
"Universidade Feminista"
está a abrir as portas em Lisboa
ejuntará académicos e activistas
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Organização feminista
União de Mulheres
Alternativa e Resposta
(UMAR) na origem
do projecto
É uma espécie de ponte entre aca-
démicos e activistas. Chamaram-lhe
"Universidade Feminista". As apre-
sentações fazem-se hoje, por volta
das 17h30, na sala número dois da

Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa.

Há muito quem pense que o fe-
minismo pertence ao passado. E,
no entanto, aponta Manuela Tava-
res, da comissão organizadora, o
mundo assiste a múltiplos recuos
em matéria de igualdade de género.
Na Europa, a precarização mina o

mercado laborai. Subsistem duplas
e triplas jornadas, uma vez que as
mulheres continuam a assumir um
papel preponderante na assistência
a crianças e a idosos.

Na origem desta iniciativa está a
União de Mulheres Alternativa e Res-

posta (UMAR). A apoiá-la, a Associa-

ção Portuguesa de Estudos sobre as

Mulheres, a Associação Portuguesa
de Mulheres Cientistas, a Associação
Portuguesa de Mulheres Juristas e a

Plataforma Portuguesa para os Di-
reitos das Mulheres.

No palanque, na sessão planeada
para esta tarde, estarão três estudio-
sas de género - Lynne Segai, profes-
sora na Universidade de Londres,
Maria do Mar Pereira, da Universida-
de de Warwick, e Manuela Tavares,
da Universidade Aberta - e Antó-
nio Sampaio da Nóvoa, ex-reiror da
Universidade de Lisboa, da área da

educação.
A partir de amanhã, a "universi-

dade" abre as portas no Centro de
Cultura e Intervenção Feminista
CCIF-UMAR, em Alcântara. Haverá
sessões às quartas-feiras e, por ve-

zes, aos sábados. Para este primeiro
sábado, estão agendados dois pai-
néis gerais. A partir de Novembro,
ciclos temáticos mensais.

Usam a palavra universidade para
valorizar este saber, esse conheci-
mento, salienta Manuela Tavares.
Não ambicionam concorrer com as

universidades, mas sim proporcio-
nar um espaço no qual gente "da
academia, do activismo social, da
militância feminista" se possa juntar
e partilhar.

Lynne Segai diz que o feminismo
tem de ser pensado de um modo
global. Manuela Tavares não podia
estar mais de acordo. "Não quere-
mos guetizar [as questões de géne-
ro], queremos abrir, analisar o mun-
do de uma perspectiva de igualdade
de género", explica.

Manuela Tavares: "Não queremos
guetizar [as questões do género]"


