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anti―capitalista

S
ofremos uma derrota, estamos 
em processo de debatê-la e con-
centrados em reerguermo-nos. 
Não somos caçadores de votos, 
somos motores de transforma-

ção social. A derrota eleitoral não nos 
obriga a reformular princípios nem ob-
jetivos políticos, obriga-nos a repensar 
a organização da maioria social que nos 
permitirá alcançá-los. Deixemos a poeira 
assentar e foquemo-nos no que interes-
sa: o que temos pela frente? O que falta 
construir? Como o construiremos?

O aumento da representação da extre-
ma-direita continuará o caminho de nor-
malização do racismo, do ódio à pobreza 
disfarçado de justiça popular, o regresso 
à barbárie. A ascensão da direita neo-
liberal contribui para a hegemonia do 
individualismo, destrói os alicerces de-
mocráticos que são os serviços públicos, 
onde residem os princípios de comuni-
dade e solidariedade. O medo venceu e 
o PS cumpriu o seu objetivo: a maioria 
absoluta.

O aparente monopólio da política pelo 
PS não tem de se tornar realidade. Aliás, 
não pode. A resistência do PS em inves-
tir nos serviços públicos, nomeadamente 

no SNS, abrem a porta à privataria. A 
intrasigência contra restituir os direitos 
do trabalho destruídos pela Troika abre 
caminho ao populismo, ao todos contra 
todos. As declarações de princípios pelo 
clima são contrariadas pela exploração 
mineira, pelo abate de montado, pela 
construção de um novo aeroporto. As 
declarações feministas e o antirracistas 
do PS não combatem nos factos a tradu-
ção concreta das desigualdades: a dupla 
jornada de trabalho, a desigualdade sala-
rial, a segregação dos sujeitos racializa-
dos via negação do direito à mobilidade, 
ou à habitação, por exemplo.

Uma vitória por medo não significa o 
abandono da simpatia pelo projeto po-
lítico do Bloco. Nos textos que seguem, 
refletimos sobre os problemas do presen-
te, almejando a construção do futuro. 
A maioria absoluta do PS vem reforçar 
a importância da nossa forma de fazer 
política: construção de maiorias sociais, 
força reivindicativa a partir das lutas 
concretas que disputam a hegemonia. 
À política de fait divers, ao sensaciona-
lismo, à aceleração do tempo e à cacofo-
nia das redes sociais, respondemos com 
reflexão, com humildade e vontade de 
construir caminho. 
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Esta é uma publicação da Rede Anticapita-
lista, em que se juntam militantes do Bloco 
de Esquerda que se empenham nas lutas 
sociais e no ativismo de base.
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O que se passou no final de janeiro 
era expectável. O PS criou uma 
crise artificial que deixou o Bloco 

em cheque. Contudo, a artificialidade da 
crise não a tornou menos real na forma 
percecionada, sobretudo perante uma di-
reita que acena os fantasmas do passado 
mais recente – a Troika– e do mais longín-
quo – o fascimo. A política de desgaste do 
Governo que vinha sendo a estratégia do 
Bloco não foi suficiente parar criar espa-
ço a uma narrativa alternativa à da “esta-
bilidade” do PS, nem para desmontar a 
direita. O medo deslocou o voto do Bloco 
e da CDU para o PS. Não o hostilizemos, 
compreendamo-lo.

A maioria absoluta do PS tem dois efei-
tos: por um lado, permite-lhe afirmar-se 
como a frente de batalha à direita cada 
vez mais extremada; por outro, a centra-
lidade do Parlamento a que nos habituá-
mos será ofuscada, dificultando ao Bloco 
capitalizar a presença mediática que o 
Parlamento lhe garantiu. Com estes dois 
efeitos, o PS deu início à canibalização 
da esquerda, numa tentativa de ocupar 
todo o seu espaço. Esta canibalização 
acarreta perigos futuros. Numa conjun-
tura eleitoral balizada por semanas, a 
resposta rápida e o apelo à estabilidade 
foram ferramentas fáceis nas mãos do PS. 
Porém, a longo prazo, a política de um PS 
com maioria absoluta não irá combater a 
ascensão da direita. Pode até agravá-la 
pela falência da correspondência entre a 
política prosseguida e as reivindicações, 
ou as necessidades, do país. 

Em resposta a Boaventura de Sousa San-

tos, Fernando Rosas escreveu, no Públi-
co, que a esquerda tinha de se opor às 
leis laborais da Troika, “à manutenção 
das graves carências que colocam em ris-
co o SNS face à ofensa privativista, ou 
à escassez dos salários e pensões”, ape-
nas algumas das questões concretas que 
nos movem. Daqui em diante, importa 
repensar a nossa forma de ação perante 
uma tarefa difícil: vencer a política do 
medo, sem o menosprezar, e semear a 
esperança de um futuro, procurando nós 
mesmos ser motores de restabelecimen-
to da responsividade democrática. Mas 
não o faremos sem obstáculos. Apesar da 
parlamentarização da política, fruto da 
deslocação do eixo político institucional 
para o Parlamento durante a Geringon-
ça, empenhámo-nos na luta de rua que 
constitui uma importante convicção po-
lítica e estratégica, parte do nosso ADN 
– lembremos a histórica manifestação da 
Greve Feminista de 2019. Não obstante, 
o desenho institucional que saiu das elei-
ções de janeiro tornam a organização do 
movimento social ainda mais crucial e, 
sem militância, não há organização. De 
que militância precisamos?

Falamos daquilo a que alguns politólo-
gos chamam o militante com propósito, e 
não só um membro, ou que navega social-
mente pelos espaços de militância. Este 
militante pode ser movido por um forte 
compromisso ideológico, ou por objeti-
vos específicos, movido por lutas concre-
tas. Não se tratam de formas excludentes. 
A última pode conduzir à primeira, a 
primeira pode dar sentido à última, inte-
grando-a num conjunto de reivindicações 

Legislativas 
e militância 
para o futuro

texto de Mafalda Escada

capazes de reinscrever o sentido das pala-
vras de que nos socorremos mas que, em 
muitos casos, foram esvaziadas: “públi-
co”, “solidariedade”, “democracia”, “jus-
tiça”, “liberdade”, “igualdade”. (Veja-se a 
“liberdade” da IL).

Quase 50 anos depois da Revolução, está 
provado que a sobrevivência do sentido 
que deu às palavras não é eterna, mas é 
possível devolver-lhes esse significado, 
organizando lutas concretas, articulando-
-as, arrumando-as sob esses mesmos sig-
nificados em vias de extinção. Olhemos o 
Chile: Boric não teria ganho se, em 2019, 
não se tivesse gerado um movimento po-
pular contestando o aumento do preço 
dos transportes públicos que deixou cla-
ro o desprezo do governo chileno pelos 
bairros periféricos das grandes cidades, 
servindo de ponto de partida para outras 
reivindicações; se a esse movimento não 
se tivesse somado um forte movimento 
feminista em torno do direito ao aborto; 
se todas estas faíscas não tivessem culmi-
nado na necessidade de uma nova Cons-
tituição, rampa de (re)lançamento da 
esquerda chilena. Retenhamos esta ideia: 
um bilhete de autocarro ajudou a provar 
a necessidade de um novo pacto político 
e social.

As legislativas de 2022 convocam-nos 
a um sério exercício de reorganização 
que tem de passar obrigatoriamente por 
repensar a militância, uma relação séria 
com o movimento social, a independên-
cia do mediatismo da comunicação social 
e das redes sociais. Só raízes profundas 
impedem a árvore de voar com o vento.
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Da excecionalidade 
à retoma do privilégio branco
texto de Ackssana Silva

A legislatura XIV foi pautada por 
várias singularidades, o país con-
frontou-se com três corpos ne-

gros em simultâneo no hemiciclo, fazen-
do que a representação fosse alvo de uma 
discussão franca e sem alegorias que nos 
habituamos ao longo dos anos na polí-
tica portuguesa, houve uma passagem 
da representação simbólica através da 
presença em cartazes para uma presen-
ça efectiva das pessoas racializadas no 
Parlamento, é certo que não é algo iné-
dito na Assembleia da República, mas 
pela primeira vez duas forças politicas 
à esquerda dos partidos do centro, 
tinham pessoas racializadas nas 
suas bancadas e, traziam uma 
agenda reivindicativa diferente e 
um compromisso politico explí-
cito assente no combate à discri-
minação étnico-racial.  

Quando analisamos o historial de 
representatividade contamos 
pelos dedos as pessoas não-
-brancas que ocuparam luga-
res parlamentares, - Narana 
Coissoró (CDS-PP), Celeste 
Correia (PS), Fernando Ká 
(PS), Hélder Amaral (CDS-
-PP) e Nilza de Sena (PSD).  
A diferença entre estas elei-
tas e estes eleitos e as três 
deputadas eleitas em 
2019, é a forma como 
trouxeram a negri-
tude (pensamento 
teórico de Aimé Cé-
saire) para debate, a 
identidade nacional única e 
o folclore da colonização fo-
ram confrontados. Fez surgir 
de uma forma mais vincada, 
certos elementos no discur-
so político, a intersecção 
entre - classe, raça e género 
ganharam relevo. Foi con-
siderada uma eleição his-
tórica pois, o movimento 

negro e outros ativismos sociais tinham 
uma representação e voz no Parlamento. 

O carácter reflexivo e de indagação que a 
eleição de Beatriz Gomes Dias (BE), Ro-
mualda Fernandes (PS) e Joacine Katar 
Moreira (L), que deveriam nortear a opi-
nião pública, deveria ser o enorme vazio 
que existe sobre a representatividade das 
pessoas racializadas em lugares de visibi-
lidade e de poder.  Em vez disso, assisti-
mos a vários ataques a estas três pessoas, 

com discursos racistas fazen-
do uma normalização 

dos discursos de ódio 
e legitimados pela 
ascensão do parti-
do protofascista 
no Parlamento.

A lei da paridade obrigou as forças parti-
dárias a terem mais representação femi-
nina nas listas, no entanto quando o as-
sunto diz respeito a pessoas racializadas, 
em específicas mulheres, percebemos 
que a invisibi-
lidade destas 
permane-
c e m 

As a group, black women are in an unusual position in this society, for not 
only are we collectively at the bottom of the occupational ladder, but our ove-
rall social status is lower than that of any other group.  

Bell Hooks (1984) in Feminist Theory from margin to center
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fora dos lugares de possível eleição ou de 
reconhecimento. Sueli Carneiro (2003) 
no seu artigo Mulheres em movimento, 
retrata como o feminismo fez avanços 
em questões cruciais para a influência 
política, mas continuou sem conseguir 
abarcar todas as identidades femininas, 
quando falamos de representatividade e 
poder.

 “(…) as vozes silenciadas e os 
corpos estigmatizados de mulhe-
res vítimas de outras formas de 
opressão além do sexismo, conti-
nuaram no silêncio e na invisibi-
lidade.”

Esta eleição proporcionou-nos a oportu-
nidade de centrar a discussão em para-
lelo entre a sociedade civil e os agentes 
políticos, sobre o combate ao racismo e 
à xenofobia, onde as interlocutoras tra-
ziam as revindicações do movimento ne-
gro e de outras organizações que lutam 
pelos direitos civis de todas as pessoas 

que residem em Portugal. Foi possível 
uma compreensão mais precisa das 

reivindicações e um debate, com os 
termos certos, porque a gramáti-
ca utilizada deixou de ser aquela 
que subsiste ainda na sociedade 
portuguesa, que muitas vezes se 
refugia no lusotropicalismo para 
ensaiar as retóricas de manuten-
ção do privilégio branco.   Tal 

como descreve Robin 
Diangelo (2020) 
no seu livro

“(...) a ideologia do individualis-
mo e da meritocracia, as repre-
sentações limitadas e repetiti-
vas de pessoas-não brancas nos 
meios de comunicação, a segre-
gação em escolas e bairros, o exi-
bir da branquitude como o ideal 
humano, a história contada pela 
metade, as piadas e os avisos, os 
tabus sobre fala-se abertamen-
te sobre raça, e a solidariedade 
branca.” 

in Fragilidade Branca Porque é 
tão difícil para os brancos falar 
sobre racismo

Com o reforço da votação do partido de 
extrema-direita, que os colocou como 
terceira força política a nível nacional, 
teremos mais uma vez um partido que 
usa a questão étnico-racial para reforçar 
o estigma face às pessoas racializadas, 
pessoas migrantes/estrangeiras e comu-
nidades religiosas. Onde, mais uma vez, 
os discursos neocoloniais 

se tornam o normativo das discussões em 
torno da pertença nacional e critérios de 
atribuição da nacionalidade portuguesa.

A falta de compromisso político com a 
agenda anti-racista, está patente nas prio-
ridades da agenda pública, só há uma 
tentativa de contra-argumentação quan-
do forças protofascistas se insurgem con-
tras as pessoas racializadas, não existe 
um trilhar de caminho contínuo para 
que o racismo estrutural, seja assumi-
do enquanto instrumento de exclusão e 
marginalização das pessoas racializados. 
A manutenção do privilégio branco é 
cada vez mais reforçada, como dogma in-
questionável, de um país saudosista pe-
los anos do colonialismo e da ditadura.

Foram dois anos de excepcionalidade, 
com a presença das deputadas negras no 
Parlamento, mas sabemos que duas das 
três eleitas em 2019 não regressam, mes-
mo que por motivos diferentes, é preciso 
uma coragem e um avanço político em 
não excluir os corpos racializados dos 
lugares de visibilidade e poder. O Par-
lamento necessita do sujeito político ra-
cializado combativo e com uma voz ativa 
na discriminação étnico-racial. Assim, 

como foi fundamental para o femi-
nismo ter mulheres na linha da 

frente, falta-nos conseguir 
compreender que o com-

bate ao racismo e à xeno-
fobia precisa das suas e 
dos seus representan-
tes para uma agenda 
política e pública 
comprometida com 
esta luta. O cami-
nho para a igual-
dade só é possível, 
quando o desenho 
social incluir to-
das as pessoas 
em igualdade de 
circunstâncias 
e oportunidade, 
lutar contras to-
das as formas de 
opressão é saber 
que todas as pes-
soas contam da 
mesma maneira 
para a luta.



anti―capitalista 6

A farsa depois da tragédia texto de Bruno Maia
ilustração de João Alves

Saúde

Na década de 60, é aprovado o Es-
tatuto da Saúde e Assistência, 
onde se podia ler que o papel do 

Estado na Saúde é o de “uma ação me-
ramente supletiva em relação às iniciati-
vas privadas, que deverá favorecer”. Um 
bom resumo do que era a política do Es-
tado Novo para os serviços públicos: saú-
de é dos privados, o Estado serve para os 
apoiar. Chegamos a 2022 e encontramos 
uma direita radicalizada, um novo “ve-
lho” extremo-liberalismo que cria uma 
ficção delirante à volta do socialismo 
que nunca existiu e cuja agressividade 
se mascara de modernidade. Só que não. 
Não há nada de novo aqui! O mesmo 
ódio à solidariedade e à redistribuição 
de riqueza que a escola de Chicago em-
prestou à ditadura de Pinochet. O mes-
mo amor que Hayek deixou escrito em 
carta à ditadura de Salazar. Só que agora 
chamam-lhe liberdade de escolha. Tudo 
farsa. A farsa no século XXI, depois da 
tragédia das ditaduras que odiavam a 
solidariedade do Estado Social  no séc. 
XX. A ideologia liberal e o fanatismo 
do mercado livre são uma farsa que tem 
um e só um objetivo, engordar o negócio 
privado da saúde à  custa das rendas do 
Estado e da saúde dos povos. 

A burguesia nacional, que alguns casos 
se transformou em agente da burguesia 
do Estado Chinês, conhece bem o merca-
do da saúde. Quando  Isabel Vaz, a líder 
da saúde privada do antigo Banco Espí-

rito Santo, disse que só o negócio das ar-
mas era melhor que o da saúde, tornou-
-se meme. Mas o que muitos ignoram é 
ela não só o disse como o provou. O caso 
deste grupo privado é paradigmático: em 
2010, quando as economias europeias 
claudicavam e o país mergulhava na re-
cessão, a Luz Saúde registava 250ME 
de lucros; em 2013 Ricardo Salgado 
abandona a presidência do BES, a Luz 
Saúde regista 375M em lucros; em 2014 
cai o BES, 400M em lucros; em  2015 a 
Luz saúde é vendida à Fosun, fundo de 
investimento Chinês, 425ME de lucros; 
chegamos a 2019 e a Luz saúde fatura já 
575ME. Isabel Vaz provou que a saúde é 
mesmo um bom negócio. Nem a maior 
recessão dos últimos 100 anos abalou os 
seus lucros, nem o maior escândalo ban-
cário da história perturbou o negócio. 
E sabemos porquê, porque este negócio 
vive das contratualizações com o estado 
e a ADSE, porque é rentista e predador 
das falhas que o SNS acumulou depois 
de tantos anos de desinvestimento. Só 
em contratos diretos com o Estado foram 
mais de 500 milhões em 2019. 

A proposta da direita para a saúde não 
é mais do que a intensificação do ren-
tismo. Não há hospitais privados vazios 
prontos para acabar com as listas de es-
pera do SNS, tal como não há milhares 
de cirurgiões desocupados à espera do 
cheque-cirurgia para começarem a traba-
lhar. O setor privado não tem capacidade 

e não vai resolver o problema. O que a 
direita pretende é incrementar o “des-
vio” de recursos do setor público para o 
privado, agravando ainda mais as incapa-
cidades no SNS e as suas listas de espera, 
fortalecendo o negócio rentista dos pri-
vados. Os privados farão aquilo que lhes 
compete: aproveitar as rendas do Estado 
para investirem e crescerem ainda mais, 
ficando com uma percentagem cada vez 
maior dos cuidados. 

Um Partido Socialista sem a força da es-
querda não quer nada de esquerda. Não 
quer aplicar a Lei de Bases da Saúde que 
aprovaram por força da esquerda; não 
quer ouvir falar da exclusividade dos 
profissionais para proteger o SNS mas 
acha normal ter chefes de serviço a tra-
balhar no privado. Enquanto o PS, recu-
sando no discurso a farsa da liberdade de 
escolha, continuar a permitir a predação 
do SNS pelo setor privado, está, na ver-
dade, a alimentá-la! A maioria absoluta 
complica o combate por um SNS univer-
sal e de qualidade. Mas à esquerda, com-
plicado não é sinónimo de impossível. 

Neste novo ciclo, à esquerda, temos uma 
tarefa fundamental: lançar movimentos 
unitários pela defesa do SNS, capazes de 
disputar a hegemonia do discurso na de-
fesa dos serviços públicos. Esta disputa 
de hegemonia far-se-á contra a maioria 
absoluta e também contra a direita. 
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Eleições Presidenciais Francesas: 
Entre o mau e o péssimo
texto de João Bernardo Narciso

Internacional

No próximo mês de abril irão cele-
brar-se as eleições presidenciais 
francesas. O liberal Macron par-

te como favorito num cenário político 
desequilibrado à direita. As sondagens 
sugerem uma segunda volta entre o in-
cumbente e um dos três principais can-
didatos à sua direita: Valerie Pécresse 
da direita tradicional, e Marine Le Pen 
e Éric Zemmour da extrema-direita. A 
esquerda, muito dividida, dificilmente 
conseguirá disputar esta eleição. 

 Apresento em três pontos aque-
les que penso serem os fatores principais 
que moldarão a história destas eleições.

O campo político 
move-se para a direita, outra vez.
Nas eleições de 2017, Marine Le Pen 
chegou à segunda volta obtendo quase 
34% dos votos. Esta qualificação históri-
ca, só antes conseguida pela extrema-di-
reita em 2002 num cenário de profunda 
dispersão de votos à esquerda, permitiu 
que a Frente Nacional se apresentasse 
como a única alternativa credível para o 
eleitorado tradicional da direita conser-
vadora e para uma classe trabalhadora 
que perdeu com os processos de globa-
lização e de integração europeia e que 
assistiu à erosão do seu poder negocial 
enquanto classe. Le Pen tem ao longo 
dos anos tentado suavizar o discurso 
do seu partido de modo a torná-lo mais 
“apresentável” junto do eleitorado. A 
incorporação de preocupações ambien-
tais e sociais e a amenização do discurso 
anti-União Europeia são exemplos desse 
esforço de normalização. 

Nas eleições de 2022, há uma nova força 
normalizadora da extrema-direita. Entra 
em jogo Zemmour, um candidato que 
ultrapassa Le Pen pela direita com um 
discurso xenófobo, ultra-conservador, 
anti-Islão e propagador de teorias da 
conspiração baseadas na “grande subs-
tituição” – que pressupõe a reposição 
demográfica e cultural do povo francês 
por povos não europeus. Zemmour é um 
polemista que construiu a sua imagem 
ao longo de décadas com frequentes apa-
rições televisivas e comentários racistas 

e misóginos. Com a emergência deste 
novo extremo, o centro da política mo-
ve-se, aproximando o que até há pouco 
tempo era visto como o limite do espec-
tro político a algo que é “normal”. Este 
fenómeno de ultrapassagem pela direita 
por movimentos que competem com a 
anterior extrema-direita institucionaliza-
da não é novo: está a acontecer em Itália 
com os neo-fascistas do Fratelli d’Italia, 
na Polónia com os ultra-conservadores 
do Konfederacja, ou na Holanda com os 
populistas do Forum voor Democratie, 
para dar alguns exemplos. 

O que também não é novo é o efeito de 
contágio para o resto do sistema políti-
co. Esse sintoma pode ser observado 
na campanha de Valerie Pécresse, can-
didata da direita “moderada”, mas cuja 
suposta moderação não a impede de su-
gerir a construção de muros para manter 
os migrantes fora da Europa, de negar os 
crimes contra a Humanidade cometidos 
pela França na Guerra da Argélia, ou de 
invocar a distinção entre “franceses de 
coração” e “franceses no papel”.

O Macronismo que se esgota.
Face ao risco que estas direitas cada vez 
mais extremadas acarretam, a escolha se-
gura recai sobre o “centrismo” liberal de 
Emmanuel Macron. Uma escolha pouco 
entusiasmante, como mostram os baixos 
índices de aprovação da sua presidência, 
mas que aparece como a mais bem po-
sicionada na defesa de uma França mo-
derna, aberta e cosmopolita. É perigoso 
que o bastião da luta antifascista recaia 
sobre uma força que subjuga os interes-
ses das trabalhadoras francesas aos das 
elites económicas e financeiras transna-
cionais e que promove ativamente uma 
desregulação do trabalho no contexto na-
cional e europeu. Em vez de responder 
às necessidades de quem sente que saiu 
a perder no processo de globalização, as 
políticas “centristas” do partido de Ma-
cron potencializam o sentimento de in-
justiça. Este sentimento foi o principal 
mobilizador do movimento dos coletes 
amarelos, que entretanto se foi esvazian-
do, também por conta de uma pandemia 

que tem servido de desculpa para o adia-
mento de uma série de reformas contro-
versas e que gerariam resistência, como a 
da segurança social.

A esquerda que não se entende.
À esquerda, há cinco principais candida-
tos. Jean-Luc Melenchon, da França In-
submissa, e que em 2017 esteve perto de 
uma segunda volta com 19,6% dos votos, 
é atualmente o candidato mais bem co-
locado nas sondagens, mas com valores 
próximos de metade do que obteve nas 
últimas eleições. Em seguida estão Yan-
nick Jadot, dos Verdes e Fabien Roussel 
do Partido Comunista Francês, entre os 
4% e os 5%. Finalmente, e com menos de 
4%, estão Anne Hidalgo do Partido So-
cialista e presidente da Câmara de Paris, 
e Christiane Taubira, ex-ministra da Jus-
tiça do governo de François Hollande. 

É claro que há grandes divisões entre 
todos estes candidatos, nomeadamente 
em relação ao processo de integração na 
União Europeia e o papel da França no 
mundo. Apesar disso, também é clara a 
urgência de uma candidatura unitária 
como única forma da esquerda ter algu-
ma chance de chegar à segunda volta das 
eleições. Têm havido algumas tentativas 
de construção de programa comum e de 
apelos populares pela unidade. O mais 
recente foram umas primárias popula-
res não-oficiais, nas quais participaram 
quase 400 mil franceses e que deram a 
vitória a Taubira. Apesar disso, esta ini-
ciativa não foi reconhecida por nenhum 
candidato para além da vencedora. Pa-
rece evidente por esta altura que as es-
querdas vão avançar separadas e que a 
reconfiguração da esquerda continua em 
curso, com o PS a correr o risco de alcan-
çar um novo mínimo histórico, dando 
mais um passo no caminho da irrelevân-
cia política.

De França podemos retirar várias lições. 
As forças políticas à esquerda são as 
únicas que podem lutar contra o fascis-
mo de forma eficaz porque são também 
as únicas que conseguem identificar as 
causas económicas subjacentes ao seu 
crescimento. São as únicas que podem 
fazer a luta pela justiça social sem cair 
na tentação nacionalista e numa cultura 
de fechamento. São as únicas que podem 
canalizar a força popular contra o neoli-
beralismo e por um projeto verdadeira-
mente progressista e inclusivo. Mas, nes-
te momento, estão longe de o conseguir 
fazer.
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Ucrânia: 
o Xadrez das Potências
texto de Guilherme Machado

Nos tempos que correm, a guerra 
anda pelo ar. Insurreições arma-
das no Iémen, uma Junta no My-

anmar e a já tradicional guerra contra o 
tráfico no México. Mas a guerra não nos 
acompanha como algo que sentimos atra-
vés de uma intuição apurada, é um cha-
vão, uma ideia  de que a comunicação so-
cial do núcleo imperialista tanto se serve 
para conseguir fazer passar as agendas 
belicistas. Acredita-se na possibilidade 
de uma guerra na Ucrânia. Esta hipóte-
se é indiferente, visto que a Ucrânia está 
em guerra desde 2014, num conflito que 
já matou 10.000 ucranianos e russos. É 
aqui que nos apercebemos que a conten-
da que opõe as potências da NATO ao 
poderio russo não acontece apenas por 
um sentido de proteção da integridade 
territorial e nacional da Ucrânia – este 
aspeto geopolítico é uma mera peça num 
xadrez de poder e um jogo internacional 
que testa a capacidade da NATO e dos 
EUA de garantirem a manutenção da sua 
hegemonia na Europa.

As raízes do conflito não se definem por 
uma inimizade histórica entre ucrania-
nos e russos. A nível popular, ambos os 
povos podem ter aquela rivalidade his-
tórica e desdém cultural que vizinhos 
geográficos costumam nutrir uns pelos 
outros. A verdade é que, apesar da hege-
monia de Moscovo no Pacto de Varsóvia 
que poderia ser o âmago de uma relação 
de poder entre as autoridades russas e o 
povo ucraniano, ambos os povos viveram 
lado a lado durante décadas sob a URSS. 
O paradigma alterou-se a partir da déca-
da de 90, com a dissolução da União e 
o começo de caminhos separados para 
cada um dos países do Leste. A Ucrânia 
liberalizou-se e iniciou um demorado 
processo de aproximação da União Euro-
peia e de integração no mercado europeu 
– daí a ideia da Ucrânia como o “cesto 
de pão” da Europa. Mas a Rússia nunca 
desapareceu dos horizontes políticos da 
Ucrânia. É um dos seus principais par-
ceiros comerciais e uma força aglutina-

dora no Leste que não pode ser ignorada. 
Do seu lado, também a Rússia tem um 
interesse particular em manter a Ucrânia 
(e, por consequência, os países do Bálti-
co e a Bielorússia) dentro da sua órbita 
de influência. As terras que se estendem 
do Báltico até ao Mar Negro consistem 
numa extensa planície fértil – um autên-
tico “corredor” – que ao longo da histó-
ria da Rússia como Império serviu como 
“tampão” para as potências europeias 
ou um simples vetor de invasão facilita-
do. Mas há outros motivos para a além 
da proteção da “Motherland” russa: os 
portos de água quente ucranianos no 
Mar Negro já motivaram a anexação da 
Crimeia e a sua população de 40 milhões 
de pessoas é um mercado de grandes 
possibilidades para a oligarquia russa – 
o que significa uma vontade enorme de 
impedir a aproximação do país à UE e 
aos mercados ocidentais. 

Do lado da NATO, a sua trajetória de 
decadência assinalada já desde a queda 
da URSS é algo óbvio – apesar das ten-
tativas de aglutinar as forças do “mundo 
livre” ao redor de invasões criminosas 
do Iraque (em 1991 e em 2003) e do 
Afeganistão, estas guerras impopulares 
fizeram muito pouco pelo prestígio in-
ternacional e popular da Organização. O 
poder militar e hegemónico daquilo que 
António Negri chama “o Império” está 
longe de sequer ser desafiado de forma 
significativa, mas no universo léxico e 
discursivo da democracia liberal, a bata-
lha já não acontece apenas nos gabine-
tes da diplomacia ou nas trincheiras – 
ocorre agora também nas televisões, nos 
jornais e na conquista ideológica da po-
pulação. A NATO está claramente desa-
creditada como força de manutenção da 
paz, pois o seu objetivo nunca foi manter 
a paz, mas sim justificar a corrida ao ar-
mamento sob o pretexto de uma abstrata 
ameaça geopolítica ao estabelecimento 
neoliberal. Nos últimos anos esta amea-
ça residiu na Coreia do Norte, no Irão 
e na China – mas agora está na Rússia 

e na sua “vontade” de invadir a Europa. 
O objetivo deste curto texto não é disser-
tar sobre as possibilidades estratégicas e 
militares de uma invasão russa, mas sim 
tentar compreender a razão por detrás da 
transição do discurso da NATO para os 
problemas da Ucrânia.

Acredito que um aspeto essencial des-
te conflito é a forma como a dimensão 
quotidiana e popular da Ucrânia e da 
Rússia – os principais implicados no 
conflito – está a ser deixada de lado em 
prol de uma narrativa belicista. Os factos 
demonstram que a população da Ucrânia 
parece tender para o apoio à aproxima-
ção da União Europeia, como visto pela 
Revolução de 2014 que derrubou o presi-
dente afeto à minoria russa do Donetsk e 
de Luhansk. Mas no xadrez geopolítico 
que se está a construir nos solos ucra-
nianos, a vontade popular não tem qual-
quer importância perante os objetivos a 
longo prazo das potências. É aqui que 
podemos constatar a forma como confli-
tos étnicos não são imanentes – mas sim 
construídos e impostos como ferramenta 
de poder político. Já na década de 90 os 
massacres no Ruanda foram o corolário 
de uma tensão étnica artificial e originá-
ria da administração colonial, e na Ucrâ-
nia, as oposições no seio das regiões com 
grande presença de russos têm as suas ra-
mificações políticas como ferramenta de 
legitimação da hegemonia russa ou dos 
interesses da NATO. Em termos da rela-
ção concreta entre russos e ucranianos, a 
experiência da União Soviética demons-
tra-nos a possibilidade concretizável de 
uma coexistência pacífica entre ambas as 
comunidades. O ponto fulcral do confli-
to não está na sua legitimidade ou até nos 
motivos que o justifiquem – a guerra em 
si consiste num confronto fratricida que 
matará pessoas como nós: trabalhadores 
que pouco ou nada têm que ver com os 
interesses geopolíticos e económicos de 
duas grandes potências.
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Fundado em 1974, “O Bando”, é 
uma cooperativa cultural que se 
caracteriza pela sua cenografia 

e pelo uso de máquinas de cena, bem 
como o seu papel de dinamismo escolar. 
Os seus espetáculos são inerentes a uma 
ideia de ação que transpõe a nossa reali-
dade física. 

“O Bando” encontra a sua residência em 
Palmela, na Quinta em Vale dos Barris, 
onde ao longo da serra se pode encontrar 
as tão famosas máquinas de cena ou rea-
lizar uma residência artística. 

O próximo espetáculo intitula-se “Pa-
raíso- A Divina Comédia”, estando em 
cena no Teatro Nacional D. Maria II. 
A encenação é do próprio João Brites, 
que nos oferece várias abordagens dife-
rentes sobre o que é esta coisa do amor, 
passando pelo Purgatório e descendo até 
ao Inferno. Um espetáculo que nos de-
safia a nível visual, pela cenografia tão 
especial que “O Bando” sugere, e a nível 
emocional.

Passou por Lisboa no Teatro Nacional 
D. Maria II, vai a Coimbra dia 5 de 
março ao Convento São Francisco, e de 
10 a 13 de março a Palmela, no Cine-Te-
atro São João.

Só de ler este nome já sentimos as emo-
ções a despertar pelo nosso corpo. E são, 
seguramente, emoções muito extrema-
das. 

Retrato Narrado é uma grande reporta-
gem da jornalista Carol Pires, onde esta 
nos conta a história de vida e o percurso 
político do actual presidente do Brasil 
e nos mostra também como as emoções 
- as que estão associadas ao rancor, ao 
ódio, à ignorância - são o fio condutor 
de uma cultura de destruição que foi ca-
paz de mobilizar um dos maiores países 

KeteKalles é uma banda de quatro 
mulheres que surgiu em 2016 para 
fazerem ouvir perspetivas femi-

nistas sobre a precariedade, sobre amor 
e sobre quem podem amar, sobre corpos 
e menstruação, sobre os seus direitos e 
lutas antiracista e antifascista num siste-
ma e estruturas injustos que priorizam 
o lucro e a produtividade a todo o custo 
a vidas e dignidade de mulheres que o 
sustentam e que nele tentam sobreviver. 
Desde o hip hop, ao soul, rumba e funk, 
estas quatro mulheres juntaram-se não 
só para tocar, cantar e dançar diferentes 
ritmos e influências musicais, como para 
resistir através destes e das suas vozes e 
palavras aos grandes poderes e paradig-
mas que as oprimem e a todas as suas 
companheiras pelo Mundo.

Paraíso - A divina comédia

Retrato Narrado

Remendar el Caos (2020) 
de KeteKalles 

do mundo. Ao longo dos seis episódios, 
também podemos lembrar-nos de como 
o tempo e a persistência são essenciais 
para construir outro mundo e outra cul-
tura - como sempre acontece na História. 
Assim tenhamos a paciência para o cons-
truir.

Retrato Narrado está disponível em for-
mato de podcast no Spotify e tem ainda 
um episódio extra, da jornalista Letícia 
Duarte, dedicado ao “filósofo” ideólogo 
da cultura bolsonarista Olavo de Carva-
lho.

Inês Vilão Ana Feijão

Ana Pardal
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Não podemos falar de Feminismo 
e da luta por um interior e mun-
do rural mais igual sem olharmos 

para o significado de interseccionalida-
de. Kimberlé Crenshaw explica-o em 
1989, afirmando a importância deste 
conceito para o movimento feminista, 
pois um Feminismo Interseccional olha 
para todas as formas de opressão como 
estando relacionadas e que devem ser 
combatidas em conjunto. 

Assiste-se à transformação de um mo-
vimento que abre portas a todas as pes-
soas, apercebendo-se ainda que um 
feminismo liberal não é suficiente, uma 
vez que este corria o risco de continuar 
a subjugar mulheres que não a burgue-
sa de classe média/alta. Começa a exis-
tir uma consciencialização de que nem 
todas as lutas são iguais e podem ser 
combatidas da mesma forma. Deste 
modo, olhamos para mulheres diversas, 
mas que como tantas outras continuam 
a ser discriminadas pelo seu género, 
idade, identidades, orientações sexuais, 
cor da pele e classe. 

O Movimento Feminista no geral ten-
de a recair a sua atenção para aquelas 
que são as lutas das elites urbanas, não 
olhando para os problemas reais de al-
gumas das mulheres que vivem no meio 
rural, muitas delas isoladas devido à fra-
ca acessibilidade e coesão territorial. O 
feminismo é ainda um tabu, e isto não 
acontece porque temos uma população 
mais envelhecida, mas sim porque é 
uma luta desigual desde há muito. A Re-

volução Industrial veio marcar um ponto 
de viragem para aquilo que considera-
mos hoje o mundo rural e urbano, embo-
ra tenha sido tardia em Portugal, já que 
muita da população no século XX ainda 
vivia maioritariamente no campo, a in-
dustrialização veio consolidar um mun-
do cada vez mais citadino e despovoar 
aldeias do interior. Ou seja, desde esta 
altura que as políticas aplicadas não 
souberam ajustar-se à realidade do país. 
A somar-se a este facto uma democra-
cia tardia e os longos anos de fascismo 
que empobreceram o interior e roman-
tizaram esta mesma forma de vida não 
digna, fizeram com que as condições 
das mulheres rurais não fossem discu-
tidas, pois não eram vistas. Hoje conti-
nuam quase invisíveis. Herança deste 
passado é o forte conservadorismo que 
ainda se continua a sentir, aliado a rela-
ções conjugais opressoras, a mulheres 
analfabetas por não terem tido acesso à 
educação primária, e aldeias que se en-
contram isoladas do resto do país, onde 
a solidão é um sentimento familiar. 

Estas mulheres trabalham e vivem da 
terra, o que implica uma maior carga 
horária, não é do Portugal passado o 
trabalho de sol a sol, este continua a 
ser uma realidade de muitas, uma vez 
que após o trabalho árduo no campo 
espera-lhes ainda o cuidado doméstico. 
Desta forma, a agenda pública e políti-
ca, especialmente o poder local, tem 
que as incluir através de medidas que 
fariam a diferença na vida das mesmas: 

Mulheres Rurais: 
uma luta desigual
texto de Beatriz Realinho

Mulheres Rurais: uma luta desigual

um aumento dos seus direitos laborais, 
o investimento do Serviço Nacional de 
Saúde no interior, uma educação e for-
mação mais técnica e profissional junto 
destas mulheres, e uma forte participa-
ção no combate à violência doméstica e 
sexual que se vive dentro de muitas ca-
sas. Apenas através desta valorização, 
visibilidade e dar espaço de fala é que 
podemos realmente assistir à constru-
ção de um feminismo de vários rostos, 
que una as gerações mais velhas com 
as jovens. 

Pois hoje assistimos cada vez mais a 
novas gerações de mulheres a viver da 
ruralidade, sendo estas mais qualifica-
das, para além dos saberes que adqui-
riram das suas avós, ocupam cargos 
profissionais importantes que outrora 
estavam fora do alcance da típica mu-
lher do campo. Vemos mulheres a de-
senvolverem projetos inovadores, mas 
que dão continuidade às tradições, es-
tando à frente de cooperativas nos seto-
res agrícolas, culturais e artesanais, que 
promovem estas mesmas comunidades. 

O Feminismo luta para defender a igual-
dade e que a subjugação ao patriarcado 
não seja mais um requisito para se viver. 
Nenhuma comunidade que queira um 
futuro livre de ser e de existir se deve 
esquecer disso. As mulheres rurais, de 
diferentes gerações e regiões merecem 
essa mesma liberdade e vamos conti-
nuar a lutar até a conseguirem (conse-
guirmos) na sua plenitude. 
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A hegemonia cultural é um fenô-
meno definido pelo intelectual 
António Gramsci como o tipo 

de dominação ideológica de uma classe 
social sobre a outra, criada “no seio da 
tradição marxista para pensar as diver-
sas configurações sociais que se apre-
sentavam em distintos pontos no tempo 
e no espaço”.  O movimento antirracista 
tem questionado a hegemonia social, ao 
longo dos séculos, do capitalismo racial 
que efetivou a divisão étnico-racial da 
sociedade. As condições para esta teo-
ria consubstanciam-se pela primeira vez 
com a diáspora africana, uma vez que a 
existência de hostilidades para as comu-
nidades fora das suas regiões de origem 
forneceram uma maior necessidade de 
entender de forma mais compreensiva 
este enquadramento social. 

A nível literário, esta expressão já era 
latente no Brasil com uma forte cultura 
poética anti-esclavagista, tendo-se ma-
nifestado nos EUA nos movimentos de 
Black renaissance (que envolvia bas-
tante a cultura do jazz). Nos anos 20 do 
século XX, estas mensagens afro-ameri-
canas de reivindicação já tinham viajado 
de continente e, desse modo, floresceu 
um movimento em Paris que uniu estu-
dantes franco-africanos numa unidade 
de vontade da criação de uma literatura 
que comunicasse verdadeiramente de e 
para os negros. Este ambiente de pro-
cura de éticas e estéticas vanguardistas 
culminou na criação da revista “Légitime 
Défense”, tendo seguido posteriormente 
a fundação do jornal estudantil “L’Étu-
dient Noir”, cujos fundadores eram 
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césair e 
Léon Damas. Foi neste momento que o 
diálogo entre autores se intensificou na 
procura de um caminho que impregnas-
se a cultura de uma acesa contestação 
ao sistema de injustiça racial.

 1. Nasce a negritude!

Aimé Césaire foi quem criou o 
termo em 1935, no número 3 da 
revista “L’étudiant noir” (“O es-

tudante negro”). Como precursor deste 
movimento, tendo sido a obra “Cahier 
D’un Retour Au Pays Natal” (1939) a fun-
damentar esta sua posição.

“Haiti where negritude rose for the first 
time and stated that it believed in its 
humanity and the funny tail of Flori-
da where the strangulation of a nigger 
is being completed, and Africa gigan-
tically caterpillaring up to the Hispa-
nic foot of Europe, its nakedness where 
death scythes widely.”

Com o conceito pretendia-se em primei-
ro lugar reivindicar a identidade negra e 
sua cultura, perante a cultura francesa 
dominante e opressora, e que, ademais, 
era o instrumento da administração co-
lonial francesa. O nascimento deste con-
ceito, e o da revista “Présence Africaine” 
(em 1947) de forma simultânea em Da-
kar e Paris teve um efeito explosivo.

Ligado em particular ao anticolonialismo, 
o movimento posteriormente influenciou 
muitas pessoas próximas ao nacionalis-
mo negro, estendendo-se muito além do 
mundo francófono.

Perspetivas 
sobre a negritude
texto de Andreia Galvão
ilustração de Bernardo Matta

2. Negritude, 
essencialista 
e universalizante

Césaire, ao longo da sua vida, co-
meçou por distanciar-se desta 
linha ideológica, considerando 

que os pontos em comum que as elites 
negras intelectuais (a etnia) apresenta-
vam não eram suficientes para estabe-
lecer vínculos políticos (excluindo o gé-
nero, a classe, identidade sexual, etc). 
O conceito, muitas vezes erigido como 
ideologia e até mesmo como ontologia, 
passaria a ter um ou vários sentidos am-
bíguos. Muitas vezes longe de formar 
uma consciência contra as violências 
do subdesenvolvimento, a negritude 
dissolveu os negros e seus negro-afri-
canos num essencialismo inofensivo 
para o sistema que subtrai aos homens 
e mulheres à sua identidade. Este mo-
vimento transformou a sua cultura num 
produto da abstração de alguns poucos 
membros da elite e do seu discurso de 
autenticidade ligado à etnia negra e ao 
espaço geográfico da África.  

Muitos autores críticos não demoraram 
a fazer a denúncia de uma cultura exo-
tificada, confinada por uma elite colonial 
que se institui como sua protetora, pren-
dendo-se a aspectos específicos e isola-
dos, sem diálogo com a cultura popular.
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Um dos aspetos princi-
pais de movimentos de 
libertação e/ou contes-

tação social é, por vezes, a 
sua dificuldade em conciliar 
uma abordagem identitária 
com uma análise de classe e 
que tem em conta as sobre-
posições de sistemas opres-
sivos que coexistem e se de-
senvolvem de forma conjunta. 
No caso dos movimentos de 
emancipação negra, a capa-
cidade de mobilizar grandes 
camadas da população com 
base numa experiência co-
letiva de opressão contras-
ta inevitavelmente com uma 
análise insuficiente das con-
dições económicas e as es-
truturas de poder colonial e 
capitalista que delimitam os 
espaços de opressão e sub-
jugação. No fundo, a reivindi-
cação não pode deixar de lado 
esta análise objetiva da forma 
como as antigas economias 
esclavagistas são uma das 
bases do sistema capitalista. 
Esta abordagem anti-racista, 
mas também anti-colonial e 
anti-capitalista pode demons-
trar antecedentes de grande 
dimensão e importância nos 
movimentos afro-asiáticos de 
libertação nacional – desde a 
Indochina, ao Burkina Faso e 
aos países da África Austral, e 
uma das suas principais figu-
ras é a do revolucionário e teó-
rico marxista Amílcar Cabral.

A sua formação política acon-
teceu no mundo da teoria e 
dos pensamentos revolucio-
nários e de emancipação do 
pós-guerra, numa atmosfera 
efervescente de ativismo po-
lítico e de surgimento de uma 
verdadeira consciência negra 
e efetivamente nacional nos 
países colonizados. Mas aci-
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3. A liberdade é 
uma luta constante
 

“ É preciso falar sobre libertar mentes, 
tal como sobre libertar a sociedade”

- A. Davis

Será, certamente, redutor só ana-
lisar as falhas deste movimento, 
sem ter em conta a sua necessi-

dade fundamental na dignificação de mi-
lhares de afrodescentes que encontra-
ram raízes políticas, intelectuais, sociais 
e culturais num mundo que dizia que 
eles não tinham história. No entanto, o 
movimento da negritude deve delinear 
lições importantes para as movimenta-
ções anti racistas na atualidade, desde a 
necessidade e possibilidade de unidade 
para a luta política, como a importância 
da natureza das relações sobre os quais 
estes laços sociais e de luta se esta-
belecem. É importante relembrar que a 
negritude surgiu para romper  com os 
dogmas que afligiam as comunidades 
racializadas e não para possibilitar a 
fundamentação de um hierarquia do que 
significa ser “puramente” negro.

Uma vez ouvi dizer que a luta devia ser 
lembrada como o nosso sítio de felicida-
de e que as experiências coletivas de-
vem ser os momentos que olhamos para 
trás e aos quais queremos voltar. Terá 
sido esta ausência a falha fundamental 
de um movimento que imperava pela 
emancipação de um grupo social e que, 
ao invés disso, reduzia os seus elemen-
tos a uma característica identitária?

Não devemos esquecer que o objetivo 
da luta é o fim da segregação, da violên-
cia, e não a consagração da separação 
per se. Queremos igualdade no acesso 
a bens essenciais, queremos igualdade 
para pensar, para existir sem medos, 
para ser plenos. Este movimento é ur-
gente e necessário, mas não nos pode-
mos esquecer de aprender com os seus 
erros, da sua radicalidade e do propósito 
que visa cumprir. É a esperança de que 
isto seja possível que nos faz continuar, 
de encontrar neste otimismo uma ne-
cessidade absoluta.

Interseccionalidade 
e Amílcar Cabral
texto de 
Guilherme Machado

ma de tudo, a sua capacidade política 
e o contributo que deu à luta armada e 
política advinha do seu profundo conhe-
cimento das condições materiais e eco-
nómicas da Guiné-Bissau e Cabo Verde, 
como fruto do seu trabalho como agró-
nomo ao serviço das autoridades colo-
niais portuguesas. De facto, o âmago da 
questão anti-colonial não estava num 
simples racismo quotidiano, mas sim 
nos objetivos de exploração e extração 
das autoridades e empresas portugue-
sas nas colónias. Até 1961, as autorida-
des portuguesas tinham uma distinção 
entre os “indígenas” e os “assimilados” 
(que, segundo Eduardo de Sousa Ferrei-
ra não eram mais do que 2% da popula-
ção nas colónias), o que significava que 
uma boa parte da população das coló-
nias não era considerada como um cida-
dão com direitos, vivendo em condições 
que teóricos como Osita C. Eze consi-
derou num dos seus ensaios “análogas 
à escravatura clássica”. O colonialismo 
a partir do séc. XIX consiste na exporta-
ção dos modos de produção capitalista 
e da sua organização espacial e social 
– nesse sentido, a luta emancipatória e 
o pensamento cabralista estão munidas 
de uma crítica a estas mesmas estru-
turas capitalistas que definem o poder 
colonial. Mas a experiência cabralista do 
PAIGC não foi apenas a substituição de 
um regime por outro (pelo menos não de 
imediato), mas sim um novo horizonte 
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A interseccionalidade 
é uma política?
texto de Francisco Louçã
ilustração de Bernardo Matta

de potencialidade política e associativa 
que se construiu popularmente e demo-
craticamente nos espaços libertados do 
colonialismo português – especialmente 
em Moçambique e Angola, mas também 
na Guiné e em Cabo Verde. Como afir-
ma o próprio, em 1972, perante a Quarta 
Comissão das Nações Unidas:

“Para o povo da Guiné e de Cabo Verde 
e para o seu partido nacional […] o êxito 
mais importante da sua luta não residiu 
no facto de terem combatido vitoriosa-
mente contra as tropas colonialistas 
portuguesas, a despeito das condições 
extremamente difíceis; consiste, sim, no 
facto de, ao mesmo tempo que se ba-
tiam, terem começado a criar todos os 
aspetos de uma nova vida – política, ad-
ministrativa, económica, social e cultural 
– nas regiões libertadas.”

De facto, as necessidades e contradi-
ções do começo da guerra de liberta-
ção nas colónias portuguesas levou o 
governo a abandonar a sua antiga in-
transigência missionária e exploradora, 
sustentada nas empresas industriais e 
na Igreja Católica – para uma tentativa 
de reformar a educação a infraestrutura 
nas colónias. Este reformismo foi assi-
métrico e desequilibrado, beneficiando 
principalmente as elites brancas e a 
pequena camada de “assimilados” nas 
grandes e cidades e centros económi-
cos africanos, deixando uma boa parte 
da população abandonada. O pensa-
mento que Amílcar Cabral desenvolve, 
até ao ano do seu assassinato, baseia-
-se numa recusa do compromisso com 
as autoridades coloniais e uma guerra 
aberta às estruturas de poder colonial – 
ao contrário do que sucedeu em outros 
países africanos que seguiram a via da 
emancipação pela negociação com os 
antigos mestres coloniais. As lições que 
o seu legado revolucionário nos deixa 
são de desconfiança no reformismo e 
de uma vontade inalienável de nutrir e 
construir novas experiências políticas, 
sociais e económicas como verdadei-
ro veículo de uma revolução e da luta 
contra a opressão. O interseccionalismo 
refere-se, no discurso corrente, a uma 
abordagem às diferentes opressões do 
nosso sistema que se pauta pela união 
e a relação estreita entre as hierarquias 
de raça, classe e género – todas estas 
construídas violentamente e em comum. 
E é precisamente o exemplo dos revolu-
cionários africanos e das suas lutas de 
libertação que demonstra a aplicabilida-
de deste conceito numa prática política 
consciente e concreta.

Na década 
de 1970, 
um coleti-

vo de feministas 
negras, o Combah-
ee River Collective, 
usou o então recente 
neologismo de políti-
cas de identidade para 
definir uma proposta 
militante de cruzamento 
entre diversas identidades 
que procuram impor o seu 
reconhecimento e articulam 
uma ação emancipatória. Fa-
ziam-no no quadro de uma luta 
anti-imperialista: “Compreende-
mos que a libertação de todos os 
povos oprimidos exige a destruição 
dos sistemas político-económicos 
do capitalismo e do imperialismo, 
tal como o do patriarcado”. Nesse 
sentido, opunham-se ao separatis-
mo e ao reducionismo, pois nem 
pretendiam isolar cada um dos 
movimentos nem distanciar-se 
das outras expressões dessa 
interação.

Quase duas décadas depois, 
em 1989, a jurista Kimberly 
Crenshaw, professora de di-
reito na UCLA, Universidade 
de Los Angeles, e na Univer-
sidade de Columbia, em Nova 
Iorque, propôs o uso do termo 
“interseccionalidade”, num 
estudo sobre três casos de 
tribunal em que se discutiam 
discriminações contra mulhe-
res negras. O que era então 
um conceito académico, uma 
crítica aos procedimentos ju-
rídicos e às teorias sobre a 
discriminação racial e de gé-
nero, tornou-se um estandarte 
de políticas de convergência 
entre vários movimentos. A 
potência deste conceito am-
pliou processos de coopera-
ção entre esses movimentos. 
Mais tarde, a feminista bel 

hooks, que faleceu em dezembro pas-
sado, apresentou um argumento irrecu-
sável para estas conexões entre movi-
mentos, embora sublinhasse diferenças: 
não se pode generalizar o paralelo entre 
a opressão de mulheres e a de negros, 
como se na população negra fossem (to-
dos) homens e as mulheres fossem (to-
das) brancas; para evitar essa redução, 
devem exprimir-se vozes de feministas 
negras, junto de antirracistas ou de femi-
nistas de todas as origens étnicas. Isso   
a interseccionalidade.

No entanto, a interseccionalidade não 
é uma explicação sobre a origem das 
opressões. É um entendimento sobre 
os caminhos da ação, não uma análise 
sobre o poder no capitalismo contem-
porâneo. Por isso, este conceito tem 
um risco, o de sugerir a naturalização 
de identidades retiradas da história, 
como se fossem um dado da natureza 
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ou uma imanência cultural, ou mesmo 
o resultado de dinâmicas interpessoais. 
Crenshaw terá compreendido esse pe-
rigo, quando explicou, num discursou 
em 2016 em Londres no Women of the 
World Festival, que “algumas colegas na 
Alemanha decidiram-se a contar quan-
tas intersecções existem. Pela Última 
contagem existem 17 ou algo parecido. 
Foi uma tentativa de as mapear a todas. 
Isso não é a minha articulação da inter-
seccionalidade. A interseccionalidade 
não é primariamente sobre identidade, é 
sobre como as estruturas fazem de cer-
tas identidades a consequência e veícu-
lo para a vulnerabilidade”.

Assim, este testemunho de Crenshaw 
aponta a limitação do conceito de in-
terseccionalidade. Sempre que este se 
reduz a evocar um coleccionismo de 
protestos, esgota-se no processo de 
reconhecimento, que entende a socie-
dade como espartilhada em múltiplos 
campos de dominação a que respon-
deriam posições essencializadas. Por 
isso, é preciso superar o conceito e for-
mas de acção a que deu nome. É o que 
tem proposto Angela Davis, a feminista 
negra que marca a história da esquer-
da norte-americana e que se bateu pela 
rejeição da primazia de uma opressão 
em relação a outras. Sabendo que tem 
havido identidades reconhecidas e for-
talecidas no processo histórico, ao pas-
so que outras foram desprezadas, e que 
o simples enunciado das opressões não 
assobrepõe nem as articula, a super-
ação das hierarquias entre elas tem de 
se basear numa ação que seja efetiva 
no combate político, caso contrário é 
impotente.

A noção de intersecionalidade sugere 
que todas as identidades e movimentos 
se devem respeitar e compor em várias 
frentes. É uma resposta, mas que, se o 
argumento anterior é válido, corre riscos 
de interpretação e de ação. Algumas 
feministas foram as primeiras a aperce-
ber-se disso e a propor que, contra o 
vulnerabilidade da política de mosaico, 
o movimento adotasse uma estratégia 
que entre diretamente em choque com 
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o modo de produção e de reprodução 
das desigualdades e opressões sociais. 
O feminismo tem sido o movimento que 
elaborou mais em detalhe uma resposta 
a este paradoxo do reconhecimento que 
confirma a opressão. Nancy Fraser, uma 
das pensadoras que contestou a opção 
de movimentos emancipatórios aban-
donarem a disputa política e económi-
ca sobre a estrutura do poder e de se 
concentrarem exclusivamente nas suas 
expressões culturais, reclamou por isso 
uma ação estratégica que combinasse 
redistribuição e reconhecimento, ou de 
crítica e enfrentamento contra o capital-
ismo que é o herdeiro e o gerador de 
todas as opressões.

Será essa uma razão poderosa para 
que a política emancipatória siga o 
caminho do combate ás bases obje-
tivas que identificam quem é oprimi-
do, diminuído e alienado. Assim, essa 
política deve registar, condenar e com-
bater a opressão objetiva, a que se es-
triba em regras e em poderes, ou seja, 
na desigualdade essencial que estabe-
lece a discriminação de género, sexual, 
étnica ou outra.

Será esse o melhor guia para a luta 
emancipatória dos nossos dias.
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Para o pensamento e luta feminis-
ta, existem ideias fundamentais 
relativas a problemas concretos 

que justificam organização e ação. Uma 
destas ideias centrais, fundamental 
para a orientação do esforço feminista 
é a da rejeição do efeito confinante da 
atribuição de papéis de género, desde 
logo, no momento do nascimento, tendo 
como critério de rotulação o órgão ‘re-
produtivo’ da criança. Este momento de 
rotulação é, nem mais nem menos, um 
momento de decisão totalizante sobre o 
decorrer da vida que começa.

Numa lógica binária que não abre es-
paço a qualquer ambivalência ou flu-
tuação, a atribuição inicial do ‘sexo 
biológico’, que é tornado parceiro ime-
diato e inseparável de um género que 
a ele ‘corresponde’, condiciona, ou ain-
da, determina aspetos centrais e ines-
capáveis sobre quem aquela pessoa 
é, poderá vir a ser, o que (não) poderá 
fazer, com quem, de que forma, em que 
momento (não) o poderá fazer. Neste 
sentido, o momento da decisão médi-
ca sobre se se é ‘menino ou menina’ é 
um momento brutalmente compromete-
dor no que diz respeito à autonomia e 
liberdade corporal e social de qualquer 
pessoa. Se é que não foi antecedido de 
uma determinação prévia do sexo (e en-
tão, género) do bebé através de algum 
tipo de exame médico, este é um mo-
mento primeiro e primordial que, logo 
ali, irá conduzir, limitar e prescrever-nos 
dadas possibilidades. 

Transfeminismo ou nada
texto de Gil Ubaldo

É-nos atribuído mais do que um géne-
ro. É nos atribuído um espaço restrito 
de existência, liberdade e ação. O mov-
imento feminista existe precisamente 
porque consegue uma consciência des-
ta determinação do género, e das impli-
cações inescapáveis que esta rotulação 
significa. O movimento feminista ex-
iste precisamente porque compreende 
como necessário o combate aos papéis, 
amarras, às impossibilidades e proces-
sos de exclusão associados ao género.

Se temos acesso à educação, ou não, 
se podemos trabalhar em dignidade, ou 
não, se podemos decidir sobre o cor-
po que é nosso, ou não, se estamos 
em segurança nas ruas e em casa, ou 
não. Todas estas questões, pelas quais 
a luta feminista trabalha para dar um 
‘SIM!’, dependem necessariamente da 
compreensão da atribuição de um sexo 
e género como a atribuição de um posi-
cionamento social, material, histórico 
profundamente rígido, que nos possibil-
ita ou proíbe, e que nos molda e rege.

Vivendo num contexto no qual o femi-
nismo apresenta, em algumas das suas 
vertentes, ideias, práticas e objetivos 
profundamente transfóbicos, é impor-
tante voltar sempre ao objetivo orien-
tador e fundamental do feminismo – o 
de rasgar com os limites que nos são 
atribuídos e de combater as escassez-
es às quais nos procuram destinar. Este 
é o objetivo central também da luta 
pela vida e direitos trans. As lutas em 
questão não são, nem nunca serão, de 
forma alguma, separáveis.

Não é, afinal, autonomia e liberdade 
corporal, social e política que reivindic-
amos? Não é, afinal, a rejeição da insu-
ficiência do que nos apresentam como 
possível que procuramos? Não é, afinal, 
a segurança nas ruas, independente-
mente do nosso físico que queremos? 
Não é, afinal, de uma sociedade violen-
ta que nos prescreve vidas precárias a 
viver à força que nos queremos libertar? 
Não é, afinal, a possibilidade de decidir-
mos sobre nós próprias, algo tão funda-
mental?

Sim. Por isto, a compreensão de como 
as lutas trans e feminista partilham 
aspirações e prioridades fundamen-
tais nunca deve ser abandonada. Pelo 
contrário, deve ser orientadora de um 
feminismo que ser quer intersecional. O 
facto de que fazemos uma luta urgente 
pela melhoria das condições materiais 
de todas nós deve ser central, e deve 
permitir que façamos uma luta femi-
nista, transfeminista, focada no partir 
destas amarras, que são as mesmas, 
mesmo que a todas nós se apareçam 
de modos tão diferentes.

Temos os mesmos objetivos, de possi-
bilidade de existir com condições, em 
segurança, com possibilidade. O femi-
nismo deve ser, desta forma, um espaço 
que compreende as formas distintas 
como a opressão patriarcal nos afeta a 
todas nós, e que trabalha para expandir 
as nossas possibilidades de viver – não 
como um espaço que reproduz violên-
cia transfóbica, renunciando à com-
preensão séria dos nossos objetivos 
como sendo o mesmo.


