-
mens e roedores machos? E com 
que justificação se receitam às 
mulheres medicamentos que só 
foram testados em homens?  ♦ 
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Na noite de 22 para 23  
de agosto de 1791,  
na atual República  
do Haiti, uma revolta 
dava início ao fim  
da escravatura  
e da desumanização
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Janela sobre o Passado - UMAR nos Açores
“Nas Asas da Igualdade” foi 
lançado em 2007, Ano Euro-
peu da Igualdade, num proje-
to anual, oferecendo temas e 
diversidade artística em cada 
mês.  

Após termos falado, nos me-
ses anteriores, das diferentes 
Etapas e ações da UMAR nos 
Açores, chegando a este mês de agosto, 
um pouco soalheiro e de boa tempera-
tura, entramos na Quinta Etapa que 
abraça os dois anos de 2007 a 2008. A 
criação deste Projeto “Nas Asas da 
Igualdade” merece uma nota particu-
lar, pois foi no final de 2006, depois do 
Congresso em Angra do Heroísmo, 
que houve uma reunião para trocar 
ideias de maneira informal entre Rosa 
Neves Simas e Clarisse Canha. Ao per-
cebermos que 2007 seria o Ano Euro-
peu da Igualdade, resolvemos nos con-
centrar na preparação de um Projeto 
para esse ano, cada mês dedicado a 
uma temática. As ideias foram surgin-
do ligadas a diferentes temas, apos-
tando no papel das mulheres nas dife-
rentes áreas da sociedade. Aqui surge 
a importância de se trabalhar em Par-
ceria com outras associações nos Aço-
res, a maioria das quais aceitou a nos-

sa proposta, o que permitiu 
reunir e debater questões mar-
cantes para a Mulher e, por 
exemplo, a música, o ensino 
superior, as artes, a religião, a 
emigração e as faixas etárias 
jovem e sénior.  

A ação de cada mês foi 
acompanhada pela página 

“Nas Asas da Igualdade” neste jornal, 
dando início a esta publicação mensal 
que já vai no 16º ano.  O Projeto de 
2007 foi marcante para a UMAR, que 
assumiu a ação no decorrer do ano. Foi 
também importante alargando a sua 
ação através das parcerias, permitindo 
a troca de conhecimentos, experiên-
cias e necessidades em relação às 
questões de género, com cada uma das 
organizações envolvidas incluindo o 
Conservatório de Ponta Delgada, a 
Universidade dos Açores, o Museu 
Carlos Machado, por exemplo.  

O Projeto foi apresentado no início 
do ano 2007, na delegação da Assem-
bleia Regional, em Ponta Delgada e 
arrancou logo em janeiro com a abor-
dagem e dos direitos sexuais e repro-
dutivos, incluindo o tema da despena-
lização do aborto em Portugal, cujo 
Referendo decorreu no início de feve-

reiro de 2007. Fruto da parceria com a 
Escola Superior de Enfermagem, a 
ação realizou-se no auditório da mes-
ma com casa cheia, e merece destaque 
não só pelo debate havido, mas, tam-
bém pela participação da Escola de 
Milagres Paz, que apresentou um ex-
celente e comovente trabalho artístico 
que muito nos comoveu, e aqui se 
ilustra.  

Aqui ficamos deixando para setembro 
a continuação da história e percursos 
da UMAR nos Açores! Facebook, Insta-
gram e www.umaraçores.org. ♦ 
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tomando novas configurações 
mas sempre assentes no es-
tereótipo da inferioridade, 
desvalorização do humano, 
da mulher.   

Em “Não serei eu mulher” 
Bell hooks expõe essa dupla 
segregação e falta de lugar de 
existência da mulher negra. 
Quando se fala de gentes ne-
gras, o sexismo opõe-se ao re-
conhecimento dos interesses 
das mulheres negras; quan-
do se fala de mulheres, o ra-
cismo opõe-se ao reconheci-
mento dos interesses das 
mulheres negras” (p. 26). 

 
Não esqueçamos pois os dias 

dos navios negreiros mas fa-
çamos desta memória mote 
para a compreensão de repre-
sentações desumanizadas e es-
tereotipadas que embora rein-
ventadas persistem até aos dias 
de hoje. ♦ 

Apresentação da Escola de Milagres Paz  
no auditório  da Escola Superior de 
Enfermagem
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