AQUI ESTAMOS
E A PALAVRA
É NOSSA
MULHERES DE
CABO VERDE,
GUINÉ-BISSAU E
S. TOMÉ E PRÍNCIPE
Conceição Lima
Odete Costa Semedo
Vera Duarte
Dário Pequeno Paraíso

TÍTULO
Aqui estamos e a palavra é nossa

IMPRESSÃO
GUIDE Artes Gráficas

AUTORES
Conceição Lima,
Odete Costa Semedo
e Vera Duarte [textos]
Dário Pequeno Paraíso [fotografias]

DATA
Julho de 2021

EDIÇÃO
ACEP
[Associação para a Cooperação
Entre os Povos]
um projecto com
MIGUILAN
[Mindjeris di Guiné-Bissau Nô Lanta]
PDHEG
[Plataforma dos Direitos Humanos
e da Equidade de Género]
OMCV
[Organização das Mulheres
de Cabo Verde]

ISBN
978-989-8625-23-6
DEPÓSITO LEGAL
485935/21
APOIO FINANCEIRO
Camões - Instituto da Cooperação
e da Língua

O lugar da mulher tem de (poder) ser onde ela quiser – uma frase que
parece ser necessário repetir como mantra. Neste breve registo cabem
rostos de mulheres que se reinventam e que dão corpo aos desafios que
se lhes colocam todos os dias. São mulheres-mães, mulheres-abrigo,
mulheres-sonhadoras, mulheres-guerreiras, exemplos de coragem, esperança, resiliência, resistência, tenacidade, como nos escreve a poeta
Conceição Lima.
Em Cabo Verde, na Guiné-Bissau e em S. Tomé e Príncipe, como noutros
lugares do mundo, os desafios são ainda muitos, porém as mulheres dão
provas diárias de que estão a conquistar espaço(s) e a afirmar-se – estamos aqui e usamos a palavra, como refere a escritora Vera Duarte no texto
que aqui publicamos.
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Este álbum de fotos com rostos de mulheres, recolhidas pelo fotógrafo
luso-santomense Dário Pequeno Paraíso, com textos de três escritoras
reconhecidas – Conceição Lima, Odete Costa Semedo e Vera Duarte –,
é o culminar de um projecto conjunto levado a cabo ao longo dos últimos dois anos para debater e reflectir sobre os direitos das mulheres
em cada um dos três países. Serviu também de pretexto à realização de
acções de influência política junto de quem tem poder de legislar e de
fazer aplicar leis de protecção de direitos humanos, em particular das
mulheres e raparigas.

O registo, agora tornado livro, mas que também se traduzirá em exposição
fotográfica itinerante, reforça a ideia de que as mulheres são detentoras
e protagonistas dos seus direitos, independentemente do lugar onde se
nasce ou vive. E que têm voz que deve ser ouvida, mesmo que sejam rostos, muitos deles em silêncio, como aqueles que o olhar perscrutante da
escritora Odete Costa Semedo observa nos mercados de Bissau.
O projecto resulta de uma parceria entre a Associação para a Cooperação
Entre os Povos, em parceria com a MIGUILAN – Minjeris di Guiné-Bissau Nô
Lanta, da Plataforma de Direitos Humanos e Equidade de Género de S. Tomé
e Príncipe e da Organização das Mulheres de Cabo Verde; e foi possível
realizar através do apoio financeiro da Cooperação Portuguesa.
ACEP

CABO
VERDE

Mulheres
cabo-verdianas

Vera Duarte

Como falar da mulher cabo-verdiana esse fruto tão singular do chão
sagrado das ilhas?
Ela que é tão resiliente como a seca que, inexoravelmente, ano após ano
assola o arquipélago e tão forte como as fortes enxurradas que, num
repente, desabam sobre a terra ressequida levando para o mar a semente
duramente plantada.
Ela que é tão brava como as rochas alterosas e os longes caminhos
pedregosos, que incansavelmente percorre em busca do pão para a boca
dos filhos.
Ela que é tão fogosa como as lavas do vulcão que desperta ciclicamente do
seu sono secular para incendiar os ares com a sua matéria incandescente.
Mas ela também é ternurenta, afectuosa e amiga como o doce sibilar do
vento nos milharais e nos canaviais.

E apesar de muitas vezes triste, cansada, desanimada, angustiada ou
frustrada também sabe rir, cantar, encantar e levar longe a sua voz de
ventos e marés.
Essa é a mulher das ilhas, trabalhadeira e parideira, vendedeira
e cantadeira, sofredora e batucadeira mas também truculenta,
ambiciosa e sonhadora. Essa é a Crioula cabo-verdiana, urbana ou rural,
camponesa, operária ou intelectual, cada uma tão especial na sua
própria singularidade, mas todas mulheres fortes que apesar de muitas
vezes fustigadas pelas mais diversas intempéries, permanentemente
renascem das suas próprias cinzas para plantar o milho, colher o grão e
preparar o pão com que alimentam o povo das ilhas.
A mulher cabo-verdiana vem ocupando todas as profissões que sempre
desempenhou, muitas vezes dando-lhe novos conteúdos.
Mas também outras atividades vêm ganhando visibilidade na estrada
das mulheres cabo-verdianas, e entre elas, a de cantora, compositora,
pintora e escritora.
É exatamente a obra das escritoras que faz com que o registo histórico
das ilhas não seja exclusivamente masculino quer durante a longa noite
colonial quer no pós-independência e prova que as mulheres sempre
existiram e foram elas o esteio da nação cabo-verdiana.
Anónimas, é certo, não reconhecidas, ignoradas até, mas foram elas as
mulheres que levedaram as ilhas para o fruto que hoje colhemos. Mais,
elas enfrentaram o poder, combateram a fome, driblaram a morte. Mas só
tiveram a existência reconhecida quando ousaram lançar ao vento das ilhas

a sua palavra dita e escrita ainda que enfrentando todos os temores e os
silenciamentos. Hoje as mulheres escritoras entusiasticamente estão
quebrando todas as amarras, ousando abrir todas as comportas, não se
calando perante nenhum desafio e assumindo desassombradamente o
silêncio que a sua volta se fechou, porque se sentem capazes de, por
si mesmas quebrar o silêncio e mais uma vez pela palavra, sempre pela
palavra ousam dizer “aqui estamos e a palavra é nossa como o poder
também é nosso”. Hoje elas compartilham a palavra e o poder. E quanto
mais forte for a palavra maior será o poder. E quanto mais amplo for o
poder mais forte será a palavra, numa relação dialética que nunca se
esgotará.
E foi assim, voz a voz, dor a dor, ousadia a ousadia, com lágrimas, com
sangue, com amor e com afeto que as crioulas de todos os tempos, de
todos os credos, construíram este paradigma escrevo logo existo. A
história reteve estas mulheres e elas fizeram a história. E não a fizeram
porque lavam, cozinham, arranjam a casa e cuidam dos filhos, tratam
dos velhos e dos enfermos como é tradição. Não! A história registou-as
porque elas usaram da palavra dita e da palavra escrita para dizer aqui
estou e sou! Falo, logo existo. Escrevo logo existo, penso logo existo!
Foi a certeza transmitida por estas mulheres de que afinal elas existem
e não são uma subcategoria ou sofrem de alguma capitus diminutio
que em obras vigorosas vem dando as mulheres, a todas as mulheres a
certeza de que elas afinal existem e são capazes de ser. De serem tudo
o que tradicionalmente sempre foram, mas sobretudo de serem tudo o
que um ser humano pode ser: - também escritoras.
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Guiné-Bissau

O silêncio
da resiliência

Odete Costa Semedo

As minhas caminhadas pelos mercados já fizeram correr alguma
tinta sobre a vida das mulheres. E costumo dizer que as feiras
são lugares-barómetro, a bolsa de valores onde muito passa
pelas mãos de mulheres que ali operam, apesar de nem sempre
serem elas as gestoras dessas economias. As mulheres vendem
e revendem de tudo. De carvão a legumes e frutas; peixe, roupas,
adornos e tecidos. Compram e vendem e são conhecidas por
bideiras. Muitas sustentam a formação superior de filhas e filhos
no estrangeiro, com esse rendimento. Isso levou-me à conclusão
de que mulheres não se medem aos palmos. E muitas mulheres
que nos possam parecer frágeis são verdadeiras heroínas, pela
sua capacidade de resiliência. Cuidam dos filhos, passam as
manhãs nos mercados, à tarde fazem outras atividades geradoras
de mais algum rendimento.

E eu, com o meu olhar perscrutante, entrei num dos nossos
mercados. Andei e fui olhando para balcões e mesas. Pareceume estar a observar para lá daqueles rostos, muitos deles em
silêncio, talvez o silêncio de uma vida solitária, de quem construiu
um mundo só seu, mas que consegue viver entre a multidão, entre
gritos, gargalhadas de um mercado tão movimentado. Algumas daquelas
bideiras pareceram--me almas que se embriagam naquelas multidões, que
ganham forças e se abrem para o sol da vida, alegres, cuidando dos seus;
outras pareciam ser mulheres sós, entre gente que vai e que volta, que
passa, que fala e que vai desaparecendo onde a vista alcança. E imaginoas depois do mercado, entre a massa do pastel ou a farinha de cuscuz
e o fogão, exiladas dentro de si, como se se alimentassem das próprias
entranhas. Elas parecem torrentes, a exaltação de deusas, e muitas
questionamos de onde vem tanto ânimo? Vem da vontade de dar um futuro
melhor aos filhos: a escola, a saúde, a formação, enfim… uma vida diferente.
Para aquelas vendedeiras, amanhã é sempre outro dia. Outros encontros e
reencontros. Novas caras no mercado. Novos desafios a vencer!
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O Maternal
Olho da Câmara
de Dário Paraíso
Conceição Lima

O olho por detrás do olho da câmara não é neutro, não é indiferente, não
é passivo. Afinal, foi pelo olhar da mãe que o fotógrafo Dário Pequeno
Paraíso viu o mundo. E a herança desse olhar transmutou-se em arte de
captar os sorrisos, as mãos laboriosas, a tez pensativa, o cenho reflexivo,
a visão das palavras justas, necessárias e imprescindíveis, embora
inaudíveis, o colo que aconchega uma criança, enquanto quatro outras
brincam, à volta do vulto protector. Galochas, calças jeans marcadas
pelo tempo, um pano atado à cintura, a cabeça coroada por um lenço,
na mão uma alfaia agrícola. A agilidade de dedos que transformam
peças de tecido em vestuário. A brancura de uma bata de enfermeira,
a transparência de um par de óculos num rosto maduro, experiente,
que parece imerso em preocupações, quiçá na busca de soluções para
preocupações suscitadas pela condição das mulheres.

‘’Nesta ilha, as mulheres carregam um fardo pesado, que inveja quem
não consegue e entristece quem consegue. Sei pouco deste sentimento,
apenas observo, em todos os cantos das roças, das quintas, dos campos
e da cidade. Existem momentos e trocas de olhares em que revivo o olhar
da minha mãe – forte, capaz, esperançoso, (e melhor ainda) corajoso.’’
Sim, Dário, de coragem nos falam estas fotos, cuja perícia artística se
propõe revelar, não ocultar. Coragem, esperança, resiliência, resistência,
tenacidade. O presente é agora e nele se inscrevem as aspirações, as
ambições, os contornos mais ou menos nítidos do futuro que se quer e
se insinua, se desenha, se pronuncia, tantas vezes despercebidamente,
no corpo do hoje.
Treze mulheres, treze histórias de vida, treze exemplos definidores de
luta pela sobrevivência, de resistência, de solidariedade, de empenho
na participação cívica. Mulheres de São Tomé e Príncipe. Percursos
diferentes, diferentes antecedentes, distintas áreas de intervenção,
distintas proveniências e díspares posições sociais, compondo um
mosaico onde se destacam o custo, as exigências e a consciência do
que significa ser mulher: mãe – sozinha, a quotidiana e incessante luta
para educar os filhos, tantas vezes sem a ajuda dos pais, os desafios que
implica a caminhada, esta verdadeira batalha pela equidade e igualdade
de género, a reivindicação do respeito e do reconhecimento no exercício
de profissões ou cargos de decisão associados culturalmente ao sexo
masculino, a missão de sensibilizar as companheiras, os homens, a
sociedade, os poderes públicos para a necessidade, a premência de

tomadas de decisões, de adopção de políticas públicas, em prol do bemestar e do progresso de um segmento numericamente maioritário da
população. Um caminho marcado por avanços, recuos, travagens, novos
avanços e a recusa da desistência. Rostos de luta pela sobrevivência,
rostos de uma luta corpo-a-corpo contra carências, estigmas,
preconceitos, para se afirmarem, para se libertarem, para construírem
um futuro melhor para os filhos, rostos de árduas trabalhadoras,
carreiras de sucesso no mundo do empreendedorismo e dos negócios,
na administração pública, na advocacia, na aplicação da Justiça, na
protecção da saúde materno-infantil, no associativismo, no activismo
social. O olho da câmara de Dário Pequeno Paraíso faz esse percurso
através do país, iluminando protagonistas do presente e do futuro, seus
perfis, seus rostos, os gestos, os cenários.
Com palmares e bananeiras ao fundo, a foto de Rosa Antónia do Carmo,
44 anos, doméstica que educou e educa os filhos com a compra e a venda
do peixe, presenteia-nos um rosto seguro de si, as mãos nas ancas, as
cores vivas da indumentária, a imagem de uma líder comunitária.
Já na sanzala da antiga roça Vista Alegre, os lábios algo contraídos e o
olhar longínquo, melancólico, de Arlinda da Silva, 37 anos, descendente
de cabo-verdianos, dizem-nos das sequelas de uma gravidez precoce,
duas uniões falhadas, cinco filhos, dissabores vários, mitigados pela
solidariedade. A esperança em dias melhores, fora da ilha onde nasceu,
acalenta-lhe os dias.

Ernestina Menezes, directora do Instituto Nacional para a Promoção da
Igualdade e Equidade de Género, um grande sorriso de confiança, apesar
dos entraves, apesar dos desequilíbrios, apesar das injustiças e dos
abusos, apesar de haver ‘’ainda homens que impedem as mulheres de
trabalhar.’’Vera Cravid é Procuradora da República dedicada aos direitos
dos trabalhadores, das mulheres e das crianças e foi a primeira mulher
a comandar a Polícia de Investigação Criminal. Conhece bem a sede de
justiça das mulheres são-tomenses, a violência doméstica, a aflição e o
tormento causados pela falta de pensão de alimentos para os filhos. Sabe
como pode ser difícil para uma mulher exercer a autoridade. Conhece, na
pele, o estigma que atinge as mulheres que não têm filhos. Cabelo afro,
curto, tingido de ruivo, o sorriso aberto, brincos a condizer com o vestido,
o seu rosto está virado para o sol.
Beatriz Azevedo, que subiu a pulso no extremo sul do país, Caué, o distrito
mais pobre, para se tornar deputada da nação e incitar outras mulheres
à participação na vida política. Sentada no sofá da sua sala, as pernas
descontraidamente cruzadas, a pasta de documentos ao lado, uma foto
de família e o olhar de quem está ciente da importância do que faz.
E Júlia Santiago, a que não tem medo e não fixa a câmara enquanto
costura. Maria de Fátima, a mulher de negócios que se orgulha de ser a
chefe da família. Juvelina Vieira, galochas, calças jeans marcadas pelo
tempo, um pano atado à cintura, na mão uma alfaia agrícola. Filomena

Roque, a vendedeira de peixe com o seu sorriso acolhedor, sua bela e
tradicional blusa de bordado inglês, uma sanguê com o alguidar de fúlufúlus à cabeça.
Janaína Lopes, a bela jovem que discute questões de feminismo nas
redes sociais. Vicentina Fernandes, enfermeira, toda uma vida a batalhar
pelo planeamento familiar. E Conceição Lima, jornalista e poetisa, um
livro de poemas na mão, sob um grande retrato de Alda Espírito Santo,
pioneira da defesa dos direitos das mulheres em São Tomé e Príncipe.
Foi pelo olhar da mãe que Dário Paraíso viu o mundo. Creio que foi como
herdeiro desse olhar que fotografou as mulheres de São Tomé e Príncipe.
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