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Redijo este documento em honra de todas as Mulheres/Mães/Cidadãs africanas, portuguesas,
brasileiras, europeias, norte-americanas e/ou sul-americanas, que nestes últimos quatro anos tive a
oportunidade de conhecer presencialmente e/ou virtualmente, por causa de suas lutas para salvaguardar
a integridade de seus filhos e filhas e/ou dos filhos e filhas de outras Mulheres/Mães/Cidadãs.

Às Corajosas Mulheres/Mães/Cidadãs portuguesas que têm vindo a tornar público, uma das piores
violências contra mulheres e contra crianças – a privação materna institucional – que têm de ser
devidamente erradicada em Portugal:
Ana Vilma Maximiano, Anabela Caratão, Amélia dos Santos e Cristina Bártolo.

In Memoriam de Teresa Afonso,
Mulher/Mãe/Cidadã portuguesa, de Benavente, que muito lutara para retirar a sua filha de uma
instituição de acolhimento de crianças e que após ter conseguido ter a sua filha de volta, não aguentara
um cancro e recentemente partira.

In Memoriam de Lucia Ostali Mantovani,
Mulher italiana, bravíssima. Lutava para salvaguardar os direitos fundamentais de Mulheres/Mães/
Cidadãs e crianças afrodescendentes em Lisboa.

Lisboa, 25 de Novembro de 2021.

A descolonizar o pensamento: epifanias para o afeto.
1. Lembra-te do privilégio
Atualmente vivemos em um planeta que está a ruir devido às nossas próprias ações sobre o ambiente,
enquanto seres humanos. Busca-se o estabelecimento de uma cooperação internacionalii, a fim
de que os Estados-Nações possam cumprir com metas ambientais que inviabilizem as mudanças
climáticas, a nossa extinção e a extinção de todas as espécies que na Terra vivemiii. Formalmente
desde 2020, enfrentamos mundialmente uma pandemia/sindemiaiv provocada pelo vírus SARSCoV-2. Deveríamos ser capazes de olhar para o nosso passado enquanto seres humanos neste
planeta e de transformar o presente de modo a dirimir o sofrimento humano, animal, da fauna e da
flora e a cocriar as bases para a sustentabilidade de todas as espécies que existem no planeta. Se
mesmo com os acordos internacionais continuarmos a potencializar o desmatamento exacerbado de
árvores, a criação violenta de animais para o abate, o cultivo de alimentos sem ter em consideração
a saúde humana, dos animais e do solo, se continuarmos a potencializar os circuitos da escravatura
modernav, a potencializar a desumanização de mulheres e de crianças através de privações maternas
institucionais, explorações sexuais, desigualdades laborais, violências domésticas, impedimento do
acesso à educação e do desenvolvimento da autonomia, se continuarmos a negar a existência do
racismo estrutural e das suas consequências nefastas nas vidas das pessoas que integram grupos
sociais que foram racializados historicamente, se continuarmos a criminalizar a pobreza, entre vários
outros péssimos hábitos engendrados pelo ser humano, obviamente que dificilmente seremos capazes
de reduzir pela metade as emissões de gases do efeito estufa nos próximos oito anos, de modo a que
não ultrapassemos a temperatura global de 1,5o C. Como podemos perspetivar a existência de justiça
e de sustentabilidade climática sem que haja a existência de justiça e sustentabilidade social?
Desde 2020, com a manifestação da doença Covid-19 a escala global, temos vindo a compreender
que os grupos de pessoas que mais têm padecido são precisamente àqueles que possuem carências
económicas, alimentares, de saúde e grupos de pessoas idosas. Ao atingirmos a marca de um milhão
de mortos por Covid-19 no mundo, desenvolvido pelo antropólogo médico norte-americano Merrill
Singer, na década de 90, aquando dos seus estudos sobre VIH e consumo de drogas nos EUA. Singer
explica que a sindemiavii dar-se quando editor-chefe do Jornal científico Lancet, publicou em Setembro
de 2020, o artigo “Offline: Covid-19 is not a pandemic”vi, onde ele reflete sobre a Covid-19 à luz do
conceito de sindemia Richard Horton, doutor, duas ou mais doenças interagem de tal forma que
causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças e que o impacto dessa interação
também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que de alguma forma, aproximam essas
duas doenças ou tornam a população mais vulnerável ao seu impacto. Horton considera que pensar
a Covid-19 enquanto sindemia ao invés de pandemia, nos permitirá ter uma consciência maior para
combatê-la eficazmente.
Em territórios onde as vidas das pessoas mais carenciadas economicamente estão constantemente em
risco, o género, a origem étnico-racial e a classe social destas pessoas são marcadores determinantes
para compreendermos sobre o impacto social da doença Covid-19. No Brasil, por exemplo, que é
o segundo país com mais mortandade por no mundo, pesquisadores do Núcleo de Operações e
Inteligência em Saúde, grupo da PUC-Rioviii e do Instituto Pólisix, constataram que as pessoas em
situações de baixos rendimentos financeiros (negras/pardas) foram as que mais morreram por
Covid-19. Segundo o informe da ONU Mulheres Brasil (10/2020)x, após a análise de dados do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e do Sistema Único de Saúde, constataram que embora
a taxa de mortalidade da Covid-19 seja maior entre os homens, o impacto socioeconómico recai
sobre as mulheres e pessoas negras. As populações indígenas no Brasil estejam elas nas florestas ou
nas cidades, vêm sendo afetadas drasticamente por falta de políticas públicas adequadas por parte
do atual (des) governo vigente quanto ao enfrentamento à Covid-19, sendo o Amazonas o Estado
com o número mais elevado de mortesxi. Ainda sobre os recortes raciais, nos E.U.A., o primeiro país
com o maior número de mortos por Covid-19, segundo um estudoxii publicado na Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America, pessoas negras e latino-americanas

foram as mais afetadas pela Covid-19 devido as “desigualdades estruturais”, tornando-se vítimas
mortais. O Lancet publicou recentemente um estudoxiii onde ficamos a compreender que 1,5 milhões
de crianças no mundo ficaram órfãs entre Março de 2020 e Abril de 2021, uma vez que perderam
suas mães, pais e/ou encarregados de educação para a Covid-19. O estudo indica a necessidade
premente dos Estados-Nações em criarem fundos para proteção social destas crianças.
Ao contrário do Brasil e dos E.U.A., países onde as desigualdades étnico-raciais têm vindo a ser
debatidas com profundidade, possuindo métodos de recolha de dados, em Portugal, ainda não
dispomos da recolha de dados étnico-raciais e neste sentido, ficámos sem compreender sobre qual
está a ser o impacto social da sindemia Covid-19 nas vidas das mulheres e das crianças que integram
grupos sociais que foram racializados historicamente (pessoas africanas de origem, pessoas negras
portuguesas, pessoas portuguesas da etnia-cigana, pessoas da comunidade brasileira...). No entanto,
xiv
xv
podemos observar empiricamente e compreender através de breves estudos que muitas destas
pessoas adultas ficaram desempregadas, tiveram problemas de acesso à saúde e que buscaram
apoios junto à comunidades e Organizações não- governamentais para suprir as suas necessidades
básicas para a sobrevivência e para acessar às informações necessárias sobre saúde e documentação.
Problemáticas sociais estruturais intensificaram-se em Portugal, na Europa e em outras localidades
do nosso planetaxvi.
Mais de cinco milhões de pessoas morreram com Covid-19 no mundo, desde 2020 até o momento
atual. Deveríamos lembrar-nos todos os dias ao acordarmos, do privilégio que é ter pessoas das
nossas famílias vivas, amigos e amigas, casa, comida, roupa, afeto, trabalho, estudo... Do privilégio
que é poder ter um lugar de fala para quem tem evidentemente este lugar “garantido” socialmente
e compreender que se todos e todas cá estamos é porque há espaço. E assim sendo, a consciência
de que é necessário abrir a porta para que outros possam entrar e 4assumir os seus lugares de falas.
Somente ao auscultar-nos coletivamente, através do diálogo com profunda atenção é que poderemos
efetivamente cocriar outros mundos possíveis, sem reproduções de violências, fome, traumas,
doenças.

2. Performances Radiofónicas: por uma auscultação ativa
Desde 2019xvii enquanto ativista de DH pela salvaguarda do direito ao vínculo materno- afetivo
entre mães e filhos – direito à uma vivência plena na maternidade, tenho publicado artigos na
mídia portuguesa e brasileira, a fim de deixar registado publicamente algumas das atrocidades que
as nossas instituições democráticas têm sido capazes de corroborar, sem que tenham ainda parado
para repensar seriamente sobre como deveríamos proceder rumo ao futuro sem que tenhamos que
reproduzir violências de género e violências contra crianças na interseccionalidadexviii com o racismo
e a xenofobia, práticas arcaicas e nefastas à saúde humana.
O Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para Pessoas que Sonham Igualdadexix transmitiu em
direto/online uma série de cinco performances radiofónicas, entre Maio e Julho de 2021. O Projeto
foi esboçado a fim de potencializar através de narrativas ficcionais em áudio, as vozes de mulheres
cidadãs que integram grupos que foram racializados historicamente e que foram vítimas de violências
machistas e/ou institucionais antes e durante os períodos de confinamentos obrigatórios por causa da
sindemia Covid-19. Bem como, a fim de fazer frente aos constrangimentos laborais devido a situação
nacional de calamidade pública em Portugal. Neste sentido, EAA trata-se de um projeto experimental
que propõe estabelecer um diálogo entre artes e antropologia através dos cruzamentos disciplinares,
dando continuidade ao Projeto autoetnográfico Epifanias Performancexx, que foi desenvolvido no fim
do terceiro semestre de 2020, em Lisboa.
Convidámos para colaborar connosco na criação de cada um dos episódios que compõem a série
de cinco performances radiofónicas, quatro Mulheres/Mães/Cidadãs com origens em países que
integram a CPLP e que têm em comum vivências no território português de discriminações violentas

que culminaram em tentativas e/ou execuções de desvinculações materno-afetivas: Adriana Botelho,
Alcina da Silva, Karine Ribeiro e Olga Copeto.
Convidámos também diferentes personalidades que intervêm nos universos que integram a CPLP
para auscultar as performances radiofónicas em direto, aquando das suas transmissões e estarem
presentes virtualmente em lives, a fim de reverberarmos em conjunto nossas perceções, a partir das
temáticas enunciadas nas obras performativas radiofónicas.
Neste sentido, estiveram presentes connosco nas lives: Venina dos Santos (Doutoranda em
Turismo na Universidade de Lisboa, Professora, Membro da Coordenação do Núcleo do Partido dos
Trabalhadores em Lisboa, PT-Brasil), Shenia Karlsson (Psicóloga Clínica, Especialista em Psicologia
Clínica pela Puc-Rio de Janeiro/Brasil, Mestranda em Estudos Africanos na Universidade de Lisboa,
Fundadora do Projeto Papo Preta: saúde e bem-estar da mulher negra, Diretora do Departamento
de Sororidade e Entreajuda no INMUNE-Instituto da Mulher Negra em Portugal, Psicologia &
Diversidade, questões étnico raciais e de   género), Nilson Muniz (Artista multidisciplinar brasileiro:
ator, cantor, spoken word performer), Isabel Aguiar Branco (Advogada e Ativista na área do Direito
das Mulheres e das Crianças. Membro da Associação Civil Mulheres de Braga, Braga), Joana
Sales (Membro da Direção da UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta, Técnica de
Projetos, Coordenadora do Centro de Cultura e Intervenção Feminista CCIF/UMAR, em Lisboa),
Dulce Rocha (Procuradora da República Jubilada, Presidenta Executiva do Instituto de Apoio
à Criança, desde 2007, Portugal), Márcia Baratto (Cientista Política, Especialista em Direitos
Humanos e Ativista dos Direitos das Mulheres, Coordenadora da Rede Europeia de Apoio às Vítimas
Brasileiras de Violência Doméstica - REVIBRA, Alemanha), Emília S. Santos (Presidenta Executiva
da Associação Mulheres de Braga, Portugal), Sibele Lemos (Membro da Direção do Coletivo
de Proteção à Infância Voz Materna, Brasil), Carla Fernandes (Jornalista, Fundadora da Rádio
AfroLis, Portugal), Raquel Lima (Poetisa, Performer, Arte – educadora, Doutoranda do Programa
Pós-Colonialismos e Cidadania Global do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
e Bolseira FCT, Portugal), José Baessa (Ativista, Impulsionador da Associação Civil Cavaleiros
de São Brás, Portugal), Teresa Flores (Investigadora ICNOVA, Professora Universitária, Portugal),
Mara Dantas dos Reis (Magistrada do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Cabo
Verde), António Garcia Pereira (Advogado, Professor Universitário, Político, Portugal), Joacine
Katar Moreira (Historiadora, Deputada da Assembleia da República Portuguesa, Portugal), Sandra
Ribeiro (Licenciada em Direito, Pós-graduada em Direito do Trabalho. Foi Presidenta da Comissão
para a Igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE, Diretora Geral do Emprego e das Relações
de Trabalho - DGERT e é atualmente Presidenta da Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género - CIG, Portugal), Karine Ribeiro (Esteticista, Cidadã luso-brasileira, Mãe, Brasil/Portugal),
Alessandra Andrade (Coordenadora do Coletivo de Proteção à Infância Voz Materna, Brasil), Carolina
Coimbra (Socióloga formada pelo ISCTE-IUL, Doula, Ativista pelos Direitos das Mulheres - inclusive
Mulheres Negras - na gravidez, no parto e no pós-parto, nasceu em Portugal, descendente de pais
angolanos, Portugal), Clara Sottomayor (Especialista em Direitos das Crianças, Juíza Conselheira
do Supremo Tribunal de Justiça, Portugal), Ana Vilma Maximiano (Funcionária Pública, Presidenta
da Associação Civil AMARCA, Portugal), Manuel L. D. Santos (Sociólogo, Historiador, Membro
fundador da Plataforma de Reflexão Angola – Associação Cívica ANGOLREFLEX, Portugal).
Durante os nossos encontros nas cinco lives temáticas, pudemos refletir sobre a necessidade de
trabalharmos individualmente e em conjunto para que haja uma contínua e efetiva erradicação das
violências contra as mulheres e contra as crianças em Portugal. Sobre a necessidade de uma reflexão
profunda educacional sobre o passado histórico português, sobre o reconhecimento de factos
históricos, sobre a cocriação de uma educação emancipatória. Onde a criminalização da pobreza, o
racismo estrutural, o sexismo, o machismo, a prática de privação materna institucional não possam
mais ser manifestados, dado que são contrários à cocriação da saúde coletiva e da dignificação da
pessoa humana, que é mulher, que é criança, que é homem, que é o que a pessoa humana queira ser.

2.1 A Equipa técnico-artística
Constituímos com alegria a nossa equipa técnico-artística - através de convites diretos à
integração ao Projeto - com profissionais que atuam em Portugal e que partilham de uma consciência
de que a arte pode nos afetar e afetar outrem, transformando-nos e potencializando-nos enquanto
seres humanos do nosso tempo. Compõem a equipa do Projeto EAA: Anderson Martinez (Art Design,
Editor de Vídeo, Gestor de redes sociais, brasileiro-hispano), Carla Gomes (Atriz, portuguesa, com
ascendência guineense), Diana Palmerston de Melo (Atriz, portuguesa, com ascendência brasileira
e portuguesa), Gio Lourenço (Ator, luso-angolano), João Oliveira (Diretor Musical, Músico, lusoangolano), Mick Trovoada (Músico, luso-angolano-santomense), Pedro Vicente (Ator, brasileiro), Raquel
Lima (Assessora de Imprensa, brasileira), Rita Cássia (Pesquisa/texto, Diretora Artística, Direção de
Atores e Produção, Atriz, luso-afro-brasileira), Rosi Fehr (Atriz, brasileira), Francisco Duque (Técnico de
Som / Estúdio Camaleão, português). Tivemos duas substituições de atores que estavam integrados
inicialmente no elenco, Rui Spranger (português) e Djucu Dabó (guineense) e, uma substituição do
músico Diogo Xocó (brasileiro), dado que estavam sem disponibilidade para os ensaios.

2.2 Metodologia
No âmbito metodológico, trabalhamos criativamente em work in progress. Enquanto artista
pesquisadora, licenciada em Antropologia, utilizei do campo etnográfico para fazer emergir nas
obras performativas radiofónicas, manifestações de um contexto social, onde a violência de género, a
violência contra crianças, o racismo estrutural, a xenofobia e outras discriminações coexistem de modo
a corroborar para a violação dos direitos fundamentais das pessoas. A recolha de dados biográficos
das nossas Colaboradoras/Mulheres/Mães/Cidadãs foram fundamentais para as composições das
cinco performances radiofónicas. A abertura de espaço para o desenvolvimento da ação participativa
e ativista assumira nas performances radiofónicas (Posse, A Alienadora, Mãe África, Má – Fé e Um
Último Adeus) um papel emancipatório, onde Mulheres/Mães/Cidadãs revitimizadas (ad aeternum)
quanto à violência de género e violências institucionais, puderam vivenciar a manifestação das suas
vozes críticas perante outrem (sociedade responsável), de modos direto e indireto.
O texto de cada episódio foi sendo escrito com uma semana de antecedência ao início dos
ensaios do episódio seguinte, tendo em consideração: colaboradora participante - vivências pessoais
- sonhos / equipa-técnico-artística. Tivemos duas semanas de ensaios online com cada núcleo/elenco
por episódio, tendo acesso a documentos visuais e escritos (matérias jornalísticas, documentários,
documentos judiciais, referências musicais, fotografias, livros). O episódio III, “Mãe África”, tivera sido
o único episódio onde recorremos a ensaios presenciais entre atores, uma vez que já não estávamos a
viver em confinamento obrigatório e que tivemos uma substituição de uma das pessoas que integrava
a equipa. Os ensaios decorreram na sede do Teatro Griot, em Lisboa. Tivemos alguns problemas
de conexão com a internet aquando dos ensaios online que foram superados através de uma forte
colaboração em equipa. Os episódios da série do projeto EAA foram transmitidos de 15 em 15 dias,
durante três meses, entre Maio e Julho de 2021.

2.3 Impacto, apoio e parcerias
Alcançámos um total de 800 visualizações de pessoas, no Canal Youtubexxiii, distribuídas aos 5
episódios das performances radiofónicas, no período entre Maio a Setembro de 2021. Tínhamos como
intenção alcançar 5.000 visualizações nos três meses de desenvolvimento do Projeto, no entanto,
fomos interditados pelo facebook que não nos permitiu efetuar o pagamento para impulsionarmos
a divulgação em sua rede social em nenhum momento, sem que tenham tido a dignificação de
responder às nossas questões quanto a esta situação. As performances radiofónicas estão alojadas
nas plataformas Spotify e SoundCloud, podendo ser acessadas diretamente nestas plataformas ou
xxiv
através do Web Site do projeto EAA.
O Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade teve o apoio
da República Portuguesa – Cultura / Direção Geral das Artes, através do programa de Criação e
Edição (2020), foi desenvolvido em parceria com a Associação Cultural e Filantrópica Apuro (Porto) e

estabeleceu parcerias com o Teatro Bocage (Lisboa) e com a FEMAFRO Associação Cultural.
Embora tenhamos tido um constrangimento significativo quanto ao modo como o projeto
EAA tivera sido avaliado na candidatura ao apoio à Edição e Criação (2020), da Direção Geral das
Artes, afirmámos através das obras performativas radiofónicas e das Lives que foram transmitidas
publicamente e que se encontram disponíveis online para o acesso público, que em Portugal há
artistas, intelectuais, pessoas criadoras multidisciplinares e técnicas com diferentes origens (negras/
brancas, portuguesas, africanas, brasileiras, hispanas…), cujas competências pessoais, profissionais e
académicas são meritórias. Estamos conscientes de que ao dignificarmos a diversidade cultural das
pessoas com os seus singulares modos de pensar, saber-fazer e estar, enriquecemo-nos enquanto
seres humanos, nos permitindo a cocriar em conjunto outros mundos possíveis, onde a igualdade
entre Nós, seja de facto uma realidade.

3. Reconhecendo a Prática de Privação Materna Institucional enquanto Violência
de Género contra Mulheres e Crianças em Portugal
3.1 Privação Materna
John Bowlby (1954)xxv, um renomado psiquiatra e psicanalista britânico, responsável pelo
desenvolvimento da Teoria do Apego, onde explana sobre a importância do vínculo afetivo entre mãe
e filho e sobre as consequências na saúde da criança e da mãe quando sofrem privação materna total
ou parcial, após a Segunda Guerra Mundial, escrevera um relatório sobre os cuidados maternos e a
saúde mental das crianças. Bowlby trabalhara enquanto consultor da Organização Mundial de Saúde,
contribuindo com o Programa das Nações Unidas para as crianças sem abrigo. Embora na época
ainda não existissem pesquisas sistematizadas, Bowlby salienta-nos no relatório sobre a existência
de estudos de observação direta que comprovavam que quando a criança se via privada da relação
materno-afetiva o seu desenvolvimento era quase sempre retardado fisicamente, intelectualmente
e socialmente e que podiam aparecer sintomas de enfermidades psicológicas e físicas, além da
possibilidade de desenvolvimentos de problemas na saúde mental das crianças por toda a vida. Bowlby
idealizava que o sistema social deveria proporcionar assistência às famílias e às crianças de modo
a promover-lhes a saúde mental, centrando a atenção nas questões que cada família demandasse
e com isso promovendo a vinculação materno-afetiva entre mães biológicas e seus filhos e filhas,
ou na falta da mãe biológica, a existência de uma pessoa cuidadora afetivamente sempre presente.
Interessante observar que recentemente, em 2020, o Conselho de Direitos Humanos da ONU lançou
um relatórioxxvi sobre o direito à saúde mental, onde recomenda que os Estados-Nações possam
“investir em serviços de saúde mental sensíveis às crianças e adolescentes, centrados na família e
baseados na comunidade e evitar incentivos financeiros e outros que encorajem a institucionalização,
a exclusão social e o uso excessivo de drogas psicotrópicas”.
O conceito de privação materna judicial está a ser amplamente discutido no Brasil e uma das
principais vozes é a Dra. Ana Maria Iencarellixxvii, psicanalista, autora de artigos e de livros relevantes
sobre o tema e ativista contra violências de género/institucionais contra Mulheres/Mães/Cidadãs e
Crianças. No Brasil, a LAP - Lei de Alienação Parental, foi instituída em 2010 e trata-se de uma lei
que ao invés de salvaguardar a integridade de crianças e mulheres vítimas de violências de género e/
ou sexual, corrobora para que sejam separadas entre si e expostas aos seus algozes ou a ambientes
institucionais que desconhecem por completo.xxviii
Importante salientar-vos de que no Brasil, são as instituições judiciais que vêm intervindo em
muitos dos casos de violências domésticas/género e/ou de abusos sexuais de crianças, expondo
crianças e mulheres aos agressores ou a instituições. Em Portugal, muitos dos casos onde decorrem
privações maternas não são da responsabilidade de instituições judiciais e sim, sociais ou de proteção
à infância e, neste sentido, penso que o termo mais adequado será o de privação materna institucional.
Além de que, a prática da privação materna institucional, é secular, como veremos a seguir.

3.1 Privação Materna Institucional, uma herança violenta
A fim de podermos exercitar um pouco a nossa imaginação, a nossa capacidade de empatia e
o estímulo a uma reflexão sobre a prática da privação materna institucional atualmente, nos corpos de
mulheres específicas (racializadas historicamente) e nos corpos de mulheres no geral (não racializadas
historicamente) convido-os(as) a refletir a partir dos excertos descritos abaixo.
hooks (2014) demonstra-nos como as mulheres negras eram tratadas durante as travessias
atlânticas em navios negreiros:

Muitas mulheres africanas estavam grávidas antes da sua captura ou compra.
Foram forçadas a suportar a gravidez sem nenhum cuidado na sua dieta,
sem qualquer exercício e sem qualquer assistência durante o parto.
Nas suas comunidades as mulheres africanas estavam habituadas
a muito afago e cuidado durante a gravidez,
por isso a natureza bárbara do parto no navio de escravos
foi simultaneamente fisicamente prejudicial e psicologicamente desmoralizante.
Os anais da história registaram que o navio americano negreiro Pongas
transportou duzentas e cinquenta mulheres,
muitas delas grávidas, que foram espremidas num compartimento
de dezasseis por dezoito “pés” (um pé é igual a 30,48 cm).
As mulheres no estágio inicial da gravidez deram à luz a bordo do navio
com os seus corpos expostos também ao sol ardente ou ao frio gelado.
O número de mulheres negras que morreu durante o parto
ou o número de nados mortos nunca será conhecido.
As mulheres negras com crianças a bordo nos navios negreiros foram ridicularizadas,
vaiadas e ameaçadas depreciativamente pela tripulação esclavagista.
Frequentemente os esclavagistas brutalizavam as crianças
fazendo-as ver a agonia das suas mães.
(hooks, 2014, p.16). xxix

Liliana Melo, uma Mulher/Mãe/Cidadã cabo-verdiana, publicara uma carta na mídia portuguesa
em 2013, após os serviços sociais portugueses terem privado mãe e filhos do vínculo afetivo e
convívio familiar, sob pena, de não mais vê-los, caso não fizesse uma ligação das trompas de Falópio:
“Exma. Senhora Dra. Teresa Villas Boas,
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vai ler isto, visto que é uma pessoa muito ocupada
a proteger aquilo que o mundo tem de melhor: as crianças. Há um velho ditado português que diz: “zangam-se
as comadres, lava-se a roupa suja”. Na verdade estamos a lavar a roupa suja sem nunca termos sido comadres
porque na verdade não a conheço. A primeira vez que a vi, foi agora quando veio à televisão para justificar o
injustificável. Nunca estive consigo, nunca falei consigo, nem tão pouco conheceu os meus filhos antes.
O meu processo em 2006 esteve 6 meses na Comissão de Protecção de Jovens e Crianças e transitou logo
para o tribunal e nessa altura você não era Directora na Comissão de Proteção de Menores, não é verdade?
O tribunal pediu às Técnicas da ECJ (Equipa de Crianças e Jovens de Sintra) de Sintra que fazem assessoria ao
tribunal para acompanharem o processo. Estas técnicas teria sim legitimidade para dar a cara, mas como você
ridiculamente quis ter o protagonismo apareceu para vir falar daquilo que não sabe porque se você soubesse
nunca teria negado redondamente que a laqueação de trompas não fazia parte do acordo, quando essa
questão aparece 14 vezes ao longo do processo, explicando de diferentes formas a minha rejeição: “A mãe
rejeita”, “ A mãe não quer...” “A mãe insiste na rejeição...” Enfim... Como se não bastasse lá apareceu você na

televisão em grande plano afirmando que a Comissão faz um grande trabalho! Que trabalho, Doutora?
Disseram que eu estava em casa com os miúdos sem luz. Vocês fizeram alguma coisa para mudar a situação?
Não!
Alguma vez me arranjaram algum trabalho que eu tenha recusado? Não!
De alguma forma, vocês alguma vez tentaram reestruturar a minha família? Não!
O Senhor Manuel Luís Goucha, fez-lhe uma pergunta no programa, muito interessante. Qual a diferença
entre risco e perigo? Ao qual você muito prontamente respondeu com palavras bonitas: “Riscos estamos nós
a correr ao evitar para não chegarmos ao perigo”. Bravo Dra.! Só que na prática não bem assim, que riscos
estavam vocês a correr que não conseguiram evitar o perigo ao ponto daquelas duas mães matarem os seus
filhos, duas envenenadas e as outras duas asfixiadas por inalação de fumo, estando as duas mães sinalizadas
pela Comissão. Peço desculpas a estas famílias por pegar nos seus exemplos para criticar esta gente que nada
faz e depois quer aparecer!
Esteve muito preocupada em dizer às pessoas que a minha filha foi mãe aos 13 anos. Mas quando o
Doutor Gentil Martins perguntou o que aconteceu à criança, você não soube explicar que a criança nasceu
e que vocês levaram para uma Instituição e que morreu passados 2 meses. Como morreu na Instituição
foi considerada uma fatalidade. Já se fosse na minha casa seria assassinato. O vosso trabalho é único e
exclusivamente a destruir famílias.
Eu antes queria ser pobre e desempregada do que ganhar a vida destruindo famílias.
Dizem que estão a salvaguardar o supremo interesse da criança. Será que o supremo interesse da criança não
passa pela convivência com os pais biológicos, quando estas não constituem perigo para a vida da criança?
(Liliana Melo, 2013, Diário de Notícias) xxx

Somos de facto herdeiros e herdeiras de uma cultura educacional violenta que foi forjada na
escravatura, onde as pessoas não-brancas eram consideradas como sendo “inferiores”. Daí a existência
do tratamento perverso nos navios negreiros às mulheres grávidas e às crianças negras, como hooks
tão bem nos descreve no excerto acima. Infelizmente, o que se passou com a Mulher/Mãe/Cidadã
Liliana Melo, uma mulher negra, africana, neste nosso tempo, em Portugal, não se trata de um caso
excecional. No terreno encontramos muitas histórias de Mulheres/Mães/Cidadãs e Crianças, que
são continuamente traumatizadas pelo facto de terem sofrido ou de estarem a enfrentar a prática da
privação materna institucional em interseccionalidade com o racismo ou com a xenofobia e ainda com a
classe social, religião, opção sexual... Desde o século XV, as sociedades europeias têm vindo a legitimar
a animalização dos corpos das mulheres negras, retirando-lhes a humanidade, criando-lhes narrativas
sexuais, domesticando-lhes e torturando-lhes. E às crianças, igualmente.
Abaixo destaco-vos excertos das vozes das Mulheres/Mães/Cidadãs Colaboradoras
participantes no projeto EAA, que durante algum momento de suas vidas foram vitimizadas com a
prática da privação materna institucional (total ou parcial):

“As crianças acabam realmente por ser retiradas, por ser postas nas instituições, que vai afetar a criança
para toda a vida, e isso, e perturba a mãe também, a própria mãe que até possa ser normal, acaba por ficar
com uma instabilidade ao fim de um, de um certo tempo, e cansada e tudo, a própria luta, é muito, é muito
cansativa, não é? Lutar por um filho, lutar pela guarda de um filho é extremamente cansativo e acho que,
que o juiz e as instituições eh, há, há, há uma inconsciência que acho que não, não, que não têm consciência
do sofrimento tão grande que provoca e o sofrimento que provoca, as vezes até paralisa. O sofrimento e a
tristeza paralisa, paralisa em termos de, principalmente psíquicos e tudo.”

(Olga Copeto, Performance radiofónica, episódio V, “Um Último Adeus”,
Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade”, Portugal, 2021) xxxi

“É diferente a Lei de Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para Braga? Aí já não está batendo nada,
né? Aí já começa a coisa absurda, né? Então um, um Tribunal passa por cima de um outro Tribunal, já começa
aí um emaranhado de sujeiras, é… depois disso, retiram o meu filho à força policial, como aconteceu com
uma mãe portuguesa há doze dias atrás que eu vi a reportagem na semana passada, né? E retiram o meu
filho, com três anos de idade dos meus braços, é, e, e porque sim. O Juiz não me ouviu, eu não tive direito
a absolutamente nada, jogaram as minhas coisas, eh, eu estava no apartamento do pai aqui em Sacavém,
em Lisboa. Jogaram as minhas coisas na rua, força policial, levaram o meu filho e olha, vai, vai à vida, filha.
Aí começou a minha grande luta na justiça, sabe? Nem passou um mês, já tive regulação da guarda. Fiquei
sem ver o meu filho. Quando eu vi o meu filho ele estava machucado. CPCJ zero. Eu fui, tudo o que eu fui
denunciar, zero, zero, zero, um atrás do outro, sabe? Você chega a um ponto que você pensa assim, Jesus, é
país sem leis… eu ouvi né, inclusive que eu poderia ser de alguma favela do Brasil, o que… não se condena
uma mãe por ser de uma favela do Brasil…”
(Karine Ribeiro, participação na Live da performance radiofónica IV, episódio Má-Fé,
Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade, 2021, Portugal) xxxii

“Eles me disseram porque por causa de mim, eles iam a dar a ele alta, porque ele já não podia estar
mais aí no hospital, e eles me disseram porque casa da minha tia ele não podia ir ficar porque ele tinha que
ficar na casa onde não tem muitas pessoas, porque ele é, qualquer gripe que uma pessoa tem pode passar
para ele, ele pode ficar doente.”
“Porque eles disseram porque o meu filho não poderia estar numa casa que tem três ou quatro
pessoas e porquê o meu filho pode estar dentro de uma instituição que tem três crianças e ainda tem um cão
lá dentro?”
(Alcina da Silva, Debate Televisivo Mães Interrompidas, Portugal, TVI, 2018)
(Uma reflexão ficcional sobre o modus operandis com que famílias negras são tratadas socialmente em Portugal e em
outros territórios outrora colonizados por europeus, Performance radiofónica Episódio III – Mãe África,
Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade”, 2021, Portugal) xxxiii

“Minha filha agora é órfã de mãe viva.”
(Adriana Botelho, “Raptadas pelos Pais”, por: Wilson Aquino,
Revista ISTO É Independente, Brasil, 2012)

“Fui agredida inclusive na frente de Clara, e em dezembro de 2010 eu retornei ao Brasil de férias e
decidi não retornar, não retornar mais a Portugal. Foi então que ele foi para o Brasil dez dias depois e quando
eu comuniquei a ele, ele me agrediu. Ele foi preso aqui, mas infelizmente né, não sei porque, ele foi solto,
né e continua me perseguindo. Eu tinha a guarda aqui de Clara, ele entrou apelando para a Convenção de
Haia, né, me acusando de Alienadora, coisa que eu não sou, que já ficou provado inclusive nos autos no
processo que não existia alienação parental. Maria Clara sempre gostou do, do pai. E, e eu numa liminar que
foi concedida de ofício a juíza né, ordenou que ela retornasse a Portugal e quando eu consegui ter acesso
a liminar, Maria Clara já estava dentro de um avião. Né, uma forma orquestrada. E então, desde então,
nunca mais eu vi a minha filha. Agora ele entrou com um pedido de, fiz um acordo né, em Portugal, tive que
constituir um advogado com muito sacrifício e agora ele entrou com um pedido de pensão alimentícia, eu
tenho que pagar vinte e dois mil reais, e fora de atrasados, e sem ter qualquer direito. Me fizeram um aborto.
É isso que eu me sinto. Como se tivessem me feito um aborto e tirado de mim a vida.”

(Adriana Botelho, Performance radiofónica, episódio II, “A Alienadora”,

Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade”, Portugal, 2021)xxxvi
“Personagem: Ex – Mulher

Ele me trancava em casa, mãe. Me observava de longe. Ele controlava o meu telemóvel, ele fazia escândalos
no meu trabalho até que eu perdi o meu trabalho. Retirava o meu sono. Me gritava o tempo inteiro na frente
das crianças.
Personagem: Ex – Marido
O papá nunca fez mal à vossa mamã. Sempre a tratei muito bem. E se eu lhe tranquei dentro de casa, foi para
o seu próprio bem. Mulher minha, tem que me respeitar. Eu estava desempregado, ela arranjou emprego para
mim. Então, e eu não me fartava de trabalhar para trazer comida para casa, para vocês? Ela só tinha que me
respeitar. Brigas de casal se resolvem em casal e em casa. Aprendam. Um dia vocês vão crescer e vão se casar
também. Os meus pais, seus avós, sempre brigavam, todos os dias da semana e não era qualquer briguinha,
mas resolviam os problemas deles em casa. Minha mãe não se fazia de rogada e a vizinhança nunca chamou
a polícia lá pra casa. Pois, pois, a vossa mãe, foi chamar a polícia por causa de uma treta. Que falta de tato. O
que é que a polícia tem a ver com a minha vida? Na minha vida mando eu. Eu sempre a respeitei, toda gente
sabe que eu sempre a respeitei. Se vocês perguntarem a qualquer um dos nossos amigos eles lhes dirão a
verdade. Eu nunca maltratei a vossa mãe como o meu pai maltratava a minha. Um dia ela ainda há - de voltar
e há de me pedir desculpas diante de vocês. A vossa mãe é uma ingrata. Eu não sou ressabiado, eu estou aqui
para recebê-la de braços abertos. Mas até lá, continuarei firme, porque eu sou o vosso papá e quem manda
nesta casa sou eu. O papá é contra todas as formas de violências.
(Rita Cássia, Performance radiofónica, episódio I, “Posse”,
Projeto Epifanias Artes: Audioblogue com e para pessoas que sonham igualdade”, Portugal, 2021)
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Passado e presente:
A barbárie praticada contra os corpos de mulheres africanas durante o tráfico negreiro,
sendo um facto histórico conhecido, não deveria ser um exemplo para que à luz dos dias atuais,
mulheres afrodescendentes não mais vivenciassem torturas com os seus filhos e filhas? A violência
estrutural contra os corpos das mulheres e das crianças negras reveste-se de novas roupagens: no
passado, pessoas negras não eram consideradas pessoas e por isto eram humilhadas e violentadas,
no presente, pessoas negras juridicamente são consideradas pessoas, no entanto, constata-se em
diferentes terrenos que dificultam-lhes autonomia sobre os seus corpos e o direito a viver dignamente
com as suas famílias.
Através dos excertos das vozes das Mulheres/Mães/Cidadãs/Colaboradoras do Projeto EAA,
podemos observar como mulheres nascidas em diferentes localidades (Brasil, Portugal, África) que
interligam-se através da história colonial portuguesa, padecem dos mesmos males seculares nos dias
atuais, estando a residir em territórios portugueses, sendo subjugadas à prática da privação materna
institucional, em detrimento da dignificação dos seus direitos fundamentais e dos direitos fundamentais
de seus filhos e filhas. Estas mulheres representam milhares de Mulheres/Mães/Cidadãs que lutam
atualmente na justiça em Portugal, no Brasil e em outros territórios europeus e das Américas, para
terem o direito fundamental à exercer a maternidade junto aos seus filhos e filhas, em ambientes
livres de violências.
As suas experiências de vidas deveriam tornar-se exemplos no contexto social português,
contribuindo para uma reparação social contra a violência que é desferida secularmente contra corpos
de mulheres e de crianças racializadas historicamente, através da criação de políticas públicas. Todas
as crianças nascidas em Portugal, independente de origem étnico-racial, classe social, género, religião
de suas mães e famílias, opção sexual de suas mães, identidade de género, regularização documental
e situação laboral, deveriam ter o acesso ao nascimento em igualdade de direitos, sendo o direito
à mãe biológica inalienável: manutenção do afeto materno, da família, salvaguarda da identidade
cultural, de um bom desenvolvimento da saúde holística, de uma educação que lhe transmita afeto e
confiança, bem como, da proteção contra homens/pais/agressores de suas mães.

Nenhuma mulher deveria de sair de dentro de uma maternidade, após meses de gestação, de
horas de trabalho de parto, sem a criança que trouxe ao mundo nos seus braços, devido a falta de
condições financeiras ou a outra vulnerabilidade social qualquer. Nem nenhuma criança deveria de
ser arrancada dos braços da sua principal referência afetiva. É necessário cuidar das mães e cuidar das
crianças, potencializando-lhes saúde!

4. Por uma educação para o afeto, verdadeiramente emancipatória.
A série de cinco performances radiofónicas do Projeto EAA traz-nos à luz questões sobre
o modo como nós estamos a interpretar mulheres tornadas mães e seus filhos e filhas na sociedade
portuguesa (e não somente).
A prática de privação materna institucional atua como mecanismo de opressão contra
Mulheres/Mães/Cidadãs e Crianças, trata-se de uma violência de género secular, porque
foi fomentada intensamente durante o período esclavagista, atingindo maioritariamente as
mulheres negras escravizadas e mulheres indígenas. Segundo a base de dados Slave Voyages
The Trans-Atlantic Slave Trade Databasexxxviii entre 1501 a 1875, estima-se que 12.521.337
pessoas africanas, entre mulheres, homens e crianças, embarcaram escravizados em navios
negreiros, rumo aos territórios que foram invadidos por europeus. Destas 12.521.337
pessoas, estima-se que apenas 10.702.656 pessoas permaneceram vivas até os locais de
desembarque. Nos navios representativos de Portugal e Brasil, embarcaram estimativamente
5.848.266 pessoas africanas escravizadas e apenas 5.099.816 desembarcaram com vida nos locais
de desembarque. Milhões de mulheres negras escravizadas foram separadas de seus filhos e filhas,
antes, durante e após as travessias atlânticas, bem como, foram violadas sexualmente, sofreram
torturas físicas e psicológicas. No caso das mulheres indígenas, nos seus territórios originários, as
xxxix
.
separações entre mães e filhos (as), revestiam-se com caráter de “civilização”
Também as mulheres e crianças judias, foram vitimizadas por esta prática na Europa do
século XV. O historiador e educador Reuven Faingold (2013), descreve as escritas de Rabi Salomão
Ibn Verga, no capítulo 59 do Shebet Yehudá, sobre a deportação de crianças judias, de Portugal para
São Tomé (África), tendo sido este o episódio mais comovedor ocorrido após 1492: ”Quem não
assistiu estas terríveis cenas de prantos, choros e gritos de mulheres, jamais haverá visto nem escutado
em vida, tamanha preocupação e desconsolo. E ninguém consola e ninguém protege ou defende”.
E a partir de Rabi Yosef Ha-Cohen, na obra martirológica Emeq Ha-Baqa (Vale das Lágrimas):
“naqueles dias não havia ninguém - nem sequer D´us – que pudesse redimir os desditosos judeus
(iehudim umlalim), e todas as mulheres choravam aos prantos, quando seus filhos lhes eram arrancados
dos braços, enquanto seus maridos, amargados e desesperados, arrancavam suas barbas à força”.
Mais recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, verificou-se a mesma prática de
privação materna institucional, com a separação de crianças judias e não-judias (crianças da etnia
cigana, crianças negras, crianças brancas) das suas mães, em territórios europeus, e com o envio das
mesmas para campos de concentração nazistas, onde eram torturadas e/ou mortificadas. Segundo
o jornalista Zevi Ghivelderxlii, o horror do Holocausto não foi impedido pelas grandes potências
mundiais, dado que consideravam os judeus como sendo descartáveis. Seis milhões de pessoas
judias foram torturadas e assassinadas.
Em 1989, Portugal pediu perdão aos judeus pelos horrores do passado (torturas e perseguições
durante os quase 300 anos da existência dos Tribunais da Inquisição), através do então Presidente
da República Portuguesa, Dr. Mário Soaresxliii. Atualmente, há uma reparação histórica em curso e
pessoas com ascendência judaica da península ibérica, podem dar entrada no pedido de nacionalidade
portuguesa desde que cumpram alguns critériosxliv.
E o horror do Genocídio negro? Quando Portugal reconhecerá?
Em Portugal, sabe-se empiricamente que estão a crescer nas instituições de acolhimento de
crianças muitas crianças afrodescendentes. No entanto, não temos acesso público ao número exato
de crianças afrodescendentes que estão a crescer longe das suas famílias nucleares de origem e muito
menos sobre quais são as causas. Será porque as suas famílias são carenciadas economicamente?

Quem são as suas famílias? São constituídas por pessoas portuguesas negras? São constituídas
por pessoas com origens africanas e com percurso de migração? São constituídas por pessoas com
percursos de migração do Brasil? De outros países? Se sim, quais são eles? Quantos casos de privações
maternas institucionais tiveram a apresentação do contraditório perante os Tribunais Portugueses?
Temos o conhecimento de que muitas crianças têm passado por privações maternas institucionais
com as suas mães, de modo totalmente arbitrário. Os dados que são disponibilizados publicamente
através das instituições governamentais e que são utilizados pela comunicação social portuguesa
são genéricosxlv. Como podemos cocriar políticas públicas eficazes para combater a pobreza na
infância interseccionada com o racismo, com a xenofobia e discriminação de género, entre outras
discriminações, se faltam-nos dados? Quantas destas crianças afrodescendentes permanecem
sem problemas do foro psicológico? Quantas destas crianças concluem o ensino secundário? A
faculdade? Sabe-se empiricamente e também academicamente que crianças afrodescendentes
sofrem racismo nas escolas, que são maltratadas por professores, que por vezes são perseguidas ao
ponto de não conseguirem desenvolver-se com qualidade nos seus estudos. Que atribuem a elas o
epíteto de crianças com “comportamentos desviantes”, que quando adolescentes são encaminhadas
xlvi
para cursos profissionalizantes . Como poderemos salvaguardar o planeta em que habitámos, se
nem sequer conseguimos resolver as nossas problemáticas socioculturais, reconhecendo os nossos
erros e cocriando transformações reparadoras?
Se tivéssemos coletivamente a coragem para o desenvolvimento de uma consciência
profunda sobre o sofrimento das Mulheres e das Crianças atualmente em Portugal, uma vez que
continuamos a reproduzir em seus corpos violências do outrora, certamente que tornaríamos a
prática de privação materna institucional um crime contra a humanidade. Dado que já são muitos os
factos históricos que vêm sendo comprovados durante séculos.
Pedir perdão ao povo negro pelo horror da escravatura, pedir perdão às mulheres negras
deste nosso tempo, descendentes das mulheres negras que foram escravizadas em seus territórios
de origens, pelo horror dos roubos dos seus filhos e filhas para servirem de mão-de-obra para o
progresso do capitalismo, pelo horror das violações dos seus corpos, dos esfaqueamentos das suas
barrigasxlvii, é sem sombra de dúvidas, crucial.
Não por um acaso, cinco anos após o Estado Português ter sido condenado pelo TEDH
(Tribunal Europeu dos Direitos Humanos) no caso da Mãe cabo-verdiana Liliana Meloxlviii, o Estado
Português volta a ser condenado pela segunda vez pelo TEDHxlix, dado que uma Mãe portuguesa,
Anabela Caratão e os seus dois filhos, bebés gémeos, foram desvinculados materno-afetivamente
quando os bebés tinham quatro meses de vida, tendo a mãe na época, denunciado às autoridades
responsáveis que estava a ser vítima de violência doméstica. Não por um acaso, mães africanas que
vêm tratar da saúde dos filhos, ao abrigo de acordos de saúde entre Portugal e os países africanos
ex-colónias, acabam por ficar sem eles. Não por um acaso, uma Mãe portuguesa que fez greve de
fome em frente ao Palácio do Presidente, em Belém, Ana Vilma Maximiano, foi re-vitimizada com
as suas crianças, através da privação materna, durante cinco anos, pelo facto de ter sido vítima
de violência doméstica. Não por um acaso, uma Mãe portuguesa, Amélia dos Santos, perdera a
sua filha luso-brasileira para a morte, dado que a justiça não afastou-a de seu algoz. Não por um
acaso, uma Mãe portuguesa, Cristina Bártolo, quase perdera totalmente a sua filha, por causa do
surgimento de escrita de relatórios sociais caluniosos, omissos, desprovidos de comprovações
factuais. A prática de privação materna institucional é cultural, configura-se enquanto violência
de género e violência contra a criança e necessita de ser devidamente reconhecida e erradicada
da sociedade portuguesa. Dado que corrobora para o desenvolvimento de traumas e doenças
psicossomáticas nas mulheres e crianças tornadas vítimas, corrobora para o empobrecimento
das mulheres que passam a viver para lutar na justiça pela salvaguarda da integridade dos seus
filhos e filhas, corrobora para a descrença nas instituições do Estado. Deveríamos dar atenção ao
conhecimento empírico de que dispomos e ao conhecimento sobre o desenvolvimento humano,
história, literatura, sociologia, antropologia, …, a fim de que possamos cocriar uma sociedade para
o afeto. É necessário que possamos em Portugal, reconhecer as barbáries cometidas no passado
colonial, a reprodução destas barbáries na atualidade e cocriar equidade social ao emancipar
Mulheres/Mães/Cidadãs e Crianças:

 dignificar mulheres/mães e crianças através da criação de um fundo nacional para o
desenvolvimento da maternidade saudável (gravidez, parto, pós-parto);
 criar a possibilidade das mães se assim o quiserem, poderem acompanhar seus filhos e
filhas pequenos durante os primeiros anos de vida (1 - 4), anos estes que são cruciais para o
desenvolvimento da saúde na infância, tendo como exemplo os países nórdicos;
 erradicar a prática de privação materna institucional com a desvinculação materno-afetiva
entre mães e filhos – violência de género e violência contra a criança, dado que trata-se de
uma prática secular;
 criar legislação para criminalização da prática de privação materna institucional arbitrária, em
Portugal;
 criar legislação para criminalização de práticas racistas e/ou xenófobas contra mulheres/mães
e crianças e, no geral;
 criar legislação para criminalização de práticas de escritas de relatórios sociais e/ou psicológicos
caluniosos, omissos, racistas, xenófobos e/ou discriminatórios contra mulheres e crianças, e
no geral;
 possibilitar o acesso imediato das pessoas em situações de violências privadas e/ou institucionais
à justiça (defesa jurídica), dado que nenhuma mulher pode ter um filho retirado do seu colo
sem ter o direito ao contraditório, uma vez que vivemos em Estado de Direito Democrático;
 possibilitar a implementação de financiamento para a criação de redes comunitárias para que
crianças possam ser cuidadas por pessoas em que mães, pais e encarregados de educação
conheçam e confiem, durante os seus períodos laborais;
 salvaguardar as crianças de situações de pobreza extrema e outras violências, aquando de
situações de desemprego das suas mães e famílias: nenhuma mulher deveria ficar sem ter
acesso ao apoio social de um valor básico de sobrevivência, que lhe permita sobreviver com
os seus filhos e filhas;
 salvaguardar crianças e mulheres em situações que estejam a vivenciar algum tipo de
vulnerabilidade social e a necessitar de habitação. Mães e filhos não podem ser colocados
na rua, como pudemos observar através das redes sociais e da comunicação social, durante o
período de pandemia/sindemia, nem mulheres podem parir sem assistência alguma, na rua, e
serem criminalizadas, como no caso da jovem Mulher cabo-verdiana Sara Furtado;
 reparar afirmativamente a prática de privação materna institucional, através do restabelecimento
dos vínculos afetivos entre Mães e filhos (as), e/ou através do pagamento de indeminizações
às Mulheres/Mães/Cidadãs Adriana Botelho, Alcina da Silva, Karine Ribeiro e Olga Copeto,
Mulheres colaboradoras do Projeto EAA, que tiveram as suas vidas e as vidas das suas crianças
totalmente transtornadas, como consequências da prática de privação materna institucional;
 formar por parte da AR – Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e
Garantias, um grupo de pessoas peritas investigadoras de diferentes áreas do conhecimento
e com diferentes origens étnico-raciais, que possam aprofundar o conhecimento através de
um estudo qualitativo e quantitativo, sobre as consequências da prática de privação materna
institucional nas vidas de Mulheres/Mães/Cidadãs e crianças racializadas e não racializadas,
quanto a: saúde, educação, direitos humanos, discriminação de género interseccionada com
racismo, xenofobia, discriminações múltiplas, entre outras discriminações, bem como, sobre as
consequências desta prática, economicamente para o país.
Na recente COP26 – Conferência do Clima Sobre Alterações Climáticas, o Secretário-geral da
ONU, Dr. António Guterres, concluiu a sua participação apelando a comunidade internacional que
“escolham a ambição, escolham solidariedade, escolham salvaguardar o futuro da Humanidade.”liv
O que significa para cada um/a de Nós, Salvaguardar o futuro da Humanidade? Será que no nosso
quotidiano, temos a oportunidade de refletir sobre? Haverá de facto uma consciencialização coletiva

sobre o modo como vivemos atualmente, a consumir uns aos outros, a destruir o nosso habitat, a
escravizar modernamente?
Salvaguardar o futuro da humanidade não passará por cuidar de Nós com afeto? Estamos a
cuidar das Mulheres e das Crianças com o afeto que de facto necessitam? De onde nascemos Nós?
Sem cuidar com afeto das Mulheres e das Crianças, dificilmente cuidaremos com afeto da Terra-Mãe
que nos alimenta. Ainda estamos a tempo de reparar factos históricos e de cocriar outros mundos
possíveis. Mas se não apanharmos de imediato o comboio, caminhamos certamente para o abismo.

5. O Projeto EAA na mídia, entre outros
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1763458/serie-radiofonica-retrata-o-impacto-da-pandemia-na-vida-decinco-mulheres
https://www.rtp.pt/noticias/cultura/espetaculo-la-lys-war-songs-da-apuro-estreia-se-sabado-no-espaco-miguel-torga_
n1323394
https://www.dnoticias.pt/2021/6/12/264916-hoje-e-noticia-em-portugal-e-no-mundo/
https://www.avozdetrasosmontes.pt/espetaculo-la-lys-war-songs-amanha-no-espaco-miguel-torga/
https://www.oxigenio.fm/epifanias-artes-audioblogue-com-e-para-pessoas-que-sonham-igualdade/
https://www.dgartes.gov.pt/pt/evento/4292
https://www.agendalx.pt/events/event/epifanias-artes/
https://www.facebook.com/DGArtes/
https://teatrobocage.wixsite.com/bocage
https://www.facebook.com/femafroportugal/
https://www.cig.gov.pt/2021/07/cig-comenta-epifanias-artes/
https://www.viralagenda.com/pt/events/1010231/epifanias-artes
https://gerador.eu/rita-cassia-conta-historias-reais-de-mulheres-e-criancas-que-sonham-com-a-igualdade/
https://www.rtp.pt/play/p8258/e564508/bem-vindos
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