
MOVIMENTO SEXY 

O conceito / O anonimato / O objectivo 

A  publicação  Movimento  Sexy  –  UmaCerejeiraEmCimadoBolo,  por  agora  distribuída 

electronicamente,  é  uma  crítica  política  de  proximidade  porque  está  centrada  nas  questões 
do(s)  município(s),  a  partir  de  uma  abordagem  humorística  e  com  uma  estética  própria. 
Pretende  despertar  a  consciência  dos  cidadãos,  os  munícipes,  para  a  importância  do  poder 

autárquico (inexplicavelmente longe de todos os olhares) e do seu escrutínio, na convicção de 
que  dessa  ausência  de  consciência  que  constatamos  resulta  numa  outra  ausência,  a  da 
exigência  para  que  as  autarquias  funcionem  como  verdadeiros  pilares  da  democracia 

participativa,  em  vez  de  estruturas  mais  ou  menos  misteriosas,  às  vezes  indecentemente 
responsáveis  pelo  subdesenvolvimento  das  regiões.  Pretende  fazer  pensar  em  vez  de 
apresentar  factos  ou  opiniões  consumadas,  recorrendo  à  hiperbolização  de  elementos 

concretos da vida pública do município, e explorando o absurdo desses elementos, do realismo 
ao  surrealismo,  enfatizando  o  papel  do  inconsciente  na  actividade  criativa,  mas  como 
mecanismo condutor da exploração dos caminhos da racionalidade. O universo do Movimento 

Sexy é portanto o poder local, na convicção de que a consciência sobre o nosso próprio quintal 
é um elemento indispensável à construção da cidadania, a exercer em todas as dimensões da 
vida pública. 

A  sátira  política,  tradicionalmente  utilizada  com  intenção  subversiva  em  situações  onde  a 

dissidência e o discurso político eram proibidos, constituiu‐se como um veículo importante de 
divulgar  argumentos  políticos.  Cremos  que,  apesar  de  tudo,  nos  sistemas  privados  de 
liberdade de  expressão onde a  sátira  foi muitas  vezes anónima, a consciência  efectiva dessa 

privação de liberdade foi um elemento que contribuiu de uma forma muito significativa para a 
politização, para a  reflexão  e para  o desejo de  intervir para a mudança. O Movimento Sexy, 
numa altura em que  indevidamente parecemos  ter  interiorizado a  liberdade  e a democracia 

como um dado adquirido, numa altura em que a super abundância de informação sobre a qual 
não  encontramos  possibilidades  de  reflectir  nos  torna  amorfos,  usa  o  anonimato,  esse 
elemento  subversivo  e  de  clandestinidade  aparentemente  desnecessário,  exactamente  para 

despertar  as memórias  dos  que  viveram  essa  necessidade  e  assim espicaçar  os  sentidos  nos 
caminhos  da  reflexão  e  da  consciência  crítica,  neste  caso,  a  dos  cidadãos  e  a  dos  autarcas. 
Trata‐se  de  uma  tentativa  de  despertar  mentes  adormecidas,  de  uma  forma  ligeira, 

despretensiosa  e descontraída, para a necessidade de  reflectir  sobre a pseudo‐liberdade  em 
que  vivemos,  de  interiorizar  o  dever  de  exercer  a  cidadania  e  assim  contribuir  activamente 
para a mudança. Trata‐se de reflectir sobre o nosso próprio quintal, onde a vida começa. 

Aos que encaram esta perspectiva, esta postura, como a crítica pela crítica, fácil e destrutiva, 

aos que sempre acham que por detrás de uma  intervenção crítica  está uma agenda política, 
lembramos  a  “Paranóia  crítica”,  o  termo  usado  por  Dali  para  se  referir  à  atitude  de  quem 

recusa a  lógica que  rege a vida comum das pessoas,  a nossa atitude. Partilhamos portanto a 
ideia de que é preciso “contribuir para o total descrédito da realidade” porque esse é o único 
caminho para um sólido e contínuo processo de construção. 

 



 

As narrativas / As personagens 

O Movimento Sexy não faz investigação nem se perde nos meandros burocráticos ou técnicos 

inerentes  às  questões  que  levanta  e  que  admitimos,  servirão  para  justificar  a  existência  de 
alguns problemas no município,  impasses, ou ausência de propostas de solução. Nem sequer 
propõe  soluções, mas  reflexões.  Limitamo‐nos  a  olhar  para  o  nosso quintal  e  a  concluir  que 

isto  ou  aquilo  não  serve para  nós,  concentrados  no  essencial  que  é  o  que  verdadeiramente 
interessa  aos  cidadãos  que  se  deparam  diariamente  com  problemas  que  diminuem  a  sua 
qualidade  de  vida  no  município.  A  crítica  e  a  reflexão  que  propomos  em  relação  a  muitos 

desses problemas não se dirige exclusivamente aos autarcas (todos os autarcas, da maioria e 
da oposição). Dirige‐se  também aos cidadãos  porque a qualidade de vida  de  todos depende 
em  grande  parte  do  exercício  contínuo  da  cidadania  que  cada  um  de  nós  é  capaz  de  fazer. 

Assenta no princípio básico de que nos cabe a todos, autarcas e munícipes, olhar pelo nosso 
quintal e cuidar dele. 

As várias personagens que o Movimento Sexy apresenta, muitas transversais às 23 edições que 
já  fizemos,  são  cidadãos  com  posturas  e  modos  diversos  de  pensar  a  realidade.  Uns  mais 

atrevidos, outros mais conservadores, mais pretensiosos, mais críticos, mais humildes… mas há 
um  elemento  comum  a  todos  eles:  o  facto  de,  à  sua  maneira,  pensarem  a  realidade  e 
exprimirem esse pensamento. É essa a nossa proposta, com esta promessa: “Enquanto houver 

estrada para  andar,  a  gente  vai  continuar”,  num processo  que  recusa determinismos  e  está 
ainda e sempre em construção. Em liberdade e com esperança. 

 


